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Támogatta a 2-es metró és a gödöllői HÉV öszszekötéséről szóló projekt megvalósítási koncep(2. oldal)
cióját a fővárosi közgyűlés.
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lokálpaTrióTa heTilap • alapíTva: 1992

Közel 100 gyermek vett részt a Chopin zeneiskola nyári táborának kurzusain.
(5. oldal)

Répási Petra (GEAC) 100 m gáton új országos
csúccsal (13.48 mp) aranyérmes lett a junior
(8. oldal)
ob-n.

MAGYAR SZABADSÁG NAPJA: 25 ÉVE VAGYUNK FÜGGETLENEK
Jubileumához érkezett
a Magyar Szabadság
Napja. Június 27-én,
szombaton 25. alkalommal ünnepeltük a
Világfánál, hogy Magyarország területén
nincsenekidegen,megszálló csapatok.

Fotó: Tatár Attila

Az Orienttel ünnepeltünk

Az utolsó szovjet katona
1991. június 19-én elhagyta
hazánkat, azóta minden évben, június utolsó szombatján
kulturális értékeink felvonultatásával emlékezünk meg arról, hogy hazánk szabad, független állam. Az Országgyűlés 2001-ben
fogadta el Gémesi Györgynek, Salamon Lászlóval és Orosházi Györggyel
közösen benyújtott törvényjavaslatát,
mellyel június 19-ét, a kivonulás napját nemzeti emléknappá, június utolsó

szombatját pedig hivatalosan is a Magyar Szabadság Napjává nyilvánította.
Ahogy 1991-óta minden esztendőben,
a Világfánál idén is kulturális értékeink
bemutatásával emlékeztünk az évfordulóra, tisztelegtünk azok előtt, akik

életüket és vérüket adták a magyar szabadságért. Az idén a Művészetek Háza
Gödöllő és a Békéscsabai Jókai Színház
közös produkcióját, az Orient című előadást láthatták az érdeklődők a Talamba
Ütőegyüttes, a Cimbaliband, a Fricska

Magyar SzabadSágért díj

Böjte Csabának
Böjte Csaba ferences rendi szerzetes,
a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója vehette át idén a Magyar Szabadságért Díjat. Az átadó ünnepségre
június 27-én, szombaton délután a
gödöllői Szentháromság templomban
került sor.

Táncegyüttes, Gubik Petra
és Szomor György, valamint a Jókai Színház táncosainak közreműködésével.
Az előadás kezdetén Gémesi György polgármester
osztotta meg gondolatait a
közönséggel:
„Jó estét kívánok Hölgyeim és Uraim!
Köszöntöm Önöket a
Magyar Szabadság Napján
rendezett ünnepi műsor alkalmából. Köszönöm, hogy
eljöttek és együtt ünnepelnek
velünk.
Huszonötödik alkalommal
emlékezünk meg itt, a Világfa előtt arról,
hogy 1991. június 19-én hagyta el hazánk területét az utolsó szovjet katona,
hogy Magyarország területén nincsenek
idegen, megszálló csapatok...”

A Gémesi György és Koltay Gábor filmrendező által 2000-ben megalapított Magyar Szabadságért Díjat
minden esztendőben a Magyar Szabadság Napjához kapcsolódóan adják
át.

(folytatás a 3. oldalon)

(folytatás a 3. oldalon)
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ÁtadtÁk a Gödöllő EGészséGüGyéért díjakat

Képviselő-testületi döntések

Kitüntetések a városi Semmelweis-napon

1818. július 1-jén született Semmelweis Ignác orvos, akit a gyermekágyi
láz megfékezése terén kifejtett munkássága, és felfedezése terén elért
eredményeinek köszönhetően ma is
az anyák megmentőjeként emlegetünk. Születésének napja 1992 óta
a magyar egészségügy napja, Semmelweis-nap. Városunkban minden

Türelme és odafigyelése gyümölcse,
hogy több tucat munkatárs kötelezte el magát a szociális munka, mint
hivatás mellett. Aktívan közreműködött az intézmény demenciában
szenvedőket ellátó részlegének kialakításában. Folyamatosan támogatta azokat a módszertani kísérleteket, és a személyközpontú gondozási

Pintér Mihályné, Széplaki Zsolt, Kolozs Istvánné
évben ehhez kötődően vehetnek át
elismerést azok az egészségügyi dolgozók, akiknek tevékenységét példaértékűnek ítélik meg. Gödöllő Város
Önkormányzat Képviselő-testülete
idén a Gödöllő Egészségügyéért
díjat Pintér Mihályné vezető ápolónak, Kolozs Istvánné Kovalik
Anna bölcsődevezetőnek és a Nefelejcs Napközi, Fogyatékosok Nappali Intézménye szakmai közösségének
ítélte oda.
Az elismeréseket Gémesi György
polgármester adta át június 29-én,
a városi Semmelweis-napi ünnepségen.
PINTÉR MIHÁLYNÉ idén 47 éve
munkatársa a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő Idősek
Otthonának. Személye összeforrt a
gödöllői otthonnal, neve az intézmény márka nevévé vált. 1976-ban
jelentkezett a Bárczi Gusztáv Főiskola szociális szervező szakára,
melyet sikeresen elvégzett. A szociális szakma „Nagy Generációjának”
képviselője, aki mindig nyitott a
szakmai módszertani újdonságokra.

modell adaptációkat, melyek javítják
a speciális gondozási kihívást jelentő
ellátotti kör életminőségét. Bár 2015.
áprilisában nyugdíjba vonult, de önkéntes segítőként továbbra is részese
az Idősek Otthona életének.
KOLOZS ISTVÁNNÉ KOVALIK
ANNA
Budapesten, a Kállai Éva Egészségügyi Szakközépiskolában végzett. Érettségi után, először a Dózsa
György úti Bölcsődében kezdett el
dolgozni, majd
1979.
áprilisától napjainkig az
Egyetem Bölcsődéjében dolgozik.
1987-ben
megszerezte
a
csecsemő és kisgyermekgondozó
szakmai
képesítést. 1989-től
pályázat győzteseként kinevezték
az Egyetemi Bölcsőde vezetőjévé.
Az évek során folyamatosan továbbképezte magát és beosztottjait is
erre ösztönözte. 1990-ben felsőfokú

döntött a FővÁrosi közGyűlés

Megújulhat a HÉV

Támogatta a 2-es metróvonal és a
gödöllői HÉV összekötéséről valamint a rákoskeresztúri szárnyvonal
kialakításáról szóló projekt megvalósításának koncepcióját múlt heti
ülésén a Fővárosi Közgyűlés.

Az elfogadott előterjesztéshez mellékelt, több mint ötszáz oldalas megvalósíthatósági tanulmány szerint a
projekt összköltsége több mint kétszázmilliárd forint.
A fejlesztés – mint írták – egy egész
agglomerációs térség, valamint Budapest keleti területe nagy részének
gyors és átszállásmentes kapcsolatot
tud majd biztosítani.
A javaslat szerint a további tervezési
munkák elvégzéséhez a fővárosi önkormányzat 2016-ban és 2017-ben

maximum 1-1 milliárd forint forrás
biztosítását látja lehetségesnek.
A fejlesztés naponta körülbelül 40
ezer utasnak fog érezhető menetidő-csökkenést és szolgáltatási színvonal-emelkedést
eredményezni
Budapest második legforgalmasabb
elővárosi tengelyén, ahol az összes
napi utazás száma egy irányban körülbelül 73 ezer embert jelent, ami a
teljes budapesti agglomerációs forgalom 12 százalékát teszi ki - olvasható
a megvalósíthatósági tanulmányban.
A fejlesztés eredményeként, a metró- és a HÉV-rendszer összekötésével
valamilyen formában megszűnhet az
átszállási kényszer Budapest számos
városrésze felé. Továbbá a H8-as HÉV
vonalán a mértékadó követési idő
csökken, az Örs vezér téri átszállást is

bölcsődei szakgondozó, 1992-ben
a Pécsi Egyetemen jogi asszisztensi
és 2006-ban felsőfokú pszichológiai tanácsadó képesítést szerzett.
Bölcsődevezetőként Pest megyében
elsőként vezette be a „nyitott bölcsőde” modellt, amelynek a lényege a
szülővel történő beszoktatás és a szülőkkel való kapcsolattartás a nevelési
kérdések gyakorlati alkalmazása terén. A gyereknevelés és munkahelyi
vezetés terén a pozitív motivációban
hisz – dicsérettel lehet a legtöbb
eredményt elérni.
NEFELEJCS NAPKÖZI, FOGYATÉKOSOK NAPPALI INTÉZMÉNYE SZAKMAI KÖZÖSSÉGE
Az Egyesített Szociális Intézmény
2000 júniusában nyitotta meg a Fiumei út. 9. szám alatt a Fogyatékosok Nappali Intézményét a Nefelejcs
Napközit.Az intézmény célja, hogy
segítse a város azon családjainak az
életét, melyekben sérült gyermekek,
emberek élnek. Az intézmény vezetője közel két éve Széplaki Zsolt
már a jól megalapozott értékeket viszi tovább. Kiválóan szervezi a házi
segítségnyújtás, étkeztetés mellett a
Nefelejcs Napközi szakmai munkáját. A nappali intézmény munkatársai: Erdősné Inotay Csilla (terápiás
munkatárs), Farkas Anikó (szociális
gondozó), Oláh Krisztina (szociális
gondozó) és Halászi Lászlóné (kisegítő dolgozó) bizalmon alapuló,

segítő légkört teremtettek. A sérült
fiatalok és hozzátartozóik a napközi
összes dolgozójához szorosan kötődnek, bizalommal fordulnak hozzájuk.
jb

számítva 15 perc menetidő-megtakarítás várható Gödöllő és a Déli pályaudvar között, a menetidők jellemzően
körülbelül 30 százalékkal csökkennének. A két vonal összekötésének
pontos módjáról, akár a teljes vonalon használható, hibrid szerelvények
használatáról később dönthetnek.
A fejlesztés révén az Örs vezér téren
és a megállóhelyek környezetében
lehetőség nyílik a tér rendezésére, a
közösségi és a zöldfelületek európai
színvonalú kialakítására. A vonalon
megszűnő állomásépületek területe
hasznosítható lesz.
A gyors és megbízható rendszer létrehozásával az autóforgalom is csökkenhet, a torlódások és a környezetterhelés mérséklődhetnek – olvasható a
tanulmányban.
Az előterjesztést 21 igen szavazattal,
4 tartózkodás mellett fogadták el.

Településfejlesztési stratégia
A képviselő-testület június 25-i
rendkívüli ülésén egyhangúlag támogatta a város 2020-ig kidolgozott integrált településfejlesztési
stratégiájának véleményezése során
beérkezett észrevételek átvezetését
és hozzájárult a véglegesített anyag
minőségbiztosításra, a Belügyminisztériumba történő elküldéséhez.
A stratégia két munkaanyagból áll.
Az első a megalapozó vizsgálat,
melynek részei a helyzetfeltárás, a
helyzetelemzés és a helyzetértékelés. A második a tematikus célok
meghatározása, a megvalósítandó
fejlesztések mellett antiszegregációs javaslatcsomagot is tartalmaz.
A társadalmi egyeztetés keretében
a városi honlapon és lapunkban felhívásban kérte az önkormányzat a
tervezet lakossági véleményezését.

A Művészetek Háza
üzemelteti ősztől a Királyi
várót
A képviselők szeptember elsejétől
a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Kft-t jelölték ki a Királyi Váró
üzemeltetőjének.
A műemlék épületet rekonstrukcióját követő megnyitása óta a Gödöllői Városi Múzeum üzemelteti, de
a szerződés alapján az intézmény
csak az üzemeltetési feladatok egy
részét vette át, a többi az önkormányzatnál maradt.
A Művészetek Háza Nonprofit Kft.
rendelkezik megfelelő képzettségű
szakemberekkel, az üzemeltetési
feladatokat teljes körűen át tudja
venni, így megszűnik a kettős feladat ellátás.

Az új üzemeltetőtől az épület látogatottságának javítását is várja a
képviselő-testület. A jobb kihasználtság lehetőséget teremthet a bevételek növeléséhez, ami több forrást jelent az épület fenntartásához,
amire az idén 10,5 millió forintot
irányzott elő a város költségvetése.

Módosították az építési
szabályzatot
A kormányzati uszodaberuházás
megvalósítását elősegítendő, módosította a képviselő-testület a helyi
építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló önkormányzati
rendeletet. A Mü-hely Zrt. által készített dokumentációt egyeztették a
sportlétesítmény beruházásokért is
felelős kormánybiztossal és a Nemzeti Sportközpontok képviselőjével,
majd a végső szakmai véleményezés lefolytatása céljából megküldték a fővárosi és megyei kormányhivatalhoz. A kormányhivatal által
június 17-ére összehívott egyeztető
tárgyaláson a városi főépítész képviselte az önkormányzatot.
A testület május 14-én határozta el
a szabályzat és a rendelet módosítását annak érdekében, hogy az Alsó-parkba tervezett uszoda Gödöllő
építészeti és természeti kontextusába illeszkedve és az terület további
rekreációs fejlesztéseit támogató
módon valósulhasson meg.

Névhasználat
engedélyezése
Engedélyezte a testület a Gödöllői
Városrészek Civil Egyesülete számára a szervezet elnevezésében Gödöllő nevének használatát.
lt

Gödöllőn versenyeztek
a rendőrök
Gödöllő adott otthont június 23-25. között az Országos Balesetmegelőzési Bizottság és a Pest Megyei Balesetmegelőzési Bizottság által megrendezett V. Országos Szakmai Közlekedésrendészeti Versenynek.
Az eseményen a megyei rendőr-főkapitányságok és a Budapesti Rendőr-főkapitányság munkatársai mérték össze tudásukat elméletben, valamint gyakorlatban
gépkocsizó járőr, motoros járőr és karos forgalomirányító kategóriákban.
A gyakorlati verseny a Hungaroringen zajlott a karos forgalomirányító verseny

országos döntőjére pedig Gödöllőn került sor június 25-én a Szabadság út-Dózsa
György út-Ady Endre út kereszteződésében. A látványos bemutatókat nem csak
a rendőrség munkatársai, hanem a gyalogosok is érdeklődve figyelték.
bj
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25. Magyar szabadság napja

Magyar szabadságért díj

Az Orienttel ünnepeltünk

Böjte Csabának

(folytatás az 1. oldalról)

Gémesi György polgármester ünnepi beszédében hangsúlyozta:
„...A Velekei József Lajos alkotta Világfa előtt, ami néhány
évvel ezelőtt egy villámcsapás következtében kettétört és amit a
művész új gondolatokkal megtöltve újra alkotott.
Ő már sajnos nem lehet velünk, de köszönöm, hogy alkotásaival az elmúlt 25 év részeként segített megfogalmazni, a magyar
szabadság üzenetét.
Mert a kettétört Világfa jelenthette volna a Magyar Szabadság
megünneplésével kapcsolatos törekvéseink végét, azt, hogy nincs
értelme olyan emlékezésnek, aminek okát mintha egyre inkább
elfelejtenénk.
Pedig akár a szovjet csapatok 1956-os bevonulását, és a több
évtizedes ittlétük alatt folyamatosan jelenlévő idegen megszálló
hatalmat, annak következményeit elfelejteni nem lehet és nem
szabad, akkor sem, ha mostanában mintha azok emlékezete is
megkopott volna, akik 1989. június 16-án Nagy Imre és mártírtársainak újratemetésén bátran, határozottan és kőkeményen
utasították el az idegen katonai és politikai erő segítségével hatalomba került és tartott diktatúra minden egyes elemét.
Nem lehet semmilyen gazdasági, pártpolitikai vagy szűk csoport érdek, ami felülírhatja azok hőstetteit, áldozatait, akik életüket, családjukat és egzisztenciájukat sem kímélve harcoltak a
magyar szabadságért.
A Magyar Szabadság Napja róluk is emlékezik és mindazokról természetesen, akik a magyar történelem során magukat nem
kímélve harcoltak a magyar szabadságért, mert hittek abban,
hogy csak egy szabad és idegen hatalomtól független országban
lehet hosszútávon fennmaradni, itt, a történelmi szempontból is
huzatos Kárpát-medencében.
És a kettétört Világfa helyén egy új Világfa került megalkotásra, ami üzeni az elmúlt 25 év részeként, hogy mindig lehet és kell
is újra építkezni.
Visszanyúlva az alapokhoz, arra építve a régi gyökerekből
táplálkozva, újra építve a világra kitekintő és az Égre feltekintő
Világfa jelképével.
A magyar szabadság nem egy eszköz, amit használok addig,
amíg kell, a magyar szabadság egy érték, a több mint ezer éves
történelmünk része, tájékozódási pont, erő, felelősség és kapaszkodó egy egyre zavarosabb minket körülvevő világban.
Olyan alap, stabil pont kell, kellene hogy legyen, ami mindig
biztos hátteret ad a döntésekhez.
Ma nem szabadságharcot kell vívni, nem harcolni kell érte,
hiszen, ha nem vettük volna észre, megvan, vér nélkül az ölünkbe
hullott és a miénk.
Ma vigyázni kell rá, hogy újkori diktatúrák ne sajátítsák ki,
ne piszkítsák be, ne magyarázzák félre és ne építkezzenek belőle.
Soha nem volt ennyire szükség arra, hogy egy anyaországi és
határon túli magyar - magyar összefogással letéve az alapokat,
meginduljon egy új nemzeti építkezés.
Nem kommunikációs és közvélemény-kutató műhelyekben
kititrált és legyártott látszólag sokszor jól hangzó érzelmekre
apelláló, politikai érdekeket kiszolgáló, megosztó, hanem valós
értékeken alapuló, az értékeket, mint közös felületet kihasználó, integráló, a meglévő magyar szabadság alapjain való közös
építkezés.
A magy
gyar szabadság nem szabad, hogy
gy a mai politikai és gazdasági pilótajátékot alátámasztó kommunikációs eszköztár része
legy
gyen.
y

Nem szabad, egyfajta új félelem érzést jelentsen a mindennapokban, mert féltem a munkámat, féltem az egzisztenciámat,
féltem a családomat, féltem a pályázati lehetőségeimet.
A magyar szabadság mindannyiunké, annak megőrzése mindannyiunk közös felelőssége, bátran, határozottan és kőkeményen,
mint 1989-ben.
Mert sokan ott voltunk és komolyan gondoltuk akkor is.
Mi nem változtunk meg azóta, pontosabban nem mi változtunk
meg azóta.
A magyar szabadság ma is a nyugalmat, békességet, biztonságot, kiszámíthatóságot, hitelességet és jövőt kell, kellene, hogy
jelentse minden magyar ember számára!!
És ezt, mint az itt látható Világfát, ami kitárja karjait és az
Ég felé tekint, újra lehet építeni. Mert bár egyszer kettétört a 25
év alatt, mégis újra áll a maga valóságában erőt, biztonságot,
békességet sugározva, összekötve eget és földet.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ma este a Nemzeti Színházban is
nagy sikerrel bemutatott, nagy nemzetközi figyelemnek örvendő
„Orient expressz” zenés színházi előadást láthatják a Talamba
ütőegyüttes, a Cimbaliband zenekar, a Fricska táncegyüttes és
a békéscsabai Jókai Színház művészeinek előadásában. A 25 év
ünnepei kapcsán, most egy olyan darab kerül előadásra, ami a
helyi kulturális műhelyek összefogásával készült, amiben a mai
különleges alkalommal fellépnek a Gödöllő Táncegyüttes tagjai
is, valamint Madarasi Tamás és Simonváros Zille.
Köszönöm nekik szakmai vélemények szerint is a magas színvonalú előadást, büszke vagyok rájuk.
Külön köszönöm Fekete Péternek a rendezést, a nagyszerű
együttműködést a Jókai Színház és a gödöllői Művészetek Háza
között és köszönöm Kovács Balázsnak, a Művészetek Háza igazgatójának az előadás megvalósításában végzett munkáját.
Az Orient az európai népek zenei és tánckultúráját felvillantó
könnyed utazás az expressz korábbi útvonalán, és sokkal több
annál, hisz Zimonynál mégiscsak ledőlt a híd 1914-ben, és a világháború kitört, annak következményei ismeretek.
A több mint száz éve kitört első világháború is emlékeztessen
bennünket arra, hogy újra és újra fel kell építenünk a hidakat
nekünk, magyaroknak egymás között, népeink között itt, Európában és a világban.
És az oly színes magyar és európai kultúra lehet az egyik ilyen
híd, ami összeköt, összeköthet bennünket. Mert a mai, sokszor
áttekinthetetlen, feloldhatatlannak tűnő ellentétekkel, feszültségekkel teli világban csak a közös, egymásért és a jövőért érzett
felelősséggel lehet hosszútávon értékeinket megtartva, versenyképesen fennmaradni.
A mai ünnep legyen ennek a közös és felelős, hosszú távú értékeken alapuló építkezésnek egy újabb állomása az eltelt 25 esztendő után itt, Gödöllőn a magg ar szabadságg városában.”
A rendezvényt
ytt dr. Antall József egykori miniszterelnök özvegye, Klára
Kll
asszony és Roland Galharague, Franciaország magyarországi nagykövete is megtisztelte jelenlétével.
(bdz)

(folytatás az 1. oldalról)

Az elismerést idén Böjte Csabának ítélte a kuratórium, aki – ahogy az az indoklásban áll – „a Dévai Szent Ferenc Alapítvány létrehozójaként tevékenységével,
bátor kiállásával meghatározó módon hozzájárul a magyarság szellemi és erkölcsi
értékeinek ápolásához, életben tartásához mind az anyaországban, mind a határainkon túl. Áldozatos szolgálata nyomán kilátástalan helyzetben élő gyerekek
kapnak esélyt egy értelmesebb, boldogabb életre, Isten szeretetében.”
Az elismerést Gémesi György, a Magyar Szabadság Napja Alapítvány kuratóriumának elnöke és Koltay Gábor, a kuratórium tagja adta át, aki egyben méltatta
is a kitüntetettet.
Böjte Csaba már a Désen végzett szolgálata idején azt tervezte, hogy óvodát nyit.
Amikor innen 1992-ben Dévára helyezték, oltalmába fogadott néhány utcagyereket, és a lakatot leverve az elhagyott és évtizedek óta üresen álló ferences kolostorba költöztek. A román hatóságok ellenezték ezt a lépését, és többször felszólították az épület elhagyására, de szerencsére nem rakták őket az utcára. Az
alapítvány ma már 5000 gyermekről gondoskodik a Kárpát-medencében.
Koltay Gábor úgy fogalmazott: „ Böjte Csaba bebizonyítja számukra, van remény,
nincs leküzdhetetlen akadály, a legdrámaibb helyzetből is fel lehet állni. Bebizonyítja a szeretet erejét, és reményt ad, hogy képesek vagyunk hozzájárulni egy
majdani erős nemzet kialakításához. Az ilyen példák erősítenek meg bennünket.”
„Hiszem, hogy világunkat a szeretet és a jóság képes szabaddá tenni…Bízom
benne, hogy Jézus, amikor azt mondta, hogy eljön az ő országa, nem utópiát,
hanem reális dolgot állított” – jelentette ki Böjte Csaba.
Kiemelte az összefogás, az egységben gondolkodás fontosságát is. Trianon kapcsán is úgy fogalmazott, azt szeretné, ha román, szlovák, cigány és minden nemzetiség, amely itt él a Kárpát-medencében egymás mellett állva, együtt tudna
imádkozni, hogy szebbé tudják tenni a jövőt.
„Ötezer gyermeket fogadtunk be, most 2378 gyermeknek szerveztünk vakációt.
Ezt csak úgy lehet, hogy sokan támogatnak bennünket. Én sosem kértem segélyt,
és nem is pályáztam, úgy gondolom, apró cseppekből lesz a segítség. És ezek a
gyerekek huszonkét év alatt egyszer sem feküdtek le éhesen, mindig volt mit enni
adni nekik! Amikor szidják ezt a világot, én mindig azt mondom, hogy ha olyan
rossz lenne, akkor ez nem lenne lehetséges” – jelentette ki Böjte Csaba.
A díjátadó ünnepi műsorában közreműködött Annus Réka és a Csenderes Együttes.
A Szentháromság templom gyülekezete a hét folyamán gyűjtést rendezett a Dévai
Szent Ferenc Alapítvány javára, aminek eredményeként 856.000 forint gyűlt öszsze. Ezt Gödöllő város önkormányzata 1 millió forintra egészíti ki. Az összegyűlt
adományt Gémesi György polgármester adta át Böjte Csabának az ünnepséget
követően.

POSZTUMUSZ KITÜNTETÉS A VILÁGFA ALKOTÓJÁNAK

Fotók:
Tatár Attila

A Magyar Szabadság Napján Gémesi György polgármester posztumusz Polgármesteri Ezüstéremmel tüntette ki Velekei József Lajost, az Alsóparkban álló Világfa
megálmodóját, megalkotóját, aki tavaly hunyt el 64 éves korában. A kitüntetést özvegye vette át.
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Gödöllői fiatalok Izraelben
Június 21-25. között az izraeli Beit-Arye város meghívásának eleget
téve, hét főből álló ifjúsági delegáció utazott Gödöllőről a Szentföldre,
hogy öt felejthetetlen napon keresztül megismerjék az izraeli kultúrát,

történelmet, s hogy a két város közötti jó kapcsolatot a fiatalság által is
erősítsék.
Valamennyien izraeli családoknál
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Civil

voltak elszállásolva. A beit-arye-i
városvezetés és a házigazdák kedvessége, példaértékű vendégszeretete lenyűgözte a magyar fiatalokból és
kísérőikből álló küldöttséget. Az izraeli és magyar gyerekek a közösen

töltött öt nap alatt őszinte barátságokat kötöttek, együtt látogathattak el
a Bibliából ismert szent helyekre. A
programok összeállításakor elsőbb-

séget élvezett a keresztény helyszínek bemutatása, melyekhez angol
nyelvű idegenvezetőt is biztosítottak a magyarok számára. Ellátogattak Jeruzsálembe, a Holt-tengerhez,
Masadába, a Galileai tóhoz, Tiberiasba, Akkóba, Tel-Avivba. A gödöllői küldöttség számára az izraeli út
meghatározó élményforrás, melyért

köszönettel tartoznak Gödöllő város
polgármesteri hivatalának és a beitarye-i városvezetésnek, házigazdákZombor Boglárka
nak.

Felújítás és újabb nyOmvOnalak tervei készülnek

Elismerés a kerékpáros fejlesztésekért
Kerékpárosbarát Település 2015 címet kapott városunk. Az elismeréssel a
múlt esztendőben végrehajtott fejlesztéseket ismerte el a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium és a Kerékpáros Magyarország Szövetség.
Mint emlékezetes 2014-ben 5,5 km hosszú kerékpáros nyomvonallal bővült az a hálózat, amit korábban a „Legyen Gödöllő kerékpárosbarát város!” program részeként alakított ki az önkormányzat. A múlt ősszel átadott
nyomvonal Máriabesnyővel, valamint a blahai városrésszel köti össze a
belvárost.
Tóth Tibor, a kerékpáros munkacsoport vezetője örömmel fogadta az elismerést, ami igazolja, hogy jó irányban indult el a város: a fejlesztések a
legszélesebb körű lakossági bevonással, a helyi és az országos szakmai
szervezetek bevonásával, valamint a helyi adottságokhoz való alkalmazkodással valósultak meg. Kijelentette, a jövőben is ennek jegyében
szeretné folytatni a fejlesztéseket, szem előtt tartva a költséghatékonyságot, ami jelentősen hosszabb biztonságos nyomvonal kialakítását,
valamint kerékpáros infrastruktúra fejlesztést tesz lehetővé. Mint megtudtuk, jelenleg is zajlanak a tervezési munkák, aminek a következő célpontja a Dózsa György
út lesz. Eső lépésként a jelenlegi kerékpárútnak a felújítására kerülne sor, majd ennek fejlesztésére.
Az újabb fejlesztések megkezdéséig a munkacsoport tagjai a kerékpározást népszerűsítő akciókra, és a közlekedésbiztonságra való figyelemfelhívásra helyezik a hangsúlyt.

MEGEMLÉKEZÉS A POZSONYI CSATÁRA
2015. JÚLIUS 4., SZOMBAT, 12.00
HELYSZÍN: NEMZETI EGYÜVÉ TARTOZÁS PARKJA
907 júniusában zajlott le a magyarság Kárpát-medencei megmaradását biztosító és megmentő pozsonyi csata, melyben a honfoglaló magyarokra támadó, százezres létszámú egyesített európai haderőt az Árpád vezér és fiai vezette
negyvenezres lovas haderő tönkreverte és maradékait Enns váráig üldözte vissza.
A gödöllői Pozsonyi Csata Emlékhelynél a Történelmi Vitézi Rend és a Tarsolyos Lovasegylet tagjai erre
emlékeznek 2015. július 4 -én, szombaton 12 órakor. A koszorúzással egybekötött megemlékezésre minden
érdeklőt és/vagy koszorúzó szervezetet, magánszemélyt szeretettel várnak.
Dr.v. Bucsy László törzskapitány

GÖDÖLLŐI ÉRTÉKVÉDŐ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

Segítség a csángóknak és a kárpátaljai magyar gyerekeknek
Egyesületünk ezen a nyáron is szeretné vendégül látni a moldvai Lészped község magyarul
tanuló legügyesebb diákjait, immár 8. alkalommal, valamint a kárpátaljai Nagymuzsaly községből 18 kisdiákot és két nevelőt.
2015. augusztus 14-től augusztus 17-ig befogadó családokat keresünk, akiktől azt kérnénk, hogy 3 éjszakára vállalják
a kisdiákokat, és gondoskodjanak az ellátásukról!
A programokat közösen szervezzük. A gyermekek utána Balatonlellére mennek, majd a budapesti tüzijáték után hazautaznak.
Akik nem tudnak gyermeket fogadni, de szeretnék támogatni kezdeményezésünket, kérjük hogy pénzbeli támogatásukat egyesületünk bankszámlaszámlájára küldjék el:
PÁTRIA Takarékszövetkezet: 65100266-11058186, csángó és kárpátaljai gyerekek nyaralására megjegyzéssel!
A gyermekeket vállaló családok:
Büttner Saroltánál: 06-30-609-5022, 06-28-421-235 vagy Méder Ákosnénál: 06-30-203-6001 jelentkezhetnek.
A Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület nevében: Szűcs Józsefné elnök

Orange Day – gyümölcsöző önkéntesség

Kirándulás Jászberénybe
Június 5-én a Nefelejcs Fogyatékosok Napközi Otthona a gödöllői GlaxoSmithKline (GSK) Biologicals Kft. munkatársaival
ellátogatott a Jászberényi Állatkertbe. A cég az „Orange Day”
Önkéntes Nap keretében minden évben lehetőséget biztosít
dolgozói számára, hogy egy munkanapot az általuk választott
önkéntes munkával töltsenek.
Idén – már nem az
első alkalommal –
a Nefelejcs Fogyatékosok Napközi
Otthona napközisei, munkatársai
és a GSK dolgozói
egy nagyszerű napot töltöttek együtt
a családias hangulatú állatkertben,
csodálatos környezetben. Mind az önkéntesek, mind a Nefelejcs Napközisei
sok-sok élménnyel gazdagodva tértek haza, amelyeket a napközis fiatalok
meg is örökítettek egy-egy rajzon. A GSK példamutató társadalmi szerepvállalása ragadós volt:
amikor a szállításra felkért
busztársaság, az Inter-VM
Trans Kft tudomására jutott, hogy önkéntesek, fogyatékkal élő fiataloknak
szervezik a programot,
díjmentesen vállalták a
csapat buszos szállítását.
A két cég nélkülözhetetlen
felajánlása felejthetetlen
élményt szereztek a napközi fiataljainak.

BLAHAI NYÍLT NAPOK

Helyszín: Gödöllő, Blaháné út 45., Idősek Klubja
A nyílt napok által szeretnénk megismertetni Önökkel a Blahai Idősek Klubját.
Július 1., 9.30-tól: Kreatívkodjunk! Álomfogó készítése. Többféle kreatív
technika bemutatása, elsajátítása.
Kulturális élet és szabadidős tevékenységek idős korban
13.30: Dr. Czukor Péter – Szájhigiéné fontossága a fogazat megtartása érdekében
14.30: Idősek is elkezdhetik! Átmozgató torna különböző sportszerekkel
15.00: Aszódi Könyvtárlakók Tánccsoport – Társastánc bemutató latin és
standard táncokból
16.00: Gödöllői Kutyasport Központ – Halász Árpád, Szabó Laura irányításával – Kutyusok ügyességi bemutatója
Július 2., 12. 00-tól:
Kerti parti, szabadban főzéssel, zeneszóval, énekkel.
A jó ebédhez zene szól meglepetés vendéggel!

KEDVES TAGOK, MOZGÁSSÉRÜLTEK!
Következő alkalommal július 1-én, szerdán 16-17 óráig vár minden mozgássérült személyt, érdeklődőt fogadóórára a Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesületének Gödöllői területi csoportja.
Helyszín: Civil Ház, 2100 Gödöllő, Szabadság út 23.
www.godolloi-civilek.hu
Telefon: 06-30-2952456

E-mail: mkmore.godollo@gmail.com
www.mozgasserultek.hu

FELHÍVÁS: TŰZOLTÓTÖRTÉNELEM
125 ÉVE ALAKULT MEG A GÖDÖLLŐI TŰZOLTÓSÁG
A jeles évfordulót a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Gödöllő Katasztrófavédelmi Kirendeltsége több eseménnyel is emlékezetessé kívánja tenni, így például ősszel kiállítást rendeznek, ami bemutatja
majd az elmúlt több mint száz esztendő legfontosabb pillanatait, tiszteleg
azoknak a névtelen hősök előtt, akik sokszor életük kockáztatásával mentették az itt élők életét, és egyéb értékeit.
A kiállításhoz a szervezők a lakosság segítségére is számítanak. Köszönettel fogadnak minden olyan fotót, dokumentumot vagy tárgyi emléket,
ami a tűzoltóság munkájához kapcsolódik. Aki bármilyen anyaggal hozzá
tud járulni a kiállításhoz, az a 06-28/528-700 telefonszámon jelezheti a
Gödöllő Katasztrófavédelmi Kirendeltség munkatársainak.
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A BAgoly könyvesBolt AjánlAtA

Mackókaland
Tudjátok kik azok, aki több
mesét hallgatnak, mint a gyerekek? A mackók. Bizony, a
gyermeki álmok őrzői, akik
ott pihennek az ágyacskákban, akkor is hallanak minden
történetet, amikor kis gazdáik
gondolatai messzire kalandoznak, vagy már mély álomban hallgatják a szülők, vagy a
nagyszülők meséit. Ilyen medve Barnabás is.

Kultúra
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világűrben, időutazáson vesz részt és
természetesen – ahogy az egy ilyen
különleges, a varázsbirodalomban
megtett utazás során
elvárható – rengeteget
tanul. Megérti, hogy
a döntéseket átgondoltan kell meghozni,
és csak azután cselekedni, hogy mindig
csak annyit kell enni,
amennyire éppen szükségünk van, és ami a
legfontosabb:
hinni
kell a varázslatban!
Már ebből is látható, Baltazár egy
nagyon, de nagyon különleges medvebocs, aki ráadásul itt él közöttünk
Gödöllőn. Bizony. Várszegi Márton és Várszeginé Csiky Zsóka jól
ismerik, ők vetették papírra a kalandjait is. Baltazár ugyanis elmesélte nekik mindazt, ami vele történt a mesék birodalmában, ők pedig színes
rajzokkal díszített könyvet csináltak
belőle, hogy a gyerekek is megismerhessék az izgalmas és tanulságos
történeteket.
(Várszegi Márton-Várszeginé Csiky
Zsófia: Baltazár és az elvarázsolt birodalom)
nyf

Amint hősünk útra kel, megtörténik
a varázslat. (Hiszen csak hinni kell
Hogy ki az a Barnabás? Mint már benne!) Mackónk egy csodálatos
említettem, egy medve. Pontosabban várkastélyt pillant meg, ahol különös
medvebocs. De nem akármilyen kö- kalandok várnak rá. Természetesen
zönséges, dirmegő-dörmögő maci, segítőtársa is akad Pitypang, a vahanem kopott, foltozott bundás, a rázsnyúl személyében, akivel szoros
padlás mélyére száműzött, kis gaz- barátságot köt. De nem csak vele isdája által megunt mackó, aki többi merkedik meg, tündérek, boszorkáelfelejtett játékkal együtt hallgatja a nyok, sárkányok és egy sor titok vár
gyerekszobából felszűrődő meséket. arra, hogy Baltazár rájuk akadjon. De
De, ha valaki azt hiszi, hogy Baltazár nem elég ám megtalálni őket, a kis
a sorsa fölött búslakodik, hát nagyon foltos bundás medvének olyan hőssé
téved. Inkább álmokat sző, kalando- kell válnia, mint amilyenekről a vékat tervez, s egy szép napon bátran gighallgatott mesék szóltak. Próbatéútnak is indul.
teleket kell kiállnia, miközben jár a
JUTALOM A JÓ TANULÓKNAK!
A Bagoly könyvesbolt a korábbiakhoz híven az idén is kedvezményt ad azoknak a diákoknak, akik eredményesen
zárták a 2014/2015-ös tanévet. Augusztus végéig 5%-os kedvezménnyel vásárolhatnak a bolt kínálatából azok,
akik kitűnő vagy jeles eredményt értek el. A kedvezmény a bizonyítvány felmutatása mellett, egyszeri alkalommal
vehető igénybe.

DAnis jános képei A Civil HázBAn

Szénégetők
Danis János fotóművész Szénégetők című kiállítása nyílt meg
pénteken a Szabadság úti Gödöllői Civil Házban. A számos hazai és nemzetközi díjjal kitüntetett fotós Erdély különböző tájain
ismerkedett meg és kapta lencsevégre az egykor a vasalókba és
kovácsműhelyekbe, ma jobbára az udvari partikra tüzelőanyagot
gyártó régi mesterség jelenkori művelőit. A megjelenteket Tóth Péter, a Duflex
Fotográfiai Stúdió Egyesület
elnöke köszöntötte. Az alkotót – az egyesület művészeti
vezetőjét – és képeit Mészáros Annarózsa fotográfus
lt
méltatta.

iDén is siker volt A zeneiskolAi táBor

Egy hét muzsika (és társművészetek)
A gödöllői zeneiskolai tábor évek óta rendkívül
jó hírnévnek örvend, amit az is bizonyít, hogy
a városi gyerekek mellett sokan jönnek a régióból és a távoli országrészekből is. Nem volt ez
másként az idén sem, június 17-től június 24ig közel száz zeneiskolás növendék dolgozott
együtt,hogy játszva, szórakozva fejlessze tudását
és élvezze a közös muzsikálás örömét.
A tábor a hagyományos zenei- és énekórák,
drámajátékok és kézműves programok mellett több
újdonsággal is szolgált: Kis Dorottya – az intézmény
egykori növendéke, aki ma Hollandiában tanul – improvizációs foglalkozásra várta a növendékeket, Géczy
András pedig azoknak tartott ének foglalkozást, akik
a könnyűzenei technikákkal kívántak megismerkedni.
A tánc iránt érdeklődők is új területre kalandoztak, a
reneszánsz idejébe ugrottak vissza az órák alatt.
Az idei rendezvény több nagyobb programhoz is kapcsolódott. A Chopin open családi nap eseményeibe épp úgy csatlakoztak a tábor résztvevői, mint a Múzeumok
Éjszakájába, ami még tovább színesítette az egyhetes programot. A sikert jól példázza, hogy a záró előadások
sora négynaposra sikeredett, a fúvósok, a szimfonikusok, az egyéni és kamaraprodukciók, valamint a drámajátékosok – akik két külön csoportban adtak számot tudásukról – egy-egy délutánt töltöttek meg produkcióikkal. jk

AmerikAi zenészekkel lépnek
fel A szimfonikusAink
Ismét vendégekkel lép színpadra a Gödöllői Szimfonikus Zenekar. Július 7-én, 19 órai kezdettel a kastély lovardájában a Milwaukee Ifjúsági Szimfonikus Zenekarral (MYSO) adnak közös
koncertet.
A MYSO tagjai a 8-18 éves korosztály tehetséges zenészeiből kerülnek ki
Délkelet Wisconsin és Észak-Illinois több mint 14 megyéjéből és 200 iskolájából. A MYSO-ban – ami nem csak egy zenekart, hanem programot is
takar – több mint 25 formáció található, többek között szimfonikus és vonós
zenekar és jazz együttesek, melyeket a régió legkiválóbb zenei pedagógusai és
művészei irányítanak. Ez az egyik legnagyobb ilyen típusú szervezet az Egyesült Államokban. A gödöllői közönség a Milwaukee Ifjúsági Szimfonikus Zenekar senior zenekarát hallhatja majd, ami évtizedek óta koncertezik, s a világ
számos országában felléptek már, többek között Olaszországban, Kanadában,
Svájcban, Spanyolországban, Kínában, Ausztriában és Csehországban.
A július 7-ei koncerten a Gödöllői Szimfonikus Zenekarral közösen Bizet,
Dvorák, Saint-Saens, Liszt, Bernstein, Copland és Márquez műveit szólaltatják meg. Vezényel: Horváth Gábor, Shelby Keith Dixon és Magery
Deutsch.
bj
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Város-Kép

Egy méltatlanul ElfElEjtEtt történész

90 éve hunyt el Márki Sándor
gyik a köztársaság után, de
ebben tévedett, mert leginkább éppen Erzsébet rajongott a köztársasásgért;
a svájci köztársaságban,
Genfben lelte halálát.

Bár a gödöllői temetőben
nyugszik és a kastély leghíresebb lakójáról, Erzsébet királynéról írta egyik fontos művét, jelentős munkásságához
képest elég keveset foglalkoztak vele. A feledés talán azért
homályosítja el tudományos
tevékenységét, mert annak
jelentős része máshová kötődik. Csupán életének utolsó
éveit töltötte egyetlen lánya,
Mária családjánál, Gödöllőn…
Márki Sándor és felesége 1921-ben
költözött, a Csipke utcába, ott is az
5-ös számú házba.
Születése (1857) Békés megyéhez
köti, Kötegyán általános iskolája a
róla elnevezett utcában a Márki Sándor nevet viseli.
li
Tanult a pozsonyi kirrályi
gimnáziumban, Pestenn a
kegyesrendieknél; onnnan vezeteett
az útja azz
egyetem
bölcsészettudományi
karára. A
történelemtanári
megszerdiploma m
zése után az aradi főreáliskolában
kezdett tanítani, majd néhány éves
pesti kitérő után került az általa anynyira szeretett városba, Kolozsvárra.
A trianoni békeszerződés után is
Kolozsváron maradt, megtanult románul is, ám 1921-ben az egyetemmel együtt Szegedre költözött. Bár
egyre kevesebbet vett részt a közéletben, megkedvelte a Tisza-parti várost, több ládát kitevő értékes
könyvtárát ma is a szegedi egyetemi
könyvtár őrzi.
Többek között megírta II. Rákóczi
Ferenc életét, sokan a fejdelemről
szóló háromkötetes könyvét tartják
legfontosabb művének.

A előbb
lőbb már
á említett
lít ttt
Az
Erzsébet királynéról szó-ló könyvét meg se nagyonn
említik
lítik munk
kái közöttt,
pedig az
a
egyik legge
első
és leggalaposabb
élletrajzot áállíttotta össze.
Taalán azért nem
kap
pott nagyoobb
nyiilvánosságot,mert a
kiráályné halála után egy
évveel még nem volt divat
„hölg
gyekről”
életrajzot
írni. Az
A adatok a tőle megszokottt alapossággal pontosak, kéépes volt összegyűjteni
hogy
m
ni,
mikor
és mennyi időt
töltött Erzsébet Gödöllőn. Ismerve a
királyné utazási szokásait, ez nem lehetett könnyű munka. Erzsébet című
munkájában, egyebek között, ezt is
írta:
„Majláth János gróf tanítja magyarországi szent Erzsébet tizenötödik unokáját, milyen varázsa van
annak a koronának, melyet egykor
ősei viseltek: hogy a legtökéletesebb
kormányforma a köztársaság ugyan,
de Magyarországban senki sem vágyik utána...”
Erzsébetnek nem jelent semmit a
korona varázsa. Márki állítása szerint Magyarországon senki nem vá-

Amikor 1899-ben a
Franklin-társulat kiadta a
művet, Márki nem sejtette,
hogy éppen Gödöllőn éri
majd a halál.
Testi ereje gyengülésével mind több időt töltött
itt
itt, lánya és
annnak családjaa körében.
E
Eleinte csak
aaz egyetemi
ttanév
befejeztével
„nyaralni”
jöttek Gödöllőre, aztán később
véglegesen ideköltöztek.
Jól érezték magukat Müller Alfréd házában,
ahol három unoka szépítette meg a
házaspár utolsó éveit.
Egyik unokája – Müller-Márki Iván, ismert kinokógus, magyar
pásztorkutyák nagy ismerője – viszszaemlékezése szerint apósa „1925.
július elsején éjjel három órakor,
agyvérzésben meghalt…” Mint akadémikust, a kor szokásainak megfelelően a fővárosban, a kerepesi úti
temetőben helyezték nyugalomra.
Amikor az özvegye is elhunyt, Márki Sándort exhumálták.
Az unoka egy Tóth Zsuzsannával
folytatott beszélgetésben egy rejtélyről is beszélt nagyapja, Márki Sándor újratemetéséről. „Annak idején
édesanyám menyasszonyi fátylába
csavarva temetették el nagyapámat.
Érdekesség, hogy a már a kilenc éve
sírban nyugvó test csaknem sértetlenül került elő…”
sz.m.

Mióta a Levendula Galéria új helyre költözött, tulajdonképpen két
kiállítótérrel várja a látogatókat. A belső helyiségében helyett kapott
kis stúdió ugyanis önálló térként működik, jelenleg is külön kiállítás
fogadja az idelátogatókat.

REJTETT CSODÁK A LEVENDULA GALÉRIÁBAN
Rejtett csodák–Ezüshíd, aranyhíd címmel Szentiványi-Székely
Enikő hímzett-varrott textiljei, Rehák Julianna porcelánjai, Dercsényiné Horváth Gabriella nemezalkotásai és Bérces-Dienes Erika papírműves munkái kaptak helyet a stúdióban. A kiállítás július
16-ig tekinthető meg.
Igazi csemegének ígérkezik
a galéria következő kiállítása is, aminek
során Takács
Gábor fotográfus Izlandon
készített fényképsorozatát mutatják be. Természeti látnivalók, kisebb és nagyobb csodák, jéghegyek, gleccserek, növények, madarak jelennek meg a képeken. A kiállítást Juhász
Árpád geológus nyitja meg.
(k.j.)

Ez nEm a múzEum
éjszakája volt
Megdöbbentette a Gödöllői Városi Múzeum
munkatársait az a rongálás, amit a Múzeumok
Éjszakája után észleltek.
Ismeretlenek több helyen is összefirkálták az
épület HÉV-sínek felőli
oldali falát. „Alkotókedvük” sokba kerül a városnak, a műemléképület falát ugyanis 40 méter
hosszan 4 méter magasan kell átfesteni, ami az előzetes számítások szerint
200.000 forintba kerül. Az ügyben feljelentés történt, a rendőrségi vizsgálat
folyamatban van, ennek során a térfelügyeleti rendszer kameráinak felvéte(k.j.)
leit is ellenőrzik.

MEGJELENT!

A Gödöllői Magazin nyári száma üdítő, igazi vakációra szóló cikkeket, riportokat kínál az olvasóknak.
Kalandra csábítanak a luxusvonatok, megtudhatjuk, hogyan fest
Gödöllő, ha a felhők fölül nézzük,
és visszautazhatunk a múltba a
HÉV-vel és a ma is sokak által emlegetett kis Mukival.
Akik inkább vízre vágynak, azok
sem csalódnak majd, hiszen három gödöllői tengeri medve kalauzolja az olvasókat a tengereken és
az óceánokon.
Gödöllői utazók szemével pillanthatunk be India és Nepál titkaiba,
de az is kiderül, mely testvérvárosainkban viseli közterület Gödöllő
nevét.
Az utazásból nem maradhat ki a
gasztronómia sem, ez alkalommal
a Herczenik Anna–Cser Ádám házaspár konyhájába kukkanthatunk
be.
Akik pedig a zene szárnyán szeretnének repülni, azokat Baráth Emőke, Vajda Gyöngyvér és Moussa Ahmed kalauzolja a világ körül.
A Gödöllői Magazint lapunkkal együtt kapják meg az olvasók, ha azonban
valakihez nem jut el, a városháza portáján átveheti.
(k.j.)

július, szEnt jaka
kab hava
Július az év hetedik hónapja a Gergely-naptárban, a római naptárban
azonban az ötödik hónap volt, s ennek megfelelően latinul eredetileg a
Quintilis, azaz „ötös” nevet viselte.
Csak később, i.e. 44-ben Marcus
Antonius hízelgő javaslatára nevezték el júliusnak, Julius Cæsarról,
aki e hónap 12. napján született.
A hónap elnevezését a XVIII.
századig a Júlia keresztnévből származtatták, a nyelvújítók szerint
azonban a július: kalászonos, az
Arvisurák szerint az Áldás hava, a
népi kalendárium pedig Szent Jakab havának nevezi, akinek ünnepét július 25-én tartjuk.
Ez az aratás hónapja. A betakarításának sikerességéhez számos népszokás tartozik.
Az aratást kalapemeléssel, imádsággal kezdték. A munkálatokhoz szükséges eszközöket a templomkertben öszszegyűjtötték, ahol a pap megszentelte,
majd az aratók a búzatábla szélén letérdeltek, keresztet vetettek a munkakezdés
előtt.
Az első és az utolsó learatott búzaszálaknak nagy jelentőséget tartottak, ha
az elsőből készített kévéből ettek a baromfik, akkor attól egészségesek és termékeny lettek, ha pedig az arató a derekára kötötte, elűzte a fájdalmát, az utolsó

kévéből aratókoszorút készítettek, amit a
gazdának adtak váltság fejében, amit ő
a mestergerendára akasztott (ebből a koszorúból kimorzsolt szemeket a vetendők közé keverték tavasszal, hogy jó termés legyen), jelezve a munka végeztét.
Az aratókat elsőként meglátogató
gazdát a learatott gabona szalmájával
megkötözték, aki borral és pénzzel kiválthatta magát.
A legtöbb népszokás az aratás végéhez kapcsolódott. Egy talpalatnyi gabonát meghagytak aratatlanul, hogy jövőre
is jó termésük legyen, és hogy jusson az
ég madarainak is.
(ny.f.)
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„GÖDÖLLŐ FÁJA 2015” SZAVAZÁS

1. HADNAGY ANNA – BILOBIL FA
ZOMBOR U. – KÖZTERÜLET
A Zombor utca 1. szám mögötti lakótelepen található egészséges fa.
40 éves, a lakótelep parkosításakor
ültették. A fa becsült magassága: 12
méter, törzsének átmérője: 70 cm,
lombkoronája: 4 méter annak magassága pedig: 12 méter.
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Élő-Világ

Gödöllő Város Önkormányzata pályázatot hirdetett a „Gödöllő Fája 2015” cím elnyerésére. Az előzsűrizést követően az alábbi pályázatok közül a lakosság szavazatai döntenek arról, hogy melyik nyerje el a „Gödöllő Fája
2015” címet.
A nyertes nevezik a magyarországi Év Fája 2016 versenyre. A fő cél, hogy felhívjuk a lakosság figyelmét környezetük szépségének megtalálására, a zöldfelület, köztük a fák szerepének fontosságára.
A javaslatokat elküldheti: postai úton a Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri Kabinetre, Kiss Zsuzsanna részére
levélben (2100. Gödöllő, Szabadság tér 7.), illetve az alábbi e-mail címre: kiss.zsuzsanna@godollo.hu,
és személyesen adhatja be a Városháza portájára.

Beküldési határidő: 2015. július 6.

2. TUSORNÉ JUDIT – PLATÁN FA - GÉBICS U.
KÖZTERÜLET

3. BIOFIT CENTER – GESZTENYE FA – ÁLLOMÁS ÚT
MAGÁNTERÜLET

4. KOMMÁR FERENC – EZÜST HÁRSFA – SZENT-GYÖRGYI ALBERT U. – KÖZTERÜLET

A Gébics utcai játszótéren
található juharlevelű platán
fa származása nem ismert,
egészséges, 4 évszakon át
gyönyörűen néz ki. Magas,
terebélyes koronájú díszfa.
Kb. 150 éves, magassága
30 méter körüli. Törzsének
becsült átmérője 160 centiméter, lombkoronája 20
méteres.

Közönséges gesztenyefa az üzlet udvarán
áll, egészséges. Hatalmas lombkoronája
kellemes árnyékot ad
az egész udvarnak.
Kb. 100 éves, 30 méter magas. A fa törzsének becsült átmérője
150 centiméter.

A Mezőgazdasági Gépfejl. Gyűjtemény épületével szemben található.
Ezüst hársfa, kora nem
megállapítható, magassága: kb. 12 méter. Törzsének átmérője: kb. másfél
méter. Lombkoronájának
átmérője kb. 10 méter.

5. KOMMÁR FERENC – ECETFA – ADY ENDRE SÉTÁNY
KÖZTERÜLET

6. KOMMÁRNÉ GERŐCS EDIT – KŐRISFA – KAZINCZY KRT. – KÖZTERÜLET

A fa a kastély előtti parkban található az Isaszeg-Dány buszmegálló közelében. A bokorszerű fa látványa különleges,
egyes évszakban más és más színekben pompázik. Feltűnőek
piros színű buzogányszerű termései. Kb. 5 méter magas.

Magas kőrisfa, egészséges. Kb. 50 év körüli, 14 méteres.
Törzsének átmerője kb. 1 méter. A fa egyik vaskos ága úgy
hajlik le a földre, hogy a lombja szinte kaput képez a játszótérhez.

8. DR. CZEGLÉDI MÁRIA – NYÍRFA – SZENT JÁNOS U.
KÖZTERÜLET

9. DR. SZÉKELY CSABA – LUCFENYŐ – FÁCÁN SOR
KÖZTERÜLET

32 éves egészséges fa.
Magassága kb. 20 méter,
átmérője kb. 20 centiméter, lombkoronája kb. 18
méter magas.

11. TAKÁCS MÁRTON – TÖLGYFA – EGYETEM – KÖZTERÜLET

Közönséges
lucfenyő a Fácán sor
59. és 60. szám előtt
található. Egészséges, kb. 30 éves, 20
méter magas fa. Törzsének átmérője 0.65
méter, lombkoronája
16 méter.

12. BERZE KATALIN – TÁNCSICS M. ÚT
GESZTENYEFA – KÖZTERÜLET

7. DR. GÁSPÁR ZOLTÁN – FENYŐFA – MAJOR U.
MAGÁNTERÜLET

50 éves egészséges fa. Kb.
17 méter magas, törzsének
átmérője: 143 centiméter.
Lombkoronájának átmérője
11 méter, lombkoronájának
magassága 13 méter.

10. SZABÓ TAMÁS – HÁRSFA – SZILÁGYI E. U.
MAGÁNTERÜLET

Egészséges nagylevelű
hárs, 80 év körüli, 15
méter magas.

13. SZTARENSZKY RÓBERTNÉ – PLATÁNFA
ALSÓPARK – KÖZTERÜLET

A Kiskastély étterem mellett található szelídgesztenyefa.
60 éves, 12 méter magas, egészséges.

80 éves, egészséges, 16 méteresre megnőtt kocsányos
tölgyfa. Törzsének átmérője:
0,8 méter, lomkoronája 16
méter.

Az Alsó-park futókörén található platán.
Méretei: kb. 3-4 ember tudja körbe ölelni
a törzsét, lobkorona
átmérője 20 méter,
magassága 25 méter,
kora min. 150 év.
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Brutálfutás 4.0 – Nyáregyháza

Bloodfites dobogósok
Június 20-án a nyáregyházi motocross pályán a motorok zúgását az akadályfutók sáros
lábtocsogása és a szurkolók
buzdítása váltotta fel, ugyanis
ekkor rendezték a Brutálfutás
4.0 extrém akadályfutó versenyt.
A versenyek állandó résztvevője, városunk crossfit csapata, a BloodFit is
részt vett a kihíváson. Sár, füst, szögesdrót csak néhány, a számtalan elemből, amivel a szervezők igyekeztek minél jobban megnehezíteni a versenyzők
küzdelmét a hét kilométeres pályával
és önmagukkal. Az óránkénti futamok
után a továbbjutók között a döntőben

dőlt el a végső sorrend. A mintegy
1500 induló közül a BloodFit négy tagja, Kéri Veronika, dr. Maklári-Papp
Judit, Ambrus Ádám és Czindrity
Attila került a döntőbe. Az utóbbi dobogós helyezése már a rajt alapján borítékolható volt, a kérdés csak az volt,
hogy milyen színű érem kerül majd a
nyakába az eredményhirdetésen.Óriási küzdelemben végül az ezüstérmet
hozta el az összetett versenyben
Vér Gábor és Vér András csapatának leggyorsabbika. A női
indulók között is bizonyítottak
a gödöllőiek: nagy csatában,
mindössze egy másodperccel
csúszott le a dobogó középső
fokáról, és kategóriájában har-

Íjászat – egy aktÍv seNior törtéNete!

madik helyen végzett dr Maklári-Papp
Judit. Kéri Veronika a 6., míg a férfiak
mezőnyében Ambrus Ádám a 9.helyen
ért célba saját kategóriájában a futamok
legjobbjainak döntőjében.
A BloodFit ezen a versenyen az alábbi
versenyzőkkel képviseltette magát és
városunkat: Ambrus Ádám, Berze Gergely, Czindrity Attila, Czindrity Réka,
Diósi Csaba, Gyergyói Edit, Jekkel Dániel, Kéri Veronika, Leitner Miklós, dr.
Maklári-Papp Judit, Moldován Ákos,
Pintérné Pirók Rita, Sebők Dávid és
Török Andrea.
-ll-

A 72 éves Rell Péter kitartásánál fogva
az elmúlt 2 évben több hazai versenyen
ért el sikereket, s példamutatásával, lelkesedésével motiválja az edzésre járó fiatalokat. „Nagypapai” stílusával elvarázsolja a különböző íjász bemutatókon és
rendezvényeken (pl. városi gyereknap)
résztvevő gyerekeket és szüleiket.

tilos hagyni, hogy „berozsdásodjon”mind a fizikum, mind a szellem.
Több mint két évvel ezelőtt egy íjászbemutatót tartott a gödöllői HUN-TER
Íjász Szakosztály, amire kíváncsiságból
elmentem, majd ezt követően edzésidőben is meglátogattam a csapatot. Itt
ragadtam. Megtetszett a közeg, az, ahogyan fogadtak, a mai napig bánnak itt az
emberrel.
– Sok western fimet nézett?
– Kétségtelen, hogy néztem, de már az
első órán rájöttem arra, hogy az íjászat
nem csupán annyi, mint gyermekkorom „Winnetou”-s korszakában, hogy
kihúzom az íjat, elengedem és a vessző
mindig a célba érkezik. Mondhatni: lövése sem lenne ma, ezekkel az íjakkal az
akkori indiánoknak. Rengeteg dologra
kell odafigyelni, hatalmas koncentrációt
igényel.
– Milyen íjjal és milyen szakágban
versenyzel?
– A szakosztályon belül sokféle íj és
íjász van, kinek-kinek melyik stílus,
vagy szakág áll a szívéhez közelebb, így
lehetőségem volt mindegyikkel lőni, kitapasztalni, hogy engem melyik „ragad”
el.
Végül az irányzék lehetősége miatt vok-

soltam az olimpiai íj kategóriára, s egy
fél év után sikerült vennem egy használt
íjat, teljes felszereléssel együtt. Azóta
hetente kétszer, szigorúan „feszítjük
egymást”. Az íj és én!
– Mi hajtja és mik a céljai?
– Hogy mi hajt? Erre egy rövid, tavaly
megtörtént beszélgetést hadd idézzek:
Isaszegen rendezett íjászverseny alkalmával egy nagyon kedves versenyrendezőnő, kérdezte meg tőlem: Hogy van
Péter? Hogy megy? Gondolkodás nélkül
válaszoltam: Jól! Ő kedvesen, de hamiskás mosollyal az arcán nyugtatott, hogy
a „részvétel a fontos”. Mire én azt válaszoltam, hogy Én már győztem! Olyan
jókat lőtt? – kérdezett vissza – Nem, nagyon rosszul lövök! Csak tudja kedves,
a korombeli magyar férfiak átlag életkora 71 év Én akkor pont annyi voltam!
– Mik a céljai? Mármint eredmény
szempontjából.
– Addig küzdök a szellemi és fizikai
rozsdásodás ellen, ameddig megadatik,
és orvos helyett inkább edzésre járok.
Ezerszer jobb az íjásztársaimmal kedvesen, vidáman beszélgetni, jó levegőn
íjvesszőket kihúzgálni, tanácsokat kapni és adni, mint kórházi váróteremben,
bölcs öregek tanácsait, vagy éppen orvosok baljós intelmeit hallgatni. Akkor
már nyertem...
-li-

– Hogyan kezdődött, mi motiválta az
íjászat kipróbálására?
– Évtizedek óta küzdöttem a túlsúllyal,
(ma is) eredménytelenül. Sokat halljuk,
hogy, a szellemi és fizikai öregedési
folyamatot megállítani nem lehet, csak
lassítani. Meggyőződésem szerint, ezt
nem érdemes „holmi” kémiai bogyókkal
kezelni, ennek egyetlen ellenszere van:

Kiválóan szerepeltek a HUN-TER
Íjász Egyesület versenyzői a tanévi
Diákolimpia íjász versenyén és összesen három éremmel gazdagodtak.
Tóth Emese kadettban, irányzék
nélküli reflex kategóriában új országos rekorddal az első helyen végzett.
Ugyan ebben a korcsoportban és kategóriában Magyary Lenke a második
lett, míg Solti Sára a kadet történelmi

versenyen lett aranyérmes. Dalanics
Fanni serdülő történelmiben a negyedik, Adorján Áron a kadet mezőnyben, az irányzék nélküli reflex
kategóriában az ötödik, míg Sor Bánk
gyerek olimpiai stílusban végzett a
hatodik helyen. Juhász Máté gyerek,
míg Horváth Dániel a serdülők között
végzett a középmezőnyben az irányzék nélküli reflex versenyszámban.

Winnetounak lövése sincs...
Ez a kis interjú nem az íjászat
népszerűsítéséről szól, hanem
egy emberről, A HUN-TER íjász
közösség lelkes tagjáról, Rell Péterről.

szaBadság Napi futás – 331-eN iNdultak az idéN

Futottak és tekertek

Június 27-én a márisbesnyői kegytemplomnál lévő Székely kaputól rajtolt az
idén is a Szabadság Napi futó- és kerékpárverseny, amire a rendezvény történetében rekord számú induló, 331 fő
nevezett.

2015. júniuS 30.

Sport

A nevezők közül a futók 5, 12 és 21 kilométeres távokra regisztrálhattak, míg a
kerékpárosok 12 km-es terepen mérhették össze gyorsaságukat.
A legkisebb futó távot összesen 47-en
teljesítették, a férfiaknál a gödöllői Frey
Ákos lett az első, míg a hölgyeknél Kádas Szimóna volt a leggyorsabb.
12 kilométeres távra 61 fő nevezett, itt
a legjobb Krausz Zoltán és a Premontrei Gimnázium tanára, Sántáné Farkas
Judit lettek. A félmaratoni távon 148-an
álltak rajthoz, a férfiak közül dr. Ökrös

Csaba, míg a nőknél a helyi Kalóczki
Tímea nyert.
A kerékpárosok mezőnyében 75-en indultak. Az uraknál elit kategóriában a
Bike Zone bicajosa, Soós Tamás Gábor
nyert, míg a hobbiban Gyevát Ferenc
szakította át a képzeletbeli célszalagot elsőként. A gyengébbik nemben is gödöllői
győzelem született a 12 km-es távon. Itt
Kiss Mónika (a lenti képen) bizonyult a
legjobbnak.
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straNdröplaBda – elrajtolt a BajNokság

Gödöllői siker az idénynyitón
A június 20-ai hétvégén rajtolt el
az idei strandröplabda szezon. A
strandröplabda országos bajnokság keszthelyi első fordulójában
remekül szerepeltek a Gödöllői
RC párosai: a Józsa ZsuzsannaSzabó Dorka páros bizonyult a
legjobbnak a GRC-s Lutter Eszter-Lakatos Enikő (UTE) párost
legyőzve a fináléban.
Az első napon a Józsa Zsuzsanna-Szabó Dorka páros – három győzelemmel –
az elődöntőbe került, míg az első versenyén induló Nagy Kitti-Nagy Szabina
kettős az első fordulóban ugyan kikapott – éppen Józsáéktól –, ám ezután a
testvérpár a vigaszágon két győzelmet
is szerzett, és végül a 7. helyen zárt. A
Bánlaki Mária, Lutter Liza, valamint
Czene Adrienn, Dénesi Brigitta duó
két vereséggel a 13. helyen végeztek.

A második napjon folytatta remek szereplését a GRC két állva maradt párosa:
Lutter Eszter és Lakatos Enikő (UTE
játékosa) az elődöntőben Hackl Szilviát
és Szabó Lucát, a Józsa, Szabó páros pedig a Győri Panni, Kovács Eszter duót
győzte le két játszmában. A döntőt nagy
csatában, három játszmában aztán Józsáék nyerték meg, ezzel megszerezve a
szakosztály első aranyérmét (ráadásul
egy országos bajnoki fordulóban), míg
Lutteréknek – hasonlósan a két héttel
ezelőtti kispesti versenyhez – a második
hely jutott.
-ak-

atlétika – ifjúsági, juNior és u23-as oB

Répási Petra: Ob arany új csúccsal
Két héttel ezelőtt rendezték meg
Zalaegerszegen az Ifjúsági országos atlétika bajnokságot, majd
egy héttel később, június 27-28án a juniorok és az U23-as korcsoport ob versenyét Miskolcon.
A GEAC ifjúsági atlétái, folytatva eddigi
eredményes szereplésüket, két országos
bajnoki címmel, négy dobogós- és számtalan döntős helyezéssel gazdagodtak.
Renner Luca (edző: Zsivótzki Attila),
beállítva egyéni csúcsát 177 centiméteres ugrással nyerte a magasugrást, Fekete Ábel (edző: Gadanecz György) folytatva a két héttel ezelőtti válogatottbéli jó
szereplését, jó idővel, 6 perc 13 másodés 56 századmásodperccel nyerte a 2000
m-es akadályfutást.
Simonváros Csanád 410 cm-el végzett
a második helyen rúdugrásban, Kriszt
Katalin magasugrásban 171 cm-es
egyéni csúccsal, Szemjanyinov Paula 200 m-en 25,26-al, míg Esztergály
Koppány gerelyben 52,74 m-es dobással lettek bronzérmesek.
További helyezettek: 4 hely: Kriszt Annamária (rúdugrás), Szemjanyinov Paula (100 m gát); 5. hely: Németh Eszter
(2000 m akadály); 6 hely:
Kovács Emma (távolugrás),
Csernyánszki Flóra (100 m),
Rajka László (rúd).

gos bajnokságát, ahonnan a Gödöllői
EAC atlétái két bajnoki címet, egy ezüstés nyolc bronzérmet szereztek.
Az U23-as korcsoportban Pázmándi
Zsolt 100 m-en 5. helyen végzett, míg
200-on 6. lett. 400 méteren Tarlukács
Ádám második, míg Molnár Gergely a
harmadik helyezést érte el. A női 100 m
döntőben Budai Alexandra a harmadik,
míg Torma Evelin Abigél a 6. helyen ért
célba. 200-on Budai 4., míg Torma az 5.
helyezést érte el. 3000 méter akadályon
Moldován-Horváth Katinka bronzéremmel gazdagította saját és egyesülete
kollekcióját.
A junioroknál 100 m gáton országos
bajnok lett Répási Petra új utánpótlás
csúccsal (13,48-as idővel: a képen), míg
ugyan ebben a számban Ajkler Eszter
Sarolta az 5. lett. Ajkler magasugrásban
1,65 méteres ugrásával aranyérmes és ezzel ob győztes lett. Baráti Patrícia 100
m-en harmadik-, Koczkás Dóra 400-on
hatodik-, 3000 akadályon Nagy Imola
szintén a 3. helyen végzett. Répási 200
m-en harmadik, ugyan itt Baráti negyedik lett, míg Moldován-Horváth 5000
méteren ért el 3. helyezést.
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Junior és U23-as Ob – Két
bajnoki cím, egy csúcs
Június 27-28-án Miskolcon
rendezték meg a Junior és
U23-as korcsoportok Orszá-

vÍvás – i. európa játékok, Baku

Gémesi Bence: egyéni 18., csapat 5. hely
Június 12-28. között az azerbajdzsáni Bakuban rendezték az I.
Európai Játékokat, ahol a magyar sportolók mintegy 200-an
képviselték hazánkat. Gödöllőről a kardvívó, Gémesi Bence
vett részt a játékokon.
A gödöllői kardozó egyéniben a csoportból még továbbjutott a 32-es főtáblára, de a legjobb 16 közé a román

Badea már túl nagy falatnak bizonyult, 15-9-re kapott ki Bence és a 18.
helyezett lett a 36 fős mezőnyben.
Csapatban javíthatott a 25 éves gödöllői vívó, aki a Ravasz Etele, Singer Martin duóval kiegészülve az 5.
helyen végzett a magyar kard csapat
tagjaként. A mieink a negyeddöntőben
a románoktól kaptak ki 45-34-re, majd
az 5. helyért Azerbajdzsán válogatottját verték 45-19-re.
-tt-
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Frédéric Chopin Zenei
Alapfokú Művészeti Iskola

Július 27., 18.00

ZONGORAEST

Evgenia Startseva
és
Yuri Paterson-Olenich
koncertje
www.chopinzeneiskola.hu

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY
A Gödöllői Iparművészeti Műhely alkotóházában
KERTTÖRTÉNETEK című képzőművészeti és
iparművészeti kiállítás látható.
A Polgármesteri Hivatal falain (Főtér, Szabadság tér 7.) megjelenő művek eredetiben láthatók
a GIM-Ház kiállítótermében, a kertben kortárs
kiállítási installációt tekinthetnek meg az érdeklődők.
Kiállítók: Aknay János, Anti Szabó János, Bajkó
Dániel, Dréher János, F. Orosz Sára, Fabókné
Dobribán Fatime, Fábián Dénes Zoltán, Farkas Éva, Incze Mózes, Katona Szabó Erzsébet, Kovács Gabriella, Kis-Tóth Ferenc, Kun Éva, Olajos György, Orosz István, Pannonhalmi Zsuzsa, Szőcs Miklós Tui,
Szűcs Barbara Eszter, Varga Melinda, Veres Enéh Erzsébet
A kiállítás a „Művészetek kertje” tematikus év programja.
A kiállítás a GIM-Házban megtekinthető 2015. október 25-ig, minden szombaton és vasárnap 14 órától 18
óráig, előzetes bejelentkezés alapján, más napokon is
GIM-Ház, Gödöllő, Körösfői utca 15-17. Tel/fax 28-419-660
e-mail gimhaz@invitel.hu www.gimhaz.hu
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Közérdek

TÁJÉKOZTATÁS KÖZTISZTVISELŐI NAPRÓL

Tájékoztatom Gödöllő város lakosságát, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény 93. §. (2) bekezdése értelmében
A KÖZSZOLGÁLATI TISZTVISELŐK NAPJA JÚLIUS 1-JE, AMELY MUNKASZÜNETI NAP.
FENTIEKRE TEKINTETTEL, 2015. JÚLIUS 1. NAPJÁN (SZERDÁN)
A GÖDÖLLŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL ZÁRVA TART.
Dr. Nánási Éva sk. címzetes főjegyző

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.

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ – SZAKRENDELÉSI SZÜNET
Tájékoztatjuk Tisztelt Betegeinket, hogy 2015. július 1-je Semmelweis Nap – a magyar egészségügy ünnepe – amely
egyben az egészségügyi dolgozókra kiterjedően munkaszüneti nap is.
Erre való tekintettel 2015. július 1-én (szerdán) a Tormay Károly Egészségügyi Központ járóbeteg szakrendelései szünetelnek.
Ezen a napon sürgősségi ellátást a Központi Ügyeleten vehetnek igénybe a – Gödöllő, Szabadság tér 3. szám alatti – II.
számú Szakrendelő földszintjén.
Az Intézet vezetése kéri szíves megértésüket!

A TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT (2100 GÖDÖLLŐ, PETŐFI SÁNDOR UTCA 1-3.)
PÁLYÁZATOT HIRDET SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE
A munkakör határozott idejű, teljes munkaidős – napi 8 órás – közalkalmazotti jogviszony formában tölthető be.
A MUNKAKÖRBE TARTOZÓ FELADATOK: létszámnyilvántartás, bér-, és munkaügyi adatok nyilvántartása és könyvelése, készletnyilvántartás, analitikák vezetése.
Illetményre és egyéb juttatásokra az 1992. évi XXXIII. tv (KJT) rendelkezései az irányadók.
MUNKAVÉGZÉS HELYE: Gödöllő, Petőfi Sándor utca 1-3., gazdasági iroda.
PÁLYÁZATI FELTÉTELEK: magyar állampolgárság, mérlegképes könyvelői végzettség államháztartás szakon, legalább 5 éves költségvetési
területen azonos, vagy hasonló munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat, gyakorlott felhasználói szintű számítógépes ismeret (Word,
Excell, stb.), erkölcsi bizonyítvány.
A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNÁL ELŐNYT JELENT: a gödöllői lakcím, egészségügyi intézeti gyakorlat, államháztartási törvény, és kapcsolódó
jogszabályok aktuális ismerete, CT-ECOSTAT gazdasági rendszer ismerete, KIR3 rendszer ismerete.
A fentieket igazoló dokumentumok a pályázati anyag részeként – a szakmai önéletrajzzal együtt – nyújtandók be.
A munkakörrel kapcsolatos további információkat ad: Novákné Finta Erzsébet gazdasági vezető a 06-28-420-655-es telefonszámon.
PÁLYÁZAT BENYÚJTHATÓ: postai úton, vagy személyesen, zárt borítékban a fenti címre 2015. július 6-ig.
A munkakör a pályázatok beérkezését követő elbírálás után azonnal betölthető!
A GÖDÖLLŐI SZOLGÁLAT
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.
A hirdetésfelvétel
július 1-től 31-ig szünetel.

TISZTELT LAKOSSÁG!
Tájékoztatjuk önöket, hogy a
Tormay Károly Egészségügyi
Központ – az eddigi központi
ügyeleti hívószám megtartása
mellett – új ügyeleti hívószámot vezet be!
A Gödöllő, Szada, Isaszeg településekre kiterjedő központi
ügyelet új,
06-28-419-796-os
telefonszáma
2015. július1-től hívható
Az Intézet vezetése

POLGÁRMESTERI
FOGADÓNAP
Gémesi György polgármester
tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy júliusi fogadónapja
munkaszüneti nap, az
augusztusi pedig igazgatási
szünet miatt elmarad.

ÜGYELETEK
ORVOSI ÜGYELET

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Június 29-júliu 5-ig:
Medicina Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 12. Tel.: 410-251.
Július 6-12-ig:
Alma Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 510-220.

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.

ALPOLGÁRMESTERI FOGADÓNAP
Pecze Dániel alpolgármester tájékoztatja a
tisztelt lakosságot, hogy júliusi és augusztusi
fogadónapja elmarad.
Szeptembertől a fogadónapok ismét a szokásos időben lesznek megtartva.

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

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL
+36-20/524-0340

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

MŰVÉSZETEK HÁZA GÖDÖLLŐ
BELVÁROSI JEGYIRODA
NYÁRI NYITVA TARTÁSA
2015. július 1-től augusztus 30-ig
(hétfő-péntek) 10.00-18.00
szombat-vasárnap: ZÁRVA

ANYATEJ VILÁGNAPJA
„A szoptatás több, mint a csecsemő táplálásának legideálisabb módja – forrása a melegségnek és a vigasztalásnak!”
A Tormay Károly Egészségügyi Központ Védőnői Szolgálata
sok szeretettel meghív minden kedves
érdeklődőt az Anyatej Világnapja alkalmából
megrendezésre kerülő ünnepségre.
A RENDEZVÉNY IDŐPONTJA:
2015. július 10., 10 óra
AZ ÜNNEPSÉG HELYE:
Polgármesteri Hivatal díszterme
PROGRAM:
megnyitó, műsor, anyatejet továbbadó anyák
köszöntése, beszélgetés, vendéglátás

ELVESZETT CICA

Az Úrréti tóünnepen elveszett a 2,5 hónapos cicánk
a Buzogány u. 11. szám
alól! Kérnénk, aki megtalálta hozza vissza! Négy kisgyerek várja őt haza!
Tel.: 30/567-0954.

2015. JúniuS 30.

Mozaik

Gödöllői SzolGálat 11

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.
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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 apróhirdetést 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
KÖZLEMÉNY
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+ SÜRGŐSEN KERESEK kertvárosban 100-180m2 családi házat
vagy eladó telket. 20-944-7025
+ Egyszintes, nappali+3 szobás ikerház Gödöllő új építésű részén
eladó! Saját telek, kocsibeálló, terasz, igényes kivitelezés, referenciákkal rendelkező építő. Iár.:29,9MFt 20-944-7025
+ Sürgősen Eladó lakást keresek központban (20)804-2102
+ Eladó Aszódon a Falujárók útján 3 emeletes, téglából épült házban
egy 52nm-es, 3. emeleti, konvektoros, igényesen felújított luxuslakás,
beépített konyhabútorral, konyhai gépekkel. I.á.: 9,2 mFt 20-919-4870
+ (3842) Eladó Gödöllőn az Erzsébet park közelében a Körösfői utcában egy 2szobás teljesen felújított ikerház külön utcai bejárattal,
hozzá tartozó kis kerttel, borospincével, terasszal, sok-sok örökzölddel telepített. Az udvarban téglából épült kerti szauna, mosdóval,
zuhanyzóval + kemence. I.á.: 24,9 mFt 20-919-4870
+ (3899) Eladó Gödöllőn a Tábornok utcában egy 60nm-es, 1,5 szobás, földszintes, vegyes építésű, száraz lakóépület 370nm-es telken.
I.á.: 11,9 mFt 20-919-4870
+ (3897) Eladó Gödöllőn a Palotakerti 4emeletes lakótelepen egy
44nm alapterületű magasföldszinti 1szobás igényesen felújított
öröklakás új gépesített konyhabútorral, 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 átrendezhető, ha nem
megfelelő a mostani elrendezés. I.á.: 20 mFt 20-919-4870
+ (3902) Eladó Gödöllőn a János utcában felújított házban egy felújított
2,5szobás lakás, egyedi fűtéssel, erkéllyel, saját kis pincerésszel. Az ingatlan központban 5 percre a főtértől található. I.á.: 13,5 mFt 20-919-4870
+ (3903) Eladó Veresegyház csendes utcájában de mégis közel a
centrumhoz egy 1080nm-es telken egy két generációnak alkalmas
nappali+5szobás családi ház, melyhez az épület alatti garázs tartozik, emeleti részen erkélyek vannak kialakítva. Az ingatlanhoz tartozik egy 160nm-es műhely. Minden nyílászáró, beltéri ajtó Borovi
fenyőből készült. I.á.: 28 mFt 20-919-4870
+ Eladó Gödöllőn az Erdőszél utcában egy 30nm-es téliesített öszszkomfortos faház 800nm-es telken. Víz, villany, gáz a házba bevezetve, a ház alatt pincehelység található. I.á.: 11,9 mFt 20-919-4870
+ Eladó Gödöllőn az Antalhegyi domb vonulatában egy 800nm-es,
telepített termő gyümölcsfákkal, rendkívül szépen gondozott telken
egy 1 szobás, fürdőszobás, könnyű szerkezetű, téliesített ház. I.á.:
8,5 mFt 20-919-4870
+ (3623) Eladó Gödöllőn a Perczel Mór utcában egy nappali+2szobás
szuterénes igényesen kialakított lakóház, kerti medencével, nagy terasszal. A szuterénben több funkcióra alkalmas helységgel. Örökpanorámás, déli fekvésű kilátással. I.á.: 27,5 mFt 20-919-4870

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

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

INGATLAN

+ (3905) Eladó Mogyoródon egy két generációs 2nappali+5szobás, duplakomfortos, téglából épült, szép megjelenésű családi ház
1000nm-es telken. Az ingatlan tartalmaz szuterént, melyben 2
helység található, amik bármely funkcióra alkalmasak. Az ingatlan
2lakásos társasházzá alakítató oly módon, hogy a földszinti lakáshoz
tartozik 2szoba, mosókonyha, fürdőszoba, wc, beépített gardrób,
nappali hatékony kandallóval, pince és egyéb helységek 500nm-es
telekkel. Emeleti lakáshoz tartozik nappali+3szoba, 2fürdőszoba,
10nmn-es galéria és erkély 500nm-es telekkel. Így lakásonként az eladási ár 18,9 mFt. Amennyiben egyben szeretné megvásárolni, akkor
az eladási ár 31,9 mFt 20-919-4870

+ Új építésű kétszintes ikerház eladó a Királytelepen 300nm-es
saját telekkel, 84m2-es lakótérrel, 3szoba+ nappalis kulcsrakészen
21,99MFt-os i.áron 20-772-2429
+ Extra terasszal rendelkező Új építésű I.emeleti lakás a belvárosban
eladó 300EFt-os nm/áron 80nm-esek nappali+ 2szobás, gardróbos,
udvari kocsibeállóval, tárolóval! 20-772-2429
+ 4 szoba+ nappalis, alápincézett, garázsos családi ház 900nm-es
telekkel eladó rögesi részen. Iár: 28Mft 20-772-2429
+ Sürgősen eladó 1.5 szobás lakás a belvárosban Iár: 9.2 MFt!
20-804-2102
+ Sürgősen eladó Gödöllőn kertváros központ közeli legkeresettebb
részén 1 szintes, 90nm-es családi ház 450nm-es telken 18,4M-ós
i.áron 20-772-2429
+ Harasztban, sorházi, 119m2-es lakás, garázzsal, teraszokkal eladó! Iár:24.9MFt! 20-539-1988
+ Királytelepen jó közlekedésnél 1100nm-es telken 75nm-es 2szoba- konyha- étkezős, alápincézett kockaház 16,5M-ós i.áron sürgősen
eladó. 20-772-2429
+ Kastély mögötti központ közeli részen összközműves építési telek
eladó csendes mellékutcában 20-772-2429
+ Fenyvesben, 530m2-s telek széles utcafronttal eladó! Iár:7.7MFt!
20-539-1988
+ Eladó két szobás erkélyes felújított lakás Gödöllőn a belvárosban
Iár: 11.5 MFt (20)804-2102
+ Központ közelében, téglaházban, harmadik emeleti 52m2-es kétszobás, konvektoros, erkélyes lakás, garázzsal eladó! 12.5MFt! 20-539-1988
+ Eladó nappali+2 szobás, 69 nm-es, cirkós lakás Iár:12.9 MFt.
(20)804-2102
+ Gödöllő központjában, négy lakásos társasház második emeletén
nappali+két szobás cirkós lakás kedvező áron eladó! Iár:19.5MFt!
20-539-1988

+ (3891) Eladó Gödöllőn az Erzsébet Parkkal szemben egy 4lakásos
társasházban egy nappali+3szobás 100nm összalapterületű felújított
téglaépítésű egyedi fűtéses sorházi lakás. I.á.: 24,9 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, osztható. 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 vizesblokkal ellátott, irodának, orvosi
rendelőnek, egyéb funkciókra, szolgáltatásra alkalmas. A nappaliból
egy kertkapcsolatos terasz van kialakítva. I.á.: 33mFt 20-919-4870
+ Eladó Gödöllő kertvárosának legjobb részén egy 1090nm-es közművel ellátott építési telek. I.á.: 21,5 mFt 20-919-4870
+ (3901) Eladó Veresegyházon a Pacsirta utcában egy 800nm telken lévő nappali-étkező konyhás földszinti lakrész. Tetőtérben 3 szoba, fürdőszoba. Az ingatlan alá van pincézve. Két helységből áll, mely
garázsként funkcionál. I.á.: 27,5 mFt 20-919-4870
+ (3907) Eladó Gödöllőn az Erdőszél utcában egy 3szintes téglaépítésű nyaraló 800nm-es telekkel, mely áll: 3szoba, fürdőszoba, konyha
és egyéb helységekből. Az ingatlanból csodálatos panoráma nyílik. Víz,
villany, gáz bevezetve, konvektoros fűtésű. I.á.: 12,9 mFt 20-919-4870

Ajándék hirdetés a Szolgálatban!
1+1=3 Akció! Részletek az irodában vagy telefonon!

+ (3908) Eladó Gödöllőn az Alvégben egy 5szobás 2szintes 2generációra alkalmas proterm szigetelt téglából épített 2fürdőszobás,
230 összalapterületű családi ház 1620nm-es telken. Az ingatanhoz
tartozik egy 100nm-es műhely+3db egyéb melléképület garázzsal.
Az ingatlan tömegközlekedéshez (HÉV, MÁV, Busz megálló) 2percre
található. I.á.: 30 mFt 20-919-4870
+ Szuper árcsökkenés!!! Két generációs családi ház, tulajdonostól
áron alul Gödöllő kedvelt kertvárosi részén eladó. Tehermentes. Akár
vállalkozásra is alkalmas. Két különálló szint, mindkettőn konyha,
fürdőszoba, nappali + 3 szoba. A házhoz tartozik még egy teljesen
külön bejáratú lakrész (65 nm) 2 szoba, fürdő, konyha. 2 állásos garázs+szauna is van. Iá.: 26,9 mFt. Tel.: 20-3464-718.
+ Gödöllőn eladó áron alul családi ház, amerikai konyha-nappali, 4
szoba, 2 fürdő, 2 garázs, kertkapcsolatos terasz, gondozott, parkosított udvar, kút, hőszigetelt, dupla fűtés, redőnyös, új nyílászárók. Tel.:
30-228-8403, 20-420-6243 (egész nap).
+ Remsey krt-on mélygarázsban garázsbeálló eladó. Tel.: 30/201-7329.
+ Szőlő u.-ban 45 nm-es helyiség eladó/kiadó, üzlet, iroda, maszszázsszalon, egyéb célra. Gázkonvektor, riasztó, légkondi beszerelve.
Ingyenes parkolás. Tel.: 30/2242-653.
+ Alkuképes 3 szobás családi ház Gödöllő kertvárosában eladó. Iár:
18MFt. 30/851-3255
+ Sürgősen eladó Gödöllőn a Palotakerten négyemeletes házban
4.em. 1 szobás, egyedi fűtésű, jó állapotú, fiatalosan kialakított lakás.
Iár: 8,4MFt Tel: 30/311-2544
+ A központhoz közel a Kertvárosban eladó egy 160 nm-es, 5 szoba+
nappalis, galériás, tetőtér beépítéses ház 550 nm-es telekkel. Ára:
39,5 MFt. Tel: 30/479-9009
+ Kartalon 2,5 szobás, 110nm-es felújított családi ház eladó. Fúrt
kút, melléképületek, garázs, gáz, ill. vegyes tüzelésű kazán 1080nms telken. Iár: 12,7MFt. Érd: 30/385-9784
+ Domonyvölgyben 1+2 félszobás, alápincézett téglaház vízzel, villannyal a II. tó mellett eladó: ingatlan.com/21403847. Ir.ár: 8,9MFt.
Érd: 20/367-5114
+ Eladó Gödöllőn a Szőlő utcában tulajdonostól 1.em. 1+2 szobás,
erkélyes, felújított, bútorozott lakás. Alacsony rezsi, csendes, napos.
Tehermentes, azonnal beköltözhető. Iár: 15,5MFt. Közvetítők ne hívjanak! Tel: 30/9421-398
+ Eladó Gödöllőn zöldövezetben 78 nm-es földszinti, kertkapcsolatos
társasházi lakás 28 nm-es garázzsal. 2,5 szobás+ amerikai konyhás
nappali, fürdő, WC, kamra, gardrób. Iár: 19,9MFt. Tel: 20/5432-735
+ Eladó Gödöllőn a Damjanich utcában örök panorámás, háromszintes családi ház 1282nm-es telekkel. Pinceszintje 115nm, garázs, kazánház, műhely, tároló helyiségekből áll. Földszintjén különbejáratú
52nm-es, 1,5szobás, teraszos lakás, ill. 164nm-es földszint+ emeleti
nappali+ 3szobás lakással. A ház két család részére és egyéb célú
hasznosításra is alkalmas. Irányára: 46MFt. 30/224-1627
+ Gödöllőn eladó 1081 nm-es ÉPÍTÉSI TELEK boltokhoz, buszmegállóhoz, VÁROSKÖZPONTHOZ közel. Tel: 20/351-6904
+ Eladó Gödöllőn a Szent János utcában 2.em. 1,5 szobás, 42 nm-es
lakás tárolóval. Iár: 10,9 MFt. 20/447-3391
+ Eladó Kartalon 3 szobás 150 nm-es családi ház teljesen felújítva,
buszhoz közel. Érd: 30/6677-031
ALBÉRLET KIADÓ
+ Kiadó Gödöllőn a Királytelepen a Csokonai utcában berendezett,
összkomfortos, egyszobás lakás. 36 nm, 2 fő részére alkalmas. Üzlet,
buszmegálló 1 percre. 20/4849-835
+ 1db 25 nm-es és 1 db 40 nm-es lakás kiadó. Tel: 70/779-8529
+ Két egymásba nyíló 25 nm-es, rendezett, bútorozott szoba egyedülálló személy részére kiadó. A szobához tartozik konyha, fürdő és
wifi használat. 50 ezer Ft/hó, rezsi nincs. Tel: 30/555-6794

KÍNÁLATUNKBÓL: • Új parcellázású Mogyoródi
telkek nagy választékban. Iá:6000 Ft /nm.
• Az Antal-hegy lábánál 155 nm-es, hangulatos polgári ház 1291 nm-es, ősfás telken eladó. Iá:36 mFt.
• Az Erzsébet park közelében 62 nm-es, 1+2 fél szobás, 4. emeleti, erkélyes lakás eladó. Iá.: 10,7 mFt.
• Máriabesnyőn 79 nm-es, felújított, N+ 2 szobás,(+TT) kertkapcsolatos lakás eladó. Iá.: 10,7 mFt.
Bővebb információért keresse irodánkat!

+ Gödöllőn a Röges utcában, új építésű, részben bútorozott, 94 nmes, kertes családi ház hosszútávra, július 1-től kiadó. 160.000,-/hó +
rezsi. 2 havi kaució szükséges. 70/525-1385
+ Gödöllőn 1 szoba összkomfortos albérlet kiadó: 20/226-3007
+ 70 nm-es felújított önálló családi ház kertes övezetben hosszú
távra kiadó. 30/9343-424
+ Igényes, 90 nm-es belvárosi lakás 7 hónapra kiadó. 85.000.-Ft +
rezsi/hó. Tel: 30/9617-621
+ Szoba fürdőszobával kiadó. Tel: 20/9455-583.
+ Gödöllői belvárosi lakást keresek 1-2 szobás bútorozott. Kaució +
6 hó előleg fizetéssel. Tóth Rudolf 06-20-385-7669
ÜZLET, IRODA, GARÁZS
+ Gödöllő központjában, utca fronti 34 négyzetméteres helység
hosszútávra kiadó. Tel.: 06-20-3456-552.
+ Új építésű, saját parkolóval rendelkező, alacsony rezsijű, dupla
bejáratos üzlet, iroda,bemutatóterem,rendelő céljára alkalmas. Akár
azonnali költözéssel! Tel.: 06-20-3456-552
+ Üzlethelyiség, raktárhelyiség, garázs kiadó, más tevékenység céljára is. Tel.: 20/9455-583.
+ Gödöllőn üzletházban 20 nm-es helyiség bármilyen tevékenységre
25.000 Ft + rezsi áron kiadó. Tel: 70/7797-152
+ Petőfi téren teremgarázs-kocsibeálló KIADÓ!! 10Eft/hó (20) 804-2102
ÁLLÁS
+ 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

OPEL GAÁL AUTÓHÁZ KFT.

KARBANTARTÓ-GONDNOKOT KERES
Gyakorlott, műszaki érzékkel megáldott,
gyakorlatias, önmagára és munkájára
egyaránt igényes karbantartó-gondnokot keresünk, önálló munkavégzésre.
Feladatok:
• Telephely épületeinek karbantartása (állapot 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 berendezéseinek rendeltetésszerű működésének
biztosítása
Elvárások:
- jogosítvány, saját autó szükséges!
- szerkezetlakatos képzéssel bírjon
- hasonló területen szerzett gyakorlat
- közvetlen Gödöllő, és vonzáskörzetéből

Jelentkezni : Fényképes önéletrajzzal
emailen : gaalautohaz@opelgaal.hu
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+MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ DOLGOZÓKAT KERESÜNK KÖNNYŰ BETANÍTOTT
MUNKÁRA 2 ILL. 3 MŰSZAKRA. MUNKAVÉGZÉS HELYE: PÉCEL. JELENTKEZNI LEHET AZ
ALÁBBI ELÉRHETŐSÉGEKEN: TEL.: 06 30 616
4322, E-MAIL: VEDETTMUHELY@GMAIL.COM
+ KERTI gyomlálási munka gödöllői családi háznál. Jelentkezés:
kovatseva71@gmail.com - önéletrajz küldésével.
+ 4-5 fő zene /nyelv/ vagy művésztanár jelentkezését várjuk
közös projekt kialakítására és helyiség bérlésére Gödöllőn. Érd:
agnes.zsuzsanna7@gmail.com

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

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

+ Haszonállat-génmegőrzési Központ közalkalmazotti jogviszonyban
való foglalkoztatás keretében pénzügyi ügyintézőt keres. Részletek megtekinthetőek az alábbi weboldalon: www.genmegorzes.hu/állásajánlatok

+ Gödöllői könyvelő iroda 4 órás munkaidőben, szakképzettséggel
és gyakorlattal rendelkező KÖNYVELŐ munkatársat keres. Bérezés
megegyezés szerint. Fényképes önéletrajzát és bérigényét az alábbi
e-mail címre kérjük: konyvelokereso.2015@gmail.com Minden e-mailre válaszolunk, a 4 órás munkaidőt rugalmasan kezeljük!

+ ELADÓT FELVESZÜNK! Nemzeti dohányboltba gödöllői lakosú eladót
felveszünk! Számítógép ismerete szükséges! Ill. A János utca – Szőlő utca
sarkán lévő Csíkos ABC-be bolti eladót felveszünk! Tel: 70/772-7850

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

+ Azonnali kezdéssel felveszek, lehetőleg hosszútávra, SZOBAFESTŐ-MÁZOLÓ szakembert. Kontárok kíméljenek! Bérezés megállapodás szerint. Nemdohányzás előny. 20/4359-650

+ FŰNYÍRÁS (fűnyíróval és fűnyíró traktorokkal), fűkaszálás, bozótirtás, parlagfű mentesítés, sövénynyírás, gyomirtás, gyepszellőztetés. Tel.: 30/622-7421, e-mail: fukaszalasgodollo@gmail.com

+ Németországi munka: keresünk olyan hölgyet fodrászt, kozmetikust, sminktetoválót, műkörmöst, manikűröst, aki dolgozni szeretne!
Nyelvtudás szükséges! Lakás+ üzlet biztosított. 70/779-8529
+ Gödöllői telephelyre kereskedelmi gyakorlattal rendelkező férfi
ELADÓ kollégát keresünk azonnali kezdéssel. Tel: 70/670-8876
+ GÖDÖLLŐI ÉLELMISZERBOLTBA ELADÓT FELVESZÜNK! 30/312-1257

Nemzetközi élelmiszeripari cég kerepesi székhelyű leányvállalata
munkatársat keres ügyfélszolgálati munkatárs pozícióra (alkalmazás: teljes munkaidőben /heti 40 óra/ akár azonnali
munkakezdéssel)
Feladatok: vevőrendelések kezelése, rendelések nyomon követése, készletfigyelés, kapcsolattartás a partnerekkel, árajánlatok, árlisták készítése, listák, adatbázisok kezelése,
statisztikák készítése.
Elvárások: minimum középfokú (kereskedelmi) végzettség, gyakorlott MS Office használat (Word, Excel, Outlook, Power Point), kiváló kommunikációs és feladatmegoldó készség, minimum középfokú angol-nyelv tudás (szóban és írásban).
Előny: felsőfokú végzettség, hasonló pozícióban szerzett tapasztalat, az SAP ismerete,
további nyelv (lehetőség szerint valamilyen szláv nyelv) ismerete.
Amit kínálunk: versenyképes jövedelem, felelősségteljes munka egy nemzetközi csapatban, jó légkör, kiváló munkakörülmények, fejlődési lehetőség (képzések, tréningek).

Amennyiben a hirdetés felkeltette az érdeklődését, kérjük küldje el angol nyelvű,
fényképes szakmai önéletrajzát és motivációs levelét ﬁzetési igény megjelölésével az info.hungary@dawnfoods.com e-mail címre.
Jelige: Pályázat – Customer Service

+ Szadai szépségszalonba FODRÁSZ helyiség hosszútávra kiadó!
Érdeklődni a gretaszalon@gmail.com e-mail címen lehet.
+ Munkaerőt keresek Tura, Vácszentlászló, Valkó és Gödöllő térségében időszakos (kb 5 hónap) mezőgazdasági, vadgazdálkodási jellegű
munkára. Szakképesítés nem fontos, nyugdíjas és vagy hölgy jelentkezését is várjuk. 30/9457-095
+ Megbízható, gyakorlott hölgy takarítást és kertkarbantartást vállal. Tel: 70/242-6949
+ KŐMŰVES szakembert és SEGÉDMUNKÁST keresek. Jogosítvány
előny. Tel: 30/320-8360
+ Fiatal, nemdohányzó, nagy munkabírású, jogosítvánnyal rendelkező kollégát keresünk árukiszállítási munkakörbe. 30/9492-228
+ A Gödöllői Szabad Waldorf Óvoda állandó délutános, melegszívű,
gyermek-centrikus, Waldorf pedagógiára nyitott óvodapedagógust
keres, szeptemberi kezdéssel. A jelentkezés feltétele: állami diploma,
Waldorf posztgraduális képzésen való részvétel vállalása, továbbá
motivációs levél és önéletrajz küldése az alábbi email címre: ovoda@
waldorfgodollo.hu Jelentkezési határidő: július 20. Szeretettel várjuk
az érdeklődőket!

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

+ CO-2 hegesztőket keresünk (kezdőket is betanulási lehetőséggel),
ill. lakatosokat darukezelői vizsgával Pest környéki munkahelyre. Érd:
70/3847-636, godallas@gmail.com

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

+ X. ker.-i munkahelyre keresünk lángvágó-darukezelőt 8 tonnás híddarura és gyakorlott hagyományos esztergályosokat. Uniós bérezés.
Érd: 70/604-1265, femmunka10@gmail.com

+ KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, tanácsadás. Gödöllő, Tűztoronyház, Kossuth utca 13. Tel: 06-30-592-1856, 06-30508-1380, 06-28-784-752

+ Gödöllői Töltőállomás felvételre keres SHOP ELADÓ munkakörbe
középfokú végzettséggel, kereskedelmi gyakorlattal rendelkező munkatársakat. Érd: 28/513-115

+ SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon bizalommal, házhoz megyek. Számítógép szerelés, rendszer és programtelepítés, vírusirtás
garanciával. Hétvégén is! Tel: 30/333-9201
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+ ÁCS MUNKÁKAT, tetőjavításokat, lapos tetők szigetelését, faházak
és faépítmények építését, kémények javítását, kőműves munkákat
vállalunk garanciával, pontos időre. 20/451-3119
EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS
+ Fáj a lába a bőrkeményedéstől? Ápolásra szorul a körme? Vagy a
kezét szeretné rendbe tetetni, és szépen megcsináltatni? PEDIKŰR
~ MANIKŰR ÖNNÉL, kényelmesen! Érd.: +36-30-851-8763

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

+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS, új csatorna bekötés,
fürdőszobák, régi fűtési rendszerek, vízvezetékek felújítása, új szerelése, kialakítása, locsoló, mérő tervezése, beépítése, átadása. Cirkók,
gázkészülékek, konvektorok karbantartása felújítása, javítása. Tel:
20/9527-289, 28/476-229
+ Olcsó, gyors KÖLTÖZTETÉS, LOMTALANÍTÁS, teljes lakás kiürítés,
épület bontás, FUVAROZÁS! HÉTVÉGÉN IS! Tel: 30/642-1221
+ Azonnali kezdéssel vállalok KŐMŰVES MUNKÁT, BURKOLÁST, VÍZSZERELÉST, TETŐJAVÍTÁST, és fűnyírást 20% kedvezménnyel! Tel:
06-70-361-9679
+ ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál kivitelezés, gipszkartonozás, hideg-meleg burkolás). Vállalunk mindennemű építőipari kivitelezést. Gyors, megbízható munka. Ingyenes árajánlat felmérés
alapján. Tel: 20/4359-650

+ FRISSÍTŐ SVÉD MASSZÁZS, érzelmi stressz oldás, Kineziológia.
Érd: 20/5733-977. KÉZÁPOLÁS, Műkörömépítés, Gél-lakk. Érd:
20/492-6963
+ Gyógypedikűr: tyúkszem, szemölcs, bőrkeményedés, vastag benőtt gombás köröm kezelése, ápolása. Talpmasszázs. Óvakodjon a
feketén dolgozó házaló kontároktól! 30 év szakmai háttér. Bárándi
József 20/532-7275

+ ANGOL, NÉMET, FRANCIA, SPANYOL, OLASZ, OROSZ, MAGYAR
intenzív/félintenzív nyelvvizsga-felkészítő, általános nyelvtanfolyamok MINDEN SZINTEN, diplomás és anyanyelvi tanárokkal
kedvezményes óradíjakkal. I.L.I. Nyelviskola, Gödöllő, Kőrösfői 2.
Tel: 28/511-366, 20/556-2653, E-000420/2014
+ Felkészítés javító vizsgára: matematika, fizika, kémia tantárgyakból 5-12. osztályos tanulóknak. Több évtizedes tanítási tapasztalattal rendelkezem. Tel: 30-908-4130
+ Alsó tagozatos gyerek korrepetálást, felkészítését vállalja tapasztalt pedagógus: 06-20/28-10-295
ÜDÜLÉS
+ Kiadó nyaraló a Balatonnál, Fonyódon 2500-Ft/fő/éj-től!!!
Kellemes, nyugodt környezetben várjuk vendégeinket az ízlésesen
berendezett nyaralónkban. Tel: 06-30-275-1851; Honlap: http://
lorincznyaralo.webnode.hu/

+ Masszőr nő Gödöllőn! Hölgyek, Urak! Relaxálásra, izomlazításra
vágynak? Kellemes hangulatban, nyugodt környezetben? Hívjanak!!
Az első kezelés 30% kedvezménnyel! Kérésre csakratisztítást, auraharmonizálást alkalmazok. 20/499-7306
OKTATÁS
+ Senior (60+) újrakezdő angol nyelvtanfolyam indul szeptember 2. hetében, max 5 fő. További érdeklődés és jelentkezés:
toptan1999@gmail.com, mobil: 06-30-224-75-63.

+ KISTUDÓS SZABADIDŐTÁBOR! Szakképzett pedagógusok szerveznek a nyári szünet idejére több alkalommal, 7-12 éves gyermekek
számára, életkoruknak megfelelő, 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
alkalomra és testvérekre kedvezményt biztosítunk. Érdeklődésüket,
jelentkezésüket tisztelettel a 30/210-5058-as telefonon várjuk.
TÁRSKERESŐ
+ Keresem a párom 59-65 éves úr személyében (175cm- és
85kg-ig), aki olvasott, természetkedvelő, aktív, kreatív (kertészkedés, barkácsolás), zeneszerető és Gödöllőn vagy vonzáskörzetében él. Bemutatkozását a galam_bom@freemail.hu-n várom.
+ Társ- és partnerközvetítés. Tel.: 20/9455-583.

+ DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉLKÜL. Tóth Tamás 70/502-5620

ADÁS~VÉTEL

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

+ Gödöllőn KUKORICADARÁLÓ eladó. Tel: 70/338-6059
+ Kíváló extraszűz olívaolaj, 100% olasz minőség eladó. 1liter
2200Ft. Érd.: 0630 8518 763

+ KÚTFÚRÁS! 10 ÉV GARANCIÁVAL. Tel: 70/633-5772

+ Eladó egy Omron felkaros, pumpált, használt vérnyomásmérő 4000Ft, krómozott új bárszék 8000Ft, üveglapos testzsír és
testvíz mérő mérleg teljesen új 4000Ft, használt ellipszis tréner
16000Ft, diszkógömb lámpa (forgós) 5000Ft, szobabicikli 7000Ft,
előszobai akasztó 2800Ft. Érd.:
+36-30-302-4570

+ KERTGONDOZÁS, KERTTAKARÍTÁS. Fák, bokrok, ültetvények:
kivágása, metszése, motoros géppel permetezése, újratelepítése.
Rotációs kapálás, gyomtalanítás. Fűnyírás, sövénynyírás, fűkaszálás.
Árok és ereszcsatorna tisztítás. 30/747-6090
+ FÁK, veszélyes fák kivágása alpin technikával. Gyümölcsfák és
örökzöldek permetezése motoros permetezőgéppel. Ereszcsatorna
tisztítás. Zöld-hulladék elszállítás (fű kivételével). 06-20-922-4400

+ Yamaha Kodiak négy kerék
meghajtású, Kanadában beszerzett 2005. évjáratú, 500 km-t
futott, sötétzöld quad 2015.
szeptember hónapban eladó. Tel.:
06-30/6342172

+ PARKETTÁS: 70/505-1177.
+ Barbara kutyakozmetika. Cím: Nagytarcsa, Tessedik Sámuel u.38. Kérésre házhoz megyek. 20/935-5059. www.barbarakutyakozmetika.hu
+ Gödöllői érettségizett nem italozó, leinformálható férfi munkát vállal. Bármilyen kerti munka, földmunkák, kerítések készítése, javítások, festések. Tetőjavítás, kőműves munkák, csapadékvíz elvezetés.
Fakivágás. 30/402-7276
+ KERTTERVEZÉS, KERTÉPÍTÉS, kerti tó – sziklakert építése, automata öntözőrendszer telepítése. Referenciák, garancia. Tel: 20-/9449-154

+ Nyugdíjas tanárnő gyermekfelügyeletet, korrepetálást, angol tanítást, idős-gondozást vállal. Tel: 28/418-312 este, 20/412-1077

+ KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT,
EXLIBRISEKET, papírrégiségeket, magyar és külföldi bélyegygyűjteményeket VÁSÁROLOK.
Tel: 28/412-230

+ RÉGISÉG. PAPPNÉ SZILVIA SZAKBECSÜS DÍJTALAN KISZÁLLÁSSAL VÁSÁROL ANTIK BÚTOROKAT, FESTMÉNYEKET, ÓRÁKAT,
MINDENFÉLE SZOBROKAT, VITRIN DÍSZTÁRGYAKAT, EZÜSTÖT
(HIBÁS ÉS HIÁNYOS DARABOKAT IS), RÉGI PÉNZEKET, BIZSUKAT
ÉS ÉKSZEREKET, MINDENFÉLE RÉGISÉGET ÉS HAGYATÉKOT.
LEGMAGASABB ÁRON VÁSÁROLUNK! TEL: 06/1-293-1759,
70/942-0806, 20/465-1961
+ LED FÉNYTECHNIKAI TERMÉKEK kereskedelme Gödöllőn
is! LED szalagok, izzók, egyéb kiegészítők széles választéka!
30/361-2270, WWW.LEDGENIUS.HU
+ 6 fiókos, 2 éves Hausser fagyasztószekrény: 100.000Ft-ért (új
ár: 200.000), Biotron fényterápiás lámpa 35.000Ft-ért költözés
miatt eladó. Érd: 70/318-8438
JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
+ AKKUMULÁTOR minden típusú gépjárműhöz szaküzletünkben vagy
kiszállítással. Szolgáltatásaink: beszerelés, bevizsgálás, töltés-mérés,
szaktanácsadás. Minőségi akkuk, új akciók. Cím: Gödöllő, Dózsa Gy. út
50. (Temetővel szemben) 06-30/536-4300, 28/611-728
EGYÉB
+ MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludányi Méhészetből! Akác, Virág-, Hárs-, Gesztenye-, Repce krém-, Selyemfű-, Lépesméz,
Propolisz kapható. 3kg fölött házhoz szállítjuk. 30/9891-721
+ Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos mézet közvetlenül a termelőtől! Akác-, Hársméz, Méz-2014. 720ml-es csavaros
tetejű befőttes üveget cserébe elfogadok. Házhoz szállítás. Szabó
Méhészet Gödöllő, Lovas u.3. 28/417-913
+ 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, Nyúltápok, Tojótápok, Gáz: 3.800.-Ft/db, Plantella
tápoldatok. Cím: MONTU-DMS KFT Gödöllő, Blaháné út 27. Ny: H-P-ig
8-13, 14-17-ig, Szo:8-12-ig. 28/532-601, 30/7765-212
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2015. JÚLIUS 31.
Megfejtés: Jeles júliusi nap és a hónap nyelvújítás kori neve
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Szilágyi Dóra, Dessewffy Arisztid
u. 46., Alpári Ágnes, Remsey krt. 4.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Petrei Lajosné, Palotakert 6., Kőrösi Zoltán, Röges u. 85.
A Happy Box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Pintér Betti, Grassalkovich
u. 37.
A Városi Múzeum 1000.- Ft értékű ajándék utalványát nyerte: Horváth Ildikó, Repülőtéri u. 2.,
Rosinecz Adrienn, Szőlő u. 24.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Wolf Miklósné,
Tátra u.3., Szarvady Magdolna, Tavaszmező u. 37.
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