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TerjeszTői ára: 75 fT

Bár nyert a Testőrlaktanya felújítására a Norvég
Alaphoz beadott pályázat, pénzt mégsem kap a vá(3. oldal)
ros.

www.szolgalat.com

lokálpaTrióTa heTilap • alapíTva: 1992

Vankóné Dudás Juli-díjjal ismerték el a Gödöllő
Táncegyüttes gyermek csoportjainak munkáját.
(5. oldal)

A gödöllői taekwon-dósok 13 érmet szereztek a hagyományos nyitrai nemzetközi versenyen.
(8. oldal)

FILMEK, KIÁLLÍTÁSOK, KONCERTEK ÉS TERMÉSZETVÉDELEM

Második alkalommal rendezik meg
a Nemzetközi Természetfilm Fesztivált Gödöllőn. Május 18-22. között
a filmek mellett diáknap, családi rendezvények, jamboree, könnyűzenei
koncertek és kiállítások várják az érdeklődőket. Az idei fesztivál kiemelt
témája: „A víz, a vizes élőhelyek és
védelmük.”
Idén több mint harminc országból
közel háromszáz filmet neveztek be,
ezekből a száz legjobb kerül vetítésre
a fesztivál 5 napja alatt, amelyeket a
Királyi Kastély lovardájában, a Művészetek Házában, a Gödöllői Városi
Könyvtár és Információs Központban láthatnak az érdeklődők. Mindezek mellett a Gödöllői Városi Moziban 3D-ben kerül sor Tóth Zsolt
Marcell Négy évszak a Hortobágyon
című filmjének országos premierjére
és az ehhez kapcsolódó közönségtalálkozóra, valamint az Alsóparkban

Fotó: Biszkup Miklós

II. Nemzetközi Természetfilm Fesztivál

szabadtéri vetítés keretében kedvcsináló vetítéseket láthatnak majd az érdeklődők. Valamennyi ingyenes.
A fesztiválhoz háromnapos jamboree is kapcsolódik, valamint két

fotókiállítás, a „Varázslatos Magyarország”, aminek célja a magyar természetfotózás és Nemzeti Parkjaink
bemutatása és népszerűsítése, a diákok számára meghirdetett Víz és fény

Illés bácsI cukrászdája

Végleg bezár?
A Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatala Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi
Osztályának „zöld számára” érkezett
állampolgári bejelentés miatt múlt

című fotópályázat. A fesztivál során az érdeklődők
találkozhatnak a szintén
a diákoknak meghirdetett
„KRESZemetelj te is!” film
p
pályázat
legjobb alkotásaival is, amit azzal a céllal
hirdettek meg a szervezők,
hogy az elkészült munkákkal feltárják a térség szemetelési-hulladékkezelési
p
problémáit,
vagy éppen pozitívumait.
A rendezvénysorozatot
filmszakmai és környezetvédelmi konferenciák, környezetvédelmi előadások
egészítik ki, és az első alkalommal meghirdetett „Jam for Nature” zenei tehetségkutató verseny kapcsolódik hozzá, aminek koncertjeire
szintén az Alsóparkban kerül sor.

hét szerdán ellenőrzést tartottak
Barna Illés cukrászmester üzletében, aminek következtében a városunkban idén 50 éve egy helyben
dolgozó, köztiszteletben álló idős
mesternek vasárnap este be kellett
zárnia az üzletét. Nagyon valószínű,
hogy végleg.

(folytatás a 3. oldalon)

(folytatás a 2. oldalon)
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Barna Illés cukrászdája

Végleg Bezár?
(folytatás az 1. oldalról)

Gödöllőn villámgyorsan elterjed a
rossz hír, többen sietve látogattak ki
hozzá a hétvégén, hogy együttérzésükről biztosítsák, és vásároljanak
az országszerte híres fagylaltjaiból,
krémeséből vagy éppen Rákóczi-túrósából.
Lapunk érdeklődésünkre Illés bácsi
azt mondta: „78 éves vagyok, 64 éve
vagyok cukrász, 50 éve itt dolgozom,
soha semmi kifogás nem merült fel
a termékeimmel kapcsolatban. Az ellenőrök az uniós előírások betartását
kérték számon. Ki kellene csempézni, át kellene alakítani az épületet,
ki kellene cserélni az összes gépet,
edényeket. Ez úgy 15 millió forintba
kerülne, de ha a házamat is felújítanánk, akkor lehet, hogy 30 millió is
lenne. Nekem ennyi pénzem nincs.
A legszívesebben az ellenőrzés után
azonnal bezártam volna a boltot, de
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nem tehettem meg a vásárlóimmal.
Végtelenül szomorú vagyok. Nem
tudom, mi lesz ezután.”
Barna Illés idén részesült Polgár-

mesteri Ezüstérem Gödöllőért kitüntetésben az 50 éves munkásságáért.
Sajnos, amennyiben nem rendeződik
Illés bácsi helyzete, a muzeális ér-

tékű berendezésből valóban múzeum
lesz.
Jóllehet, a Facebookon közzétett és
robbanásszerűen elterjedt hír nyomán számtalan ötlet merült fel és
többen ingyen segítséget nyújtatának
– ki-ki munkaerejével, szervezésével, eszköz- és anyagbeszerzésekkel

vagy pénzzel – az idős cukrásznak,
mégis, egyelőre nehéz megmondani,
mit hoz a jövő...
(t.a.)

KERÉKPÁROSBARÁT HÍREK
Bringás reggeli
A Magyar Kerékpárosklub az idén is megszervezte a szokásos „Bringás Reggeli” népszerűsítő akcióját. Május 12-én, csütörtökön
a Magyar Kerékpáros Klub gödöllői szervezetének aktivistái minden kerékpárral érkezőt reggelivel fogadtak
a főtéren és több általános iskolánál.
Mivel az akciót előre nem hirdették meg, tényleg azok ültek kerékpárra, akik
amúgy is azzal
járnak. A szervezők számára kifejezetten nagy öröm volt, hogy
az iskoláknál tele voltak a kerékpár tárolók, annak ellenére,
hogy néhány éve sokan úgy vélték – például a Damjanich János Általános Iskolánál – hogy felesleges ennyi tároló helyet
kialakítani.
Az idén a Cserpes-féle Túró Rudi és a Sió szponzorálta az országos akciót, teherautónyi finomsággal ajándékozva meg a
klubot. Gödöllőn – immár hagyomány – a város ezek mellé
egy nagy perecet adott reggelire a kerékpárral közlekedőknek.

Városházi kerékpárok
Május 13-án szolgálatba helyezték az önkormányzat által vásárolt nyolc kerékpárt, amiket a Polgármesteri Hivatal dolgozói munkájuk során használhatnak majd. A hivatal dolgozói a
Városháza épületének múlt év októberében történt kiürítése óta
öt helyszínen végzik munkájukat, ami jelentősen megnövelte
a gépkocsi használatot. A cél azonban, hogy híven a „Legyen
Gödöllő Kerékpárosbarát város!” szlogenhez, ha szükséges, ne
a volán mögé, hanem inkább a biciklikre üljenek, ezzel is csökkentve a város gépkocsi forgalmát. Annak érdekében, hogy a kerékpárokat minél többen tudják igénybe venni,
olyan kétkerekűeket választottak, amik a hölgyek és az urak számára egyaránt kényelmesek, hivatali öltözetben is
használhatók és szállításra is alkalmasak. A biciklik vásárlását a hivatal munkatársai kezdeményezték, mint munkájukat segítő, és környezetbarát megoldást.

Tiszta Udvar – Rendes Ház
GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATOT HIRDET
„TISZTA UDVAR – RENDES HÁZ GÖDÖLLŐ 2016” CÍM
ELNYERÉSÉRE
A pályázat célja: a többlakásos és a családi házak portáján, a környezetükben,
a köztereiken a gondozottság és a tisztaság kialakítása, városunk szépítése,
kulturált, hosszútávon fenntartható környezet létrehozása.
Pályázni két kategóriában:
• családi házas, és
• többlakásos kategóriában
lehet a jelentkezési adatlap benyújtásával. Az adatlap átvehető a Polgármesteri Hivatal portáján (Gödöllő, Szabadság tér 6.), valamint elektronikusan
letölthető a www.godollo.hu oldalról. A jelentkezési lapokat a Polgármesteri
Hivatal portáján (Gödöllő, Szabadság tér 6.) elhelyezett gyűjtőládába dobva,
vagy elektronikusan a tisztaudvar@godollo.hu e-mail címre küldve jutathatják el.
A különdíj idei mottója: „Az elmúlt év eredményei”
A pályázat kiírásának időpontja: 2016. április 15.
A pályázatok benyújtásának a határideje: 2016. június 3.
A pályázatok elbírálása: A pályázatokat idén is civil szervezetek tagjaiból
összeálló bizottság bírálja el legkésőbb 2016. augusztus 31-ig.
A benevezett házakat június-augusztus hónapokban – előzetesen egyeztetett
időpont szerint – keresi fel a bizottság. A szemlézés során a hangsúly a tisztaságon, gondozottságon, környezettudatosságon, fenntarthatóságon van. Idén
kiemelten vizsgáljuk az elmúlt egy évben megvalósult fejlesztéseket, ültetéseket, mind az idei évben először pályázóknál, mind az évről-évre pályázó
porták bírálásánál.
Díjazás: Mindkét kategóriában az előző évhez hasonlóan értékes nyereményekkel díjazzuk az első 3 helyezettet, valamint a különdíjat elnyerő pályázót.
Az ünnepélyes díjkiosztó ősszel kerül megrendezésre.
Várjuk jelentkezésüket!
GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATOT HÍRDET

„GÖDÖLLŐ FÁJA 2016”
CÍM ELNYERÉSÉRE

A pályázat célja: Gödöllő város területén található legszebb és legegyedibb
fa felfedezése, mely nevezésre kerül a magyarországi Év Fája 2017 versenyre.
A fő cél, hogy felhívjuk a lakosság figyelmét a környezetük szépségének megtalálására, a zöldfelület, köztük a fák fontosságának szerepére.
Pályázni két kategóriában:
• köz- illetve,
• magánterületen álló fákra lehet.
Pályázni fényképes pályaművel, a jelentkezési adatlap benyújtásával lehet.
Az adatlap átvehető a Városháza portáján, elektronikusan letölthető a www.
godollo.hu oldalról. A jelentkezési lapokat és fotókat elküldheti postai
úton a Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri Kabinetre, Kiss Zsuzsanna részére levélben (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.), és elektronikusan az alábbi
e-mail címre: kiss.zsuzsanna@godollo.hu, illetve személyesen adhatja be a
Városháza portájára.
A pályázatok benyújtásának a határideje: 2016. június 3.
A pályázat során nem kell, hogy a fa nagy vagy öreg példány legyen. Az a fontos, hogy a pályázatra benevezett fa a jelölők, a környezetében élők számára
fontos szerepet töltsön be. A pályázat során kérjük, írja le a fa pontos helyét,
körülbelüli méreteit (lombkorona átmérő, magasság, fafaj), ismert vagy becsült korát illetve hozzáfűződő történetét, legendáját. Továbbá 3 különböző
szögből készült fényképet is csatolni szíveskedjen.
A pályázatok elbírálása: Mindkét kategóriából egy elő zsűri 5-5 darab fát
választ ki, majd ha ez megtörtént a lakosság szavazatai döntenek arról, hogy
melyek nyerhessék el a „Gödöllő Fája 2016” címet.
Díjazás: A nyertes fához emléktábla kerül kihelyezésre.

FELHÍVÁS – ÚTÜGYI ÜGYINTÉZŐI MUNKAKÖR

MEGHÍVÓ
A VEKOP-8.1.1-15-2015-00001 ÚT A MUNKAERŐPIACRA KIEMELT PROJEKT NYITÓKONFERENCIÁJÁRA
Időpont: 2016. május 18. (szerda) 8.30 – 14.00 óráig
Helyszín: Gödöllői Királyi Kastély, Barokk Színház

BÉRLETJELLEGŰ TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK
MUNKÁLTATÓKNAK
ONLINE REGISZTRÁCIÓ: http://kerdoiv.gak.hu/forum

A Gödöllői Polgármesteri Hivatal munkatársat keres útügyi ügyintézői munkakörre.
A munkakörbe tartozó feladatok: A helyi közutak kezelői feladatainak ellátása,
közreműködés a helyi közutakra irányuló építési beruházások előkészítésében
és végrehajtásában. Az országos közutak vasútvonalak helyi közúti kapcsolódásának figyelemmel kísérése, eljárás ezekben az ügyekben a helyi közútkezelő részéről. A menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedéssel kapcsolatos
ügyek vitele. Forgalomtechnikai terv, közútkezelői nyilvántartás kezelése.
Képesítési előírás: egyetemi vagy főiskolai szintű felsőoktatásban szerzett
műszaki szakképzettség.
Bérezés a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény alapján.
A jelentkezéseket az önéletrajz megküldésével személyesen vagy postai úton
kell benyújtani Gödöllő város jegyzőjének címezve (Dr. Nánási Éva címzetes
főjegyző, 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.)
Jelentkezési határidő: 2016. 06. 03.
Dr. Nánási Éva sk. címzetes főjegyző
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Pályázatot nyertünk, de Pénzt nem kaPunk a testőrlaktanyára

Nesze semmi, fogd meg jól!
Bár hivatalosan a nyertesek között
szerepel Gödöllő város önkormányzatának a „Látogató; és kulturális központ kialakítása a gödöllői
Várkapitányi lak helyreállítására”

2013-ban a Norvég Alaphoz beadott
pályázata, úgy tűnik, egyetlen fillért
sem kap a város a megvalósításra. A
nyertesnek ítélt kilenc pályázatból
ugyanis csak hat kap finanszírozást,
a tartalékba került háromnak csak
akkor van esélye forráshoz jutni, ha
a nyertesek közül valaki visszalép.
Miért került Gödöllő szakmailag
rendben lévő pályázata a tartalékok
közé? Ez igazán akkor elgondolkodtató, ha tudjuk, hogy a források elosztásáról nem Norvégiában születik
meg a döntés, hanem Magyarországon, a Miniszterelnökség, kulturális
beruházásokért felelős államtitkárságán, ahol az elmúlt hónapokban rohammunkában határoztak arról, kik
kapjanak támogatást. A döntés eredményeként az első hat helyre négy,
fideszes polgármester által vezetett
város – Bátonyterenye, Balatonfü-

red, Baja, valamint Budapest XII.
kerülete – mellett Albertirsa került
be, s első hat támogatott között van
a korábban Lázár János által vezetett Hódmezővásárhely szomszédsá-

gában található Szentes is, most az
általa vezetett minisztérium ide is
juttatott a támogatásból. A tartalékok
között két fideszes vezetésű, Körmend, és a főváros III. kerülete
mögött kapott helyet Gödöllő.
Persze mindannyiunk számára
öröm, hogy a pályázatnak köszönhetően hazánk újabb műemlékei
újulhatnak meg, őrződnek meg az
utókor számára.
Az eredmény ismeretében úgy
tűnik, Gödöllő városa számára
nem marad más út, mint, hogy
egyéb, többségében saját erőből és
más pályázati forrásokat keresve,
ütemenként próbálja meg felújítani az épületet.
Az egykori testőrlaktanyán
egyébként nemrég fejeződött be
az alapozás megerősítése, és a leomlott boltozat falazása, az épület

ideiglenes pántolása, amit a város
önerőből végeztetett el, s még is idén
– második ütemként – megkezdődik
a tető teljes helyreállítása, amire az
NKA pályázatán 8 millió forintot
nyert az önkormányzat. Ez azért is
rendkívül fontos lépés lesz, mert az
új tetővel megállítható a további állagromlás.
A képviselő-testület még februárban döntött arról, részt vesznek a
Nemzeti Kulturális Alap Építőművészeti és Örökségvédelem Kollégiuma idei kiírásán, ahol 13 millió forint
támogatás elnyerésére pályáznak, s
kedvező elbírálás esetén a város biztosítja a 30 millió forint önerőt. Ez az
ütem tartalmazná a boltozatokat tartó
kőpillérek és a boltozatok megerősítését, a korhadt közbenső fafödém
cseréjét, a földszinti padlószerkezetek helyreállítását, falvarrások kivitelezését.
(J)

A fesztiválon és a fesztivál által, az
alkotók a természetvédelmi, környezetvédelmi intézményekkel, vállalkozásokkal és szervezetekkel (NAIK,
nemzeti parkok, WWF, Magyar Madártani Egyesület, Magyar Természetjáró Szövetség) együtt, közösen
demonstrálják, mutatják be tevékenységüket, céljaikat és eredményeiket.
A szervezők célja elsősorban a
jövő generációjának elérése, de a
programokkal valamennyi korosztályt igyekeznek megszólítani.
A fesztivál pénteki napja (május
20.) kiemelten diáknap, amire az általános és középiskolás csoportokat
is várják, szombaton és vasárnap pedig a családok számára lesznek tartalmas kísérőrendezvények.
A szombati gálán kihirdetésre kerülő díjazott alkotások megtekinthetők lesznek a kastély lovardájában,
öt kiemelt díj és kilenc szekció díj
kerül átadásra, vasárnap pedig már a
díjazott filmeké lesz a főszerep.
2016-ban új helyszínnel bővül a
fesztivál, a hatvani Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeumban ingyenes filmvetítésekkel és szórakoztató programokkal
várják az érdeklődőket szombaton és
vasárnap.

kedő gyerekek az életük e szakaszában – a mely sok szakember szerint
a legfontosabb időszak, a világlátás
kialakulásának jelentős állomása –
olyan tapasztalatokkal gazdagodnának, melyek az egész életükre pozitívan hat.
Kérjük, a vásárlásai során kapott
zsetonokkal szavazzon a gödöllői
projektekre!
(bd)

Az akadémikust köszöntötték

II. Nemzetközi Természetfilm Fesztivál
A természetfilmek kedvelői nem
lesznek könnyű helyzetben, hiszen
gazdag kínálatból válogathatnak. A
vetítések már szerdán megkezdődnek, a Művészetek Házában láthatják a Fesztivál nyitófilmjét: Luc
Jacquet, az Oscar-díjas Pingvinek
vándorlása rendezőjének, Ég és jég
között című alkotását, valamint a
2015-ös év egyik díjnyertesét, Molnár Attila Dávid: A nagy Fafilm
című munkáját.
Ugyanitt, csütörtökön az úti- és
expedíciós filmek, pénteken a horgászattal és vadászattal foglalkozó
alkotások, szombaton a nemzetközi dokumentum és animációs, vasárnap pedig a nemzetközi természetés dokumentumfilmek kerülnek
vetítésre.
A kastély lovardájában pénteken
a magyar természet- és dokumentumfilmeket, szombaton a nemzetközi természetfilmeket, vasárnap pedig
a díjnyertes alkotásokat vetítik.
A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központban pénteken a vizes élőhelyeket bemutató alkotásokat
tekinthetik meg az érdeklődők, szombaton a tudományos ismeretterjesztő
filmek közül válogathatnak, vasárnap
pedig a Kárpát-medence értékeit bemutató pályaművek kerülnek vetítésre.

A TESCO „Ön választ, mi segítünk”
programjának keretében két gödöllői
civil szervezet is továbbjutott a vásárlói szavazás fordulóba. A program
keretében a vásárlás során kapott
zsetonnal szavazhatnak a vásárlók
2016. május 11. és június 7. között
négy héten keresztül.
A Gödöllői Értékvédő Egyesület
a Szent János utcai, ún. „Rönkvár”
játszótér megszépítését tervezi közösségi munkával. 2016 szeptemberében területszépítő nap keretében önkéntesek bevonásával (fák,
cserjék ültetésével) szeretnék zöldíteni a területet, egy kisebb városi oázist kialakítani. A tér csinosítása keretében az elhasználódott
padokat felújítanák és lefestenék.
A remélt támogatásból megvalósuló zöldítés eredményeként egy
megújult közösségi tér jöhetne
létre a város központjában.
A Gödöllői Paletta 2013 Alapítvány a Palotakerti Bölcsőde
udvarát szeretné felújítani, hogy
a gyerkőcök önfeledten játszhassanak a szabadban. Az Alapítvány
szeretné, ha a bölcsődében nevel-

Hűségben az alma materHez

Filmek, kiállítások, koncertek, természetvédelmi Programok
(folytatás az 1. oldalról)

a vásárlók döntenek

A fesztivál díja Varga Zoltán Zsolt alkotása

A Gödöllői Városi Mozi idén az
rangos hazai bemutató helyszíne
lesz: szombaton délelőtt 11 órakor
3D-s vetítés során tekinthetik meg
Molnár Attila Dávid, Tóth Zsolt
Marcell és Dombovári Csongor
Négy évszak a Hortobágyon című
filmjét.
A vetítések pontos időpontjáról,
valamint a programokról részletesen
a rendezvény honlapján, a www.godollofilmfest.com címen, valamint
a helyszíneken megtalálható programfüzetekből tájékozódhatnak az
érdeklődők.
(ny.f.)

A tudományos teljesítmény legmagasabb hazai elismertségét a Magyar Tudományos Akadémia rendes
tagsága jelenti. A tudós testület 187.
közgyűlésén, május 2-án titkos szavazás eredményeként részesült ebben a kitüntető címben dr. Mézes
Miklós, a gödöllői egyetem profeszszora, aki 2010-től volt az MTA levelező tagja. Kutatási szakterülete a
takarmányozás-élettan és a takarmányokban potenciálisan mindig jelen
lévő mérgező anyagok hatásmechanizmusával foglalkozó takarmánytoxikológia.
Csütörtökön a Mezőgazdaság- és
Környezettudományi Kar munkatársai, élükön dr. Posta Katalin
egyetemi
tanárral,
dékánnal, bensőséges
hangulatú ünnepségen
köszöntötték az Állattudományi Alapok
Intézet Takarmányozástani Tanszékének
vezetőjét.
Mézes Miklós elmondta, hogy egy hónap híján 39 éve kapta

meg a diplomáját Gödöllőn és 37 éve
dolgozik a karon. Ahogy fogalmazott,
kalandvágyból maradt itthon. Az idősebb kollégáknak – akik közül többen
tanították is – köszönetet mondott
azért, hogy a bizalmukba fogadták.
A fiatalabbaknak pedig azt köszönte
meg, hogy folyamatosan keresik őt
különböző tudományos kérdésekkel,
felvetésekkel, problémákkal.
– Iszonyatos súly a vállamon, hogy
július 1-jétől az egyetem egyetlen
aktív státuszú akadémikusa leszek,
de a jövőben is feladatomnak tartom,
hogy segítsem a hozzám fordulók
szakmai előrelépését – hangsúlyozta
az MTA új rendes tagja.
(k.j.)

HÓNAP VÉGÉIG KÖLTHETJÜK
A SZÉP-KÁRTYA 2014-ES PÉNZEIT

Mintegy 2,7 milliárd forint van még a Széchenyi Pihenőkártyákon (SZÉP-kártya) a 2014-es befizetésekből, amelyek felhasználási határideje május 31-én
jár le – derült ki a megkérdezett kártyakibocsátók tájékoztatásából.
A törvényi kötelezettségnek megfelelően a május 31-i lejáratot követően
a 2014. évi el nem költött SZÉP-kártyás juttatásokat a kibocsátó bankoknak
június 30-ig kell visszautalniuk a juttatást biztosító szervezetnek.
A szabadidő és rekreációs alszámla nem csupán uszodákban, fürdőkben
vagy különböző kulturális szolgáltatásokra, hanem például speciális gyógyászati technikákra és bizonyos egészségügyi vizsgálatokra is költhető.
A kártyát használhatják vidámparkban, állatkertben, szabadidőparkban és
táboroztatást, lovasoktatást, sporthorgászatot, illetve fesztiválbelépőt is
(D)
ki lehet vele fizetni.
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Civil

ESÉLYEGYENLŐSÉG HETE: MÁJUS 23-27.
Az Életért Alapítvány 2007 óta,
minden év májusában rendezi meg Esélyegyenlőségi Hét
programsorozatát. A program
Gödöllő város civil szervezeteinek, egyházi, szociális illetve
oktatási intézményeinek öszszefogásával valósul meg.
Az egyhetes rendezvény célja a társadalom, ezen belül – kiemelten – a
diákok akadálymentes szemléletének elmélyítése, kialakítása, idős és
fogyatékos személyek nehézségeivel kapcsolatos figyelemfelkeltés;
pozitív sorstársi példák bemutatása
az érintettek felé, valamint a segítő
munkában résztvevők szakemberek kiégését megelőző, érzékenyítő
programok megrendezése, amelyet
ez évben összekapcsolnak a diákok
érzelmi intelligenciájának fejlesztésével is.
A hét folyamán a Motiváció Alapítvány fogyatékkal élő munkatársai végzik informátori munkájukat

a város oktatási intézményeiben. Az
alapítvány munkatársai a program
alkalmával mindennapi életük során megélt helyzeteikről mesélnek,
a diákok pedig empátia gyakorlatok
keretében kipróbálhatják a fogyatékkal élők mindennapjainak mozzanatait. Idén informátorként a Motiváció
Alapítvány munkatársai mellett a
programba bekapcsolódnak a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonában élő ellátottak illetve civil szervezetek munkatársai is.
A hét nyitó programja május 23-án
14 órakor Agárdi Szilvia látássérült
énekesnő és a Classik Beat Band
koncertje, melynek a MUZA biztosít
méltó helyszínt.
24-én 14 órakor Romanek Inka
fogyatékkal élő festőművész alkotásaiból nyílik kiállítás a Fővárosi
Önkormányzat Idősek Otthonában, 25-én pedig 14 órakor a városi
könyvtárban beszélgetést rendeznek,
melynek vendége a segítő oldal részéről Pechan Eszter, az asszisztált

kutyaterápiát évek óta önkéntesként
gyakorló gyógypedagógus, majd pozitív sorstársi példaként fiatal autista
sportoló, Tóth Balázs világbajnok
paralimpikon lesz.
Május 26-án filmvetítés színesíti
a kínálatot, a „Kezdő” című Nancy
Meyers által rendezett amerikai komédia vetítésére kerül sor a moziban
s szintén ezen a napon a Gödöllői
Kistérségi Foglalkoztatási Paktum
szervezésében az Üzleti kávézó rendezvényének témája a “Jó gyakorlatok a fogyatékkal élő személyek foglalkoztatása terén” lesz.
A program záró eseménye a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonában működő Borostyán Színkör
G. Orwell Állatfarm című szatirikus
regény színpadi adaptációjának bemutatója lesz május 27-én 14 órakor.
Valamennyi program nyitott és ingyenes minden résztvevő számára,
de a szervezés megkönnyítése érdekében kérjük a részvételi szándékot
előre jelezni a 06-28-410-364/108-as
telefonszámon. Szeretettel várunk
minden kedves érdeklődőt! P. Sz.

MEGHÍVÓ – TAVASZI VIRÁGÖNTÖZÉS, PIKNIK
Szeretettel várunk minden érdeklődőt a KAZINCZY LAKÓTELEP ÉS A GÖRÖGKATOLIKUS TEMPLOM KÖZÖTTI TERÜLETEN rendezett tavaszi virágöntözésre, piknikre, találkozóra, 2016. MÁJUS 20-ÁN, PÉNTEKEN DÉLUTÁN
15.30 ÓRÁTÓL, annak örömére, hogy új virágágyások kerülnek kialakításra
és beültetésre.
Töltsünk el együtt egy kis időt egymás társaságában, öntözzük meg közösen a növényeket, beszélgessünk!
Jól jöhet a gereblye, a locsolókanna és a házi süti is!
Sivadó János görögkatolikus lelkész

Civil 50 év fotókon
A civil szféra jelentős fejlődésen
ment keresztül az elmúlt 50 év alatt,
amelyet Gödöllő városi státuszban
élt meg.
A Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesület felhívással fordul Gödöllő
minden civil egyesülete felé azzal,
hogy gyűjtsék össze az egyesület
fontos pillanatait felidéző ereklyéit, dokumentumait, lejegyzett történeteit, fotóit.
Az egyesület, Gödöllő várossá nyilvánításának 50-ik évfordulójához
kapcsolódóan fotókiállítást tervez

dr. Györfi Beáta önkormányzati képviselő (Gödöllői Lokálpatrióta Klub)

az
elmúlt
időszak fontos civil eseményeiből,
amelyen korlátozottan, de
helyet kaphatnak rövid
eseményleírások és tárgyi emlékek is. A kiállítás a Civil Házban lesz megrendezve,
amelynek a megnyitójára a ház felújítása után, az ősz folyamán kerül.
A dokumentumok leadásának határideje 2016. augusztus 15., melyet a Civil Ház címére (Gödöllő,
Szabadság út 23) vagy személyesen

TÁRSASHÁZI JOGESETEK, AZ ÜGYVÉD VÁLASZOL

A szomszédom már évekkel ezelőtt elköltözött a lakásából, és kiadja albérletbe. Az
eddigi bérlőkkel nem volt problémánk. A
mostani albérlők, már hónapokkal ezelőtt
beköltöztek a lakásba. Eleinte megértőek
voltunk abban, hogy amíg berendezkednek,
néhány holmijukat a folyosón tárolják. Mostanra azonban elfogyott a türelmünk, mert
nemhogy csökkennének a cuccok a folyosón, hanem inkább egyre több dolgot kell ke-

Kérjük a civil szervezeteket, hogy
aktivitásukkal, fotóik összegyűjtésével segítsék a civil múltunk egységes
megjelentetését és az érdeklődők
számára a hozzáférést.
Sok-sok élmény és pillanat őrződik
a fejekben és különböző dokumentumokban, fotókon, amik az egyesületi
életet jeleníthetik meg a nagyközönség előtt, példát adva a további hasznos tevékenységeknek.
végzésének a lakhatás nyugalmát szolgáló
szabályait is. Ezeknek a szabályoknak a betartásával biztosítható, hogy a társasházban

A közös területek használatáról
Tisztelt Ügyvéd Úr!

az egyesület vezetőségi tagjainak
lehet eljuttatni. Érdeklődni lehet a
szabo.csaba62@gmail.com címen
vagy a 30/369-3968-as telefonszámon lehet.

senki ne háborítsa mások pihenéshez való
használatára vonatkozó részletes szabályo-

jogát és nyugalmát.

kat. Minden tulajdonostárs jogosult a közös

A törvény szerint a házirend szabályait - füg-

tulajdonú területeket rendeltetésüknek meg-

getlenül attól, hogy tulajdonos vagy sem - a

felelően használni - például a folyosón meg-

lakás, illetve a nem lakás céljára szolgáló

közelíteni a lakásukat - de a használattal

helyiség mindenkori használója köteles be-

nem sérthetik a többi tulajdonostárs ezzel

tartani.

kapcsolatos jogát és jogos érdekeit. Ebből

A házirend betartására a közös képviselet-

következően a folyosókat a lakások hasz-

nek kell a lakók figyelmét felhívnia, illetve a

nálói elsősorban közlekedési célból hasz-

házirendben meg lehet határozni a képvi-

nálhatják, a folyosóra kirakott dolgok nem

selő ezzel kapcsolatos feladatait is. Ameny-

akadályozhatják mások folyosó használati

nyiben ezeket a kérdéseket a házirend nem

jogát és nem okozhatnak rendetlenséget a

szabályozza, célszerű lehet annak kiegészí-

közlekedőkben. Ezeknek a szabályoknak a

tése. A házirend a szervezeti- működési sza-

a többi emeletünkön lakót is.

meghatározása és betartása azért is fontos,

bályzat része, ezért annak elfogadásához,

mert egy esetleges veszélyhelyzetben – pél-

illetve módosításához az összes tulajdoni

dr. Váczi Árpád ügyvéd válasza:

dául tűzeset – a folyosóra kihelyezett tár-

hányad szerinti legalább egyszerű szavazat-

Tisztelt Érdeklődő!
A társasházakról szóló törvény előírásai sze-

gyak a lakók lakásból történő biztonságos

többségű döntés szükséges.

kimenekülését is akadályozhatják.

rülgetni. Ráadásul már lassan az ajtóm elé
pakolnak. Nemcsak engem zavar ez, hanem

rint a társasház szervezeti-működési sza-

A házirendben meg kell határozni továbbá

dr. Váczi Árpád ügyvéd

bályzatában kell meghatározni a közös tu-

a külön tulajdonon belüli építési-szerelési

2100 Gödöllő, Petőfi tér 11.

lajdonú épületrészek, területek és helyiségek

munka, és a zajjal járó más tevékenység

vaczi.arpad@gmail.com

2016. május 17.

2016. májuS 17.
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A BAgoly könyvesBolt AjánlAtA

Meglepetés egy doboz mélyéről
Minden irodalom és zenetörténész álma, hogy egy-egy
neves szerzőnek olyan kéziratára bukkanjon, amiről addig
senki sem tudott, ami soha,
sehol sem jelent meg. Golubeff Lóránt maga sem hitte
el, hogy a Petőfi Irodalmi Múzeumban őrzött Szilvási Lajos
hagyaték ilyen értéket rejt.
A dobozon ugyanis csak annyi állt:
Jegenyék. Senki sem gondolta, hogy
– még a szerző életében megjelent
– „A bojnyik”, „A jackman”, és „A
kísértet”, és a halála után 12 évvel
napvilágot látott „A vincellér” című
kötetekhez újabb történet tartozik,
hiszen ez utóbbit sem tudta már teljesen befejezni az író.
A sors fintora, hogy a Jegenyék feliratú dobozban lapuló műre Szilvási egyik lelkes rajongója hívta fel a
szakemberek figyelmét. Lényegében
neki, Kocsis Józsefnek köszönhetjük,
hogy 30 évvel a megírása, és 20 évvel a neves író halála után egy újabb,
a Jegenyék sorozatot teljessé tevő
könyv jelenhetett meg: A Gazda.
Nem hinném, hogy a ’70-es, ’80as években lett volna olyan család,
akinek ne sorakoztak volna a könyvespolcán Szilvási Lajos könyvei. A
kor legnépszerűbb szerzőjének írásai

nem véletlenül ragadták magukkal
az olvasókat, hőseik nem különleges
emberek voltak, hanem „közülünk
valók”, hétköznapi problémákkal. A
történetek nem csupán családregények voltak, hanem – már amennyire
akkor lehetett – azokra a társadalmi
problémákra, a rendszer visszáságaira is felhívták a figyelmet, amikről
mindenki tudott, de csak nagyon kevesen mertek hangosan is megfogalmazni.
Arra már nem emlékszem melyik
volt az első Szilvási könyv, amelyiket
levettem a polcról, de arra igen, hogy
sorra követte a többi.
A Gazda igazi kuriózum a maga nemében, hiszen nem csak egy családregény, hanem egy sorozatnak, és egy
életműnek is a lezárása. Az 1980-as

években induló történet persze elkalandozik, vissza a múltba, egészen
az 1800-as évek elejéig, a Jegenye
család ősinek idejébe. Küzdelmes
mindennapok, háborúk, politika, gazdálkodás, no és persze a pletyka határozza meg sorsukat.
Nem mentes ezek alól Jegenye Kálmán sem – aki apja mögött még mindig Kiskálmán – akit épp úgy képes
egy pillanat alatt szájára venni a falu,
mint bárki mást. Bár a gazdaság vezetőjeként mindenki elismeri és tiszteli,
karrierje miatt tőle távol élő felesége,
és a falu szerint elkényeztetett fia miatt sokszor tekintenek rá szánakozva:
jobbat érdemelne.
De, hogy érez ő? Mi jár a napi 12 órát
vagy még többet dolgozó igazgató
fejében, akinek nem fényes a kabátja
ujja az íróasztaltól? „Az igazgató elvtárs nem szekrényben tartja a csizmáját, Meg nem is csak nagy ünnepeken
jár ki a határba, díszkísérettel, akár a
püspök.” Jegenye Kálmán, a munkáját felelősséggel és emberséggel végző igazgatót, nem véletlenül emlegeti
és szólítja mindenki úgy: Gazda. Persze hiába gondolja mindenki, hogy
mindent tud róla… erre akkor jönnek
rá, amikor táviratot hoz a postás a
Gazda fiáról: „Titusz kórházban van
– aggodalomra nincs ok – mielőbb
gyere – Gellért.”
(Szilvási Lajos: A gazda)
kj

elismerés A legifjABB néptáncosoknAk
A Vankóné Dudás Juli emlékét ápoló társaság minden
esztendőben egy közösséget
és egy magánszemélyt díjaz
a népművészet területén kifejtett tevékenységükért. A
közösségi elismerést idén a
Gödöllő Táncegyüttes gyerek
csoportjainak ítélték oda.
A díj nagy öröm az ifjú néptáncosoknak és tanáraiknak, akik az elmúlt időszakban nagyon sokat és
eredményesen dolgoztak.
A Fölszállott a páva vetélkedő nagysikerű szereplései óta az együttes
rendszeres szereplője a műsorhoz
kapcsolódó fellépéseknek, s több

énekelve A föld körül

olyan programot állítottak össze,
ami a korunk gyermekei számára is
vonzóvá teszi a néptáncot, hagyományainkat.
A szakmai megmérettetések közül

különleges ősbemutatóra is sor
kerül. Mint azt
Pechan Kornél, a vegyeskar vezetője lapunknak elmondta nem csak

Tavaszi zenés utazás
A Gödöllői Városi Vegyeskar
tavaszi koncertje már hagyománnyá vált az elmúlt években, idén május 27-én, 19 órai
kezdettek kerül sor a hangversenyre a Művészetek Házában, ahol ez alkalommal, hoszszú idő után ismét az Arpeggio
Gitárzenekarral közösen szólaltatják meg a vidám magyar
és külföldi dallamokat.
Tavaszi zenés utazás a címe az öszszeállításnak, amiben spirituálék,
magyar népdal feldolgozások, reneszánsz madrigálok, filmslágerek és
Brahms szerelmi dalkeringőjének
részletei csendülnek fel, valamint egy

a kórusok énekelnek majd, hanem
a közönség is. A koncert anyagába
ugyanis olyan műveket is beválogattak, amikbe a hallgatóságot is
bevonhatják. Úgy fogalmazott: vidám, könnyed tavaszi összeállítással

legközelebb a Dunán innen Tiszán
túl tehetségkutatóján vesznek részt,
ahol a miskolci döntőben egy táncospár képviseli az együttest.
jk

készülnek – a tavaszhoz illően – sok
szerelmes dallammal és népszerű
slágerekkel. Közreműködik: Balogh
Myrtill (szoprán) és Papp Gyula
bj
(zongora).

A Gödöllői Városi Vegyeskar
várja soraiba mindazokat, akik
szívesen vennének részt a kórus
munkájában. Jelentkezni a Művészetek Háza 24-es termében lehet
hétfőnként, 18-20 óra között a
próbák ideje alatt.

A világ felett – A remsey legendárium

Felhívás családi emlékek gyűjtésére
Családi emlékek gyűjtésébe kezd
a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ a Gödöllő 50,
a megújuló értékek városa elnevezésű tematikus év keretein belül megrendezésre kerülő Remsey
emlékkiállítás megvalósításához.
A gyűjtés során a Remsey családdal kapcsolatos fotók, plakátok, képeslapok, levelek, illusztrált vagy
dedikált könyvek, bármilyen írásos
és képi anyagok tulajdonosainak
jelentkezését várjuk, akik szívesen
felajánlják bemutatásra a személyes
tárgyaikat a kiállítás idejére.
A dokumentumok összegyűjtésével az a célunk, hogy a
könyvtár sajátos eszközeivel készített
interaktív kiállítás keretében be-

pillantást nyújtson a Remsey család
több generáción átívelő életébe.
A kiállítás Gödöllő Város Önkormányzatának támogatásával több
kulturális intézményben párhuzamosan valósul meg, más-más szeletét mutatva be a család művészeti
tevékenységének.
Időpontja: 2016. október-november.
A dokumentumokat az alábbi címekre lehet elküldeni, vagy személyesen elhozni:
Cím: Gödöllői Városi Könyvtár és
Információs Központ
2100 Gödöllő, Dózsa György út 8.
Email: konyvtar@gvkik.hu
Bővebb információ:
+36/28/515-280, 28/515-539
Fóthy Zsuzsanna
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Város-Kép

50 éve történt
Fél évszázaddal ezelőtt nyilvánították várossá Gödöllőt. Lapunk az év folyamán a Pest Megyei Hírlap
segítségével eleveníti fel az eseményeket:
1966 májusa jelentős dátum volt annak a 198 egyetemistának, akik ekkor fejezték be tanulmányaikat
az Agrártudományi Egyetemen, s nagyszabású ballagási
ünnepséggel búcsúztak az intézménytől. Az ünnepségsorozat reggel 9 órakor kezdődött az egyetem termeinek végigjárásával, majd délután a negyedévesek
lóháton, hintókon és
lovas kocsikon járták végig Gödöllőő
utcáit. A ballagástt
nagyszabású agrár-mérnöki bál zárta.
A végzősök között
huszonöt Pest megyei
fiatal volt, köztük
hét gödöllői, valamint váciak, péceliek, nagykőrösiek és a megye más
részéről érkezett
fiatalok,
akikre
nyolc vizsga, majd
öt hónap gyakorlati munka várt még
az
államvizsga
előtt. Hogy ezután mihez kezdtek? Nos, a Pest
Megyei Hírlap ezzel kapcsolatban többeket is
megszólaltatott az ballagók közül, arra keresve a
választ, milyen jövő vár az ifjú agrármérnökökre.
Voltak közöttük szerencsések, akik saját falujukba,
városukba mehettek vissza, hogy az ottani termelőszövetkezetben dolgozzanak, hazai, jól ismert környezetben, de voltak olyanok is, akik csak a gazdaság
nevét tudták, ahová kerülnek, sem a területről, az
ott folyó munkáról és a szakembergárdáról nem rendelkeztek semmilyen információval. A huszonöt Pest
megyei fiatal többsége nem a megyében, hanem az ország
távoli részében kapott munkát. Hogy senki se maradjon végzettségének megfelelő állás nélkül, arról az
elhelyező bizottság gondoskodott.

Hogy ők voltak-e a szerencsésebbek, akik az ismeretlennek vágtak neki, vagy azok, akik egy-egy ösztöndíj
miatt kerültek az adott termelőszövetkezetbe, azt
nem tudjuk. Azt azonban igen, hogy a huszonöt végzős
közül egy sem kapott településétől vagy a megyétől
társadalmi ösztöndíjat, holott a fiatal szakemberekre
itt is nagy szükség lett
volna.
Az egyetemen látták a
problémákat, de tenni
nem igazán tudtak ellene.
„ A baj már ott kezd
dődik
– mondta a lapn
nak
Soltész István,
a pártbizottság titk
kára
– hogy a kollokv
viumok
után ezek a fiatalok elszakadnak az
eggyetemtől. Már csak
jönnek
álllamvizsgázni
viissza… Véleményem szeriint az lenne a helyes,
ha a kollokviumot követő öt hónapos gyakorlati
munnka idején még az egyetemm hallgatói lennének,
egéészen az államvizsga
letételéig. Így a mi hatáskörünkbe tartozna muntásk
kájuk ellenőrzése, problémáik megoldása.”
Probléma pedig volt bőven, hiszen sokan kerültek
olyan helyekre, ahol addig egy agrármérnök dolgozott, de volt olyan is, aki olyan településen kezdte
meg a munkát, ahol ő volt az első egyetemet végzett
szakember a gazdaságban. Az ünnep és a vizsgák után
sokaknak nehéz körülmények között kellett bizonyítani, de egyben biztosak lehettek: munkájukra nagy
szükség volt.
Köszönjük a Gödöllői Városi Könyvtár
és Információs Központ segítségét!

A réGészet nApjA: május 28., szombAt

Irány a Csörsz-árok!
„Honnan tudjuk, hol kell ásni?
Honnan tudjuk, hogy ott ásni
kell?” A Régészet Napjához kapcsolódó kérdések közül talán az a legizgalmasabb: milyen jelek, adatok
alapján tudja a szakember, hogy a
föld alatt egy lelőhely, leletek rejtőznek, és akár azt is, hogy azok
milyen jellegűek, mely korszakból
származnak? Milyen szerepet játszik
a fantasztikus felfedezésekben a véletlen szerencse? Milyen szakmai,
tudományos ismeretek állnak mögöttük, amelyeket a régészek hoszszú évek iskolai tanulmányai során,
majd a fárasztó ásatási napok estéin
lapozgatott szakkönyvek lapjairól
sajátítanak el? Mit kell – és mit nem
szabad – tenni, ha mi magunk bukka-

nunk olyan nyomokra, amelyek mögött
régészeti lelőhelyet
sejtünk? Ezekre a
kérdésekre keresik és
kapnak is választ a
programok részvevői.
*
A Régészet Napján, május 28-án, a
Megyei Régészeti Látványraktár túrát szervez a Csörsz-árok Gödöllő
környékén lévő szakaszára. Találkozó: Királyi Váró, május 28. szombat
10 óra. Előzetes regisztráció szükséges az alábbi elérhetőségeken:
Megyei Régészeti Látványraktár és
Múzeumpedagógiai Foglalkoztató,

2100 Gödöllő, Kiss József utca 2.,
06-20/779-6664;
latvanyraktar@
muzeumicentrum.hu; www.muzeumicentrum.hu.
A Régészet Napján a látványraktár
10-14 óra között nyitva áll a látogatók előtt.

HAmArosAn meGkezdődnek A munkálAtok

Megújulhat a református templom
Egy hete el van kerítve a járókelők elől a főtéren a református templom előtti terület. Az ok, hogy a toronyról levált
egy darab vakolat, ami lezuhant a földre. Szerencsére senkinek nem esett baja, de az eset jelezte, valóban elérkezett
a felújítás ideje. A szakemberek felmérték az állapotokat: a
vakolaton kívül az egész épület alapját is meg kell erősíteni,
hiszen emiatt keletkeztek a repedések.
Balogh Tamás lelkész érdeklődésünkre elmondta, hogy
egyelőre külsőleg fog megújulni a templom, ami az eredeti,
régi vakolatát fogja visszakapni. A költségekhez a gyülekezet is hozzájárul, de pályázatot is nyújtottak be, illetve az
önkormányzat részéről a képviselő-testület dönthet a támo(A)
gatás mértékéről és módjáról.

(ny.f.)

Az 50 éves Gödöllő lenyomAtA idézetekben

Üzenet a jövőnek
Különleges módon állít emléket
Gödöllő várossá válásának a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ. Az itt élők, dolgozók
vagy tanulók gondolataival kívánnak
üzenni a jövő generációinak. A lejegyzett gondolatok a könyvtár belső udvarán csempékre kerülnek, így
örökítve meg mindazt, amit 2016ban fontosnak, üzenet értékűnek tartanak a gödöllőiek.
Hogy mit üzenjünk a jövőnek? A
könyvtár pályázatára 2-4 soros, maximum 150 karakteres írásokat vártak prózában, vagy versbe is szedve,
attól függően, hogyan gondolja szerzője. A felhívásra harmincöt pályázó adott be anyagot, a legfiatalabb
tizenhét, a legidősebb tollat ragadó
nyolcvanöt esztendős volt.
A kiírásban mindössze annyit kértek, az üzenet mondanivalójában
legyen időtálló, tükrözze a ma emberének jövőképét, a jelen realitását
és kapcsolódjon városunkhoz. A beérkezett pályázatokból szakmai zsűri

választotta ki azt a tizenhetet, amit
végül a csempefal egy-egy darabjára
kerülve olvashatnak majd azok, akik
évek, vagy évtizedek múlva egy-egy
könyvvel a kezükbe itt megpihennek, vagy egy séta alkalmával erre
vezet az útjuk.
A csempefal kerámiáit Simon
Edina és Erdős Anna keramikusok
készítik el, amikre a korunk és generációink gondolatainak színességét
is megmutató írások mellett természetesen az üzenethagyók neve is
felkerül.
Az „Üzenet a jövőnek” csempefal felavatására az Ünnepi Könyvhét keretében, június 4-én kerül sor.
Szintén ezen a napon rendezik meg
az „Időkapszula“ irodalmi pályázat
díjkiosztó ünnepségét, a könyvtár
udvarán pedig a csempefal mellett
az „Art-járó”-ban új kiállítás nyílik
Mitsui Sen, Veresegyházon élő, japán származású szobrászművész alkotásaiból.
(k.j.)
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A behatoló fafajok terjedése ellen keres megoldást a Pilisi Parkerdő
A Pilisi Parkerdő Zrt-nél 2005 óta foglalkoznak komolyabban a bálványfa, Közép-Európa legveszélyesebb invazív fafaja visszaszorításával: a védekezési módszerek és technológiák kidolgozásával
az erdészet egész területére vonatkozóan lépnek fel a bálványfa terjedése ellen. Ám az önkormányzatok, a magánerdő-gazdálkodók és a civil kerttulajdonosok tudatosságára és bevonására is
nagy szükség van, hiszen a bálványfa nem csak erdészeti és környezetvédelmi, hanem társadalmi
probléma is – közölte Lomniczi Gergely szóvívő az OrientPress Hírügynökséggel.
A Pilisi Parkerdő Zrt., legutóbbi, a sűrű koronája okozhat még komoly nyaggal rendelkező levelét vagy a
bálványfa terjedése ellen indított na- problémát, mivel elveszi a fényt az kérgét.
gyobb horderejű „hadjáratát” uniós alacsonyabb erdőszinteken lévő úju- A Pilisi Parkerdő Zrt. tapasztalatai
forrásokból valósította meg. 2012- latoktól, ráadásul a lomb nagy nit- szerint a bálványfa a lakosság kötől, a „Természetvédelmi fejleszté- rogén-felhalmozódást eredményez. rében, számos kertben is problémát
sek a Pilisi Parkerdőben” 2012-2015 A fagy sem állja a bálványfa útját, jelent: bekúszik a veteményesekbe,
KEOP pályázat 2015 nyarán történő épp ellenkezőleg: serkenti a gyökér- vagy a kis parcellás kukoricákba. Ellezárásáig több mint 400 hektár érin- sarj-képzést. A bálványfa nem csak távolítása nem csak többletmunkával
tett területen, mintegy 122 millió fo- az erdészeteknek, hanem magáner- jár, hanem a termény (pl. lucerna) mirintot fordítottak a bálványfa-állomá- dő-gazdálkodóknak és civil kerttu- nőségében is romlást eredményez. A
nyok visszaszorítására.
lajdonosoknak is komoly problémát szakemberek többek között Budapest,
Bálványfa kezelés előtt

és kezelés után

Az idegenhonos fajok általában egy
adott ökoszisztémában elpusztulnak,
vagy nem válnak inváziós fajjá, hanem beilleszkednek az őshonos fajok
közé. Egy-egy esetben azonban hirtelen és tömegesen képesek e fajok elterjedni (ezeket hívjuk inváziós vagy
özönfajoknak), felborítva a meglévő
ökológiai egyensúlyt. Ennek következtében új egyensúlyi helyzet alakul
ki, amely során az inváziós fajok kiszoríthatnak őshonos fajokat és azok
így kihalhatnak.
„Ha nem foglalkozunk a bálványfával, akkor rövid idő alatt hatalmas
társulásokat képes kialakítani. A bálványfa rendkívül gyorsan nő, magról
és sarjakról is nagyon könnyen újul.
Erdőgazdálkodási szempontból a

okoz, mivel szomszédos területekről
könnyen és gyorsan szórja szét a magjait, széleskörű összefogás szükséges
a visszaszorításához” – mondta Limp
Tibor, a Pilisi Parkerdő Zrt. Bajnai
Erdészetének műszaki vezetője.
A magánerdő-gazdálkodók jellemzően kisebb területeken, de több tulajdonos szomszédságában gazdálkodnak. A magszóró bálványfák emiatt
sokszor nem is a kezelésükben lévő
területen állnak, ugyanakkor a megjelenő magoncáradat egy-egy véghasználatot követően milliós többletköltséget, és jelentős pluszmunkát okoz.
A bálványfa a háztáji állattartásban
sem kívánatos: Magyarországon
nincs olyan növényevő állat, ami elfogyasztaná az intenzív illat- és íza-

Bajna, Gödöllő, Ráckeve és Visegrád
térségében kezeltek bálványfa-állományokat, és már a 2016-os év során
is többször kérték a segítségüket.
Az inváziós fafajok között legveszélyesebbnek minősülő bálványfa ellen
permetezéssel, sorozatos sarjkenéssel
vagy fainjektálással lehet védekezni.
A biodiverzitás védelmezéséhez és
növeléséhez kulcsfontosságú feladat
az invazív módon terjedő idegenhonos fajok visszaszorítása, ám valódi
siker a települések lakosságainak
segítsége nélkül nem várható. A kertekből való kivadulást és magszórást
csak ők tudják megakadályozni, enélkül nem lehet elejét venni a bálványfa
terjedésének, és az őshonos növényfajok kiszorulásának.

Veszélyt jelenthetnek a védett ragadozó madarakra a drónok
Veszélyt jelenthetnek a védett ragadozó madarakra a drónok. Természetvédők szerint komoly sérüléseket okozhatnak a madaraknak.
A holland rendőrség azon kísérletezik, miként használhatna madarakat
a tiltott területek fölé reptetett drónok elfogására. A kísérleteket arra
alapozzák, hogy a ragadozó madarak
afféle konkurenciát látnak a drónokban: védik fészkelő területüket, ezért
könnyű megtanítani őket a támadásra.
Egy sas minden további nélkül elkaphat egy játékdrónt, ám amint a szakértők rámutattak: ezek légcsavarja
ugyan viszonylag puha műanyagból
készül, de még az is megsértheti a
sas lábát.
A nagyobb, professzionális használatra tervezett drónoké viszont éles,
és kompozit műanyagból, sőt esetleg
alumínium ötvözetből készül, ami
simán levághatja a sas lábát. Ha pedig nincs mivel zsákmányolnia, a sas
éhen hal.
Nem véletlenül védettek a ragadozó
madarak. Számuk igen megfogyatkozott a mérgezések és a lelkiismeretlen puskások miatt. Noha az ölyvről köztudott, hogy milyen hasznos
a kisrágcsálók ritkítása terén, van

olyan alföldi vadász, aki simán
lelövi, ha látja,
mert az „megfogja a kisnyulat”.
Folyik a mérgezés is. A Magyar
Madártani
és
Te r m é s z e t v é delmi Egyesület
adatai szerint tavaly 5 fokozottan védett parlagi sas és 7 rétisas
vált a mérgezők
áldozatává, az
idei januárban pedig három különböző megyében összesen 43 egeGazdit kereső cicák

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:

Turul
Állatkórház és Patika
Nyitva tartás:
Szombat, vasárnap:
9-19-ig
Gödöllő, Szabadság út 21.
(a HÉV-fordulónál)
Tel.: 06-30/943-9898

Talált kutyus

Márciusban fogadtuk be, de a nagy kutyáink
nem tűrik el, a macskáinkat kergeti. Most elkerítettük, de szüksége lenne egy gondos gazdira! Kb. öt hónapos kan kiskutya, várhatóan közepes termetű lesz. Oltásait, chipet, paraziták
elleni kezelést megkapta. Megnézni Isaszegen
lehet, szívesen segítünk a szállításban. Érdeklődni: 20/444-4468.

részölyv, 9 holló, 1 macskabagoly
mérgezett tetemét találták meg.

HÉTVÉGÉN IS NYITVA TARTÓ

ÁLLATORVOSI RENDELŐ
Május 21-én és 22-én,
szombaton, 9-12 óráig:
Kovavet Kisállatrendelő
Gödöllő, Szőlő u. 20-22.

Mostoha körülmények között élő anyacica fekete 2 hónapos kölykével gondoskodó gazdit keres!
Tel.: 20/996-7608

Rendel:
dr. Varga Ferenc állatorvos
Telefonszám:
06/20-48-23-058

Nyitva: H–Szo 8 –17
00

00

tel.: 06-70/601-8608

06-70/601-8618
Cím: Gödöllő, IsaszeGI út 60.

AKCIÓK!

SZABADGYÖKERŰ GYÜMÖLCSFA
Kedvezményes áron!

1200 Ft.!!!
EGY NYÁRI
ÉS ÉVELŐ NÖVÉNYEK
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Labdarúgás – 1-1 az üLLői NapoKoN

Három meccs, egy győzelem
Az elmúlt hétvégén mindhárom gödöllői alakulat pályára lépett saját pontvadászatában. A GSK első csapata
magabiztosan, 2-0-ra nyert
a sereghajtó Üllő otthonában, a GEAC 4-2-re, míg a
GSK kettő 3-0-ra kapott ki
hazai pályán.
A megyei I-ben szereplő Gödöllői SK az utolsó helyezett Üllő
vendége volt és a találkozón nem
történt meglepetés, a gödöllői fiatalok hozták a kötelezőnek három
pontot. 44 pontjával a negyedik
helyen áll a csapat.
A következő bajnokin hazai páűlyán fogadja a csapat a kiesés elől
menekülő Törökbálintot.
Pest megyei I., 27. forduló
Üllő SE – Gödöllői SK 0-2 (0-0)
Gól: Koziorowski Richárd, Milkó
Dávid.
Megyei II – Jobb volt a bajnok
Az „egyetemistákra” nem várt
könnyű feladat, ugyanis a még veretlen (26 győzelem, egy döntetlen)
és már bajnok Pilisszentiván együttesét fogadta. Nagy Béla csapata. A
GEAC ugyan megnehezítette a baj-
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Sport

nok dolgát, sőt a meccs elején még
vezetett is, de nyerni nem tudott, így
továbbra is a kiesőzónában van a a
Gödöllő. A bajnokságból öt csapat
esik ki, a GEAC 28 ponttal jelenleg
a 13., kieső helyen áll csoportjában.
Pest megyei II. Közép-csoport, 27.
forduló: Gödöllői EAC – Pilisszentiván SE 2-4 (1-1) Gól: Müller Péter, Beregszászi Béla.
Megyei III – 45 perc rövidzárlat:
ellbukott rangadó
A Gödöllői Sport Klub második
számú csapata a csoport második
helyén álló Üllő II-őt fogadta. Kerecsényi F. Norbert alakulata az
első félidőben bealudt, aminek következtében három gólt is kapott. A
folytatásban már nem tudott ujjítani
Gödöllő kettő, így sima vendégyőzelem született. A GSK II. 53 ponttal az ötödik helyen áll.
Pest megyei III. Közép-csoport,
27. forduló: Gödöllői SK II. – Üllő
SE II. 0-3 (0-3)
-ltPest megyei I., 28. forduló
Május 22. vasárnap 17 óra
Gödöllői SK – Törökbálinti TC
(Táncsics M. úti Spoirtcentrum)

Harcművészet – X. Nyitra Kupa taeKwoN-do verseNy

13 gödöllői érem
Tíz országból, több mint 250
versenyzőjének részvételével
rendezték a X. jubileumi Nyitra
Kupa nemzetközi Taekwondo
versenyt, ahol a Gödöllői Taekwon-do SE versenyzői összesen 13 érmet szereztek.

Czeba Mihály 6. dan mester tanítványai egy arany-, négy ezüst- és nyolc
bronzéremmel térhettek haza. A gödöllői taekwon-dosok közül kiemelkedőt
nyújtott Tóth Bertalan, aki hősiesen
küzdve junior +75 kg-ban a döntőig
jutott és ezüstérmes lett. Drobni Dániel is igen büszke lehet teljesítményére,

rúdtáNc – amatőr rúdtáNc verseNy

Remeklő gyengébbik nem
Légtorna Bajnokság, illetve a
European Pole Sport Globe versenyeken.

Május 7-én szombaton a gödöllői Catwalk IronAirBase tanítványai mérettettek meg a minden
évben megrendezésre kerülő
Dollhouse Amatőr Rúdtánc és

Az amatőr bajnokságon a Catwalk IronAirBase négy indulója igen egyedi
koreográfiákkal lépett színpadra, és míg
páran szóbeli dicsérettel lettek gazdagabbak, addig Jaszper Bernadett nyakába egy ezüstérem is került a haladó
kategóriában. Ez annak fényében még
nagyobb érdem, hogy az amatőr versenye több mint 100-an indultak és a

KéziLabda – JuNior ezüst utáN feLNőtt NegyediK a feLNőtt

Meglepetések fordulója: GKC bánattal
Hozta a kötelező győzelmet
a Gödöllői KC, aki a sereghajró Vác U23-as csapatát
verte magabiztosan, de ez
sem volt elég a bronzérem
megszerzéséhez, mert a
nagy rivális Csömör meglepetésre nyert a bajnok PLER
otthonában.
Bartos Gábor együttese joggal

bízhatott a bronzérem megszerzésében, ugyanis míg a gödöllőiek
az utolsó helyezettel játszottak hazai pályán, addig az egy ponttal a
GKC előtt álló Csömör a bajnok,
és az utolsó játéknapig mindöszsze egy vereséget számláló PLER
otthonában vizitált. A gödöllőiek
hozták a kötelezőt, de a Pest megyei rivális is nyert, tegyük hozzá
nagy meglepetésre, így megma-

Harcművészet – magyar JKa Karate ob

Lauber Zille aranyérmet szerzett
A gödöllői Saino Karate-Do SE
karatékái az áprilisi XIII. Ippon
Shobu Karate Diákolimpia után,
május 7-én ismét sikeresen szerepeltek a Magyar JKA Karate
Szövetség hivatalos országos
bajnokságán. Lauber Zille aranyérmet nyert, ez mellett két gödöllői bronz is született.
A hagyományosan tizenhat éve Törökbálinton megrendezésre kerülő Magyar
LKA Karate ob-n, az ország legnagyobb tradicionális stílusszövetségének
viadalán 194 versenyző (120 férfi, 74
női) 377 nevezést adott le 25 klubból. A
gödöllői klubból a képen közép kupával látható Lauber Zille Kumite (küzdelem) kategóriában ért el első helyet
korcsoportjában, míg Farkas Eszter és
Lajber Borbála ugyan szintén küzdelemben a képzeletbeli dobogó harmadik

fokára állhatott fel.
További gödöllői eredmények:
Kata (formagyakorlat) 5. hely: Lajber
Borbála, Ács Dorottya és Berényi Tamás.
Kumite (küzdelem) 5-8. hely: Berényi
T., Kelemen Botond és Rátonyi Gellért.
A csapat tagjai voltak még: Ács Julianna, Lengyel László, Hegyi Janka,
Laczkovszki Blanka, Szatlóczki Vidos,
Urr Gergely, Zenyik Attila, Kovács Levente, Csernetics Márk, Csighy Dániel.
Edző: Ács Tibor.
-át-

ő egy hosszabb betegségből felépülve
szerzett ké bronzérmet. Vajkovics Ferenc és Kőműves János mesterek bíróként képviselték a klubot.
-czm-

haladó kategória volt ezek közül a legnépesebb.
A profi versenyen Zsmatova Vera (a
fotón) bizonyította ismét, hogy mindig
el tudja varázsolni a közönségét, így
nem csak a bronzérmet, de a legjobb
előadóművész díjat is magáénak tudhatja. A gödöllői versenyző előadásával
és az azzal járó eredményével kvalifikációt nyert a Miss and Mister Poledance
Globe nemzetközi versenyre Hamburgba, Art division kategóriában.
A Catwalk további indulói voltak: Bartikné Dolányi Katalin, Vidák Barbara,
Farkas Lilla, Edző: Sárai Tícia.
-fl-

radt az egypontos előnye a GKCval szemben. Bartos Gábor együttese 30 ponttal, 12 győzelemme,
két döntetlennel és hat vereséggel,
592 dobott és 512 kapott góllal a
negyedik helyen végzett az NB
II. Északi-csoportjában. A csapat
legeredményesebb játékosa a 106
gólig jutó Varjú Péter lett.
NB II. Északi-csoport, 22. forduló
Gödöllői KC – Váci KSE U23 3729 (17-12)
-tt-
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Frédéric Chopin Zenei
Alapfokú Művészeti Iskola
Május 18., szerda, 18.30: Ferenczi Anna (zongora) növendékeinek
hangversenye
Május 19., csütörtök, 18.00: Kósáné
Szabó Beáta (gitár) növendékeinek
hangversenye
Május 20., péntek, 17.30: A magánének tanszak hangversenye – Balogh Ágnes növendékei
Május 23., hétfő, 18.00: Az ütő tanszak hangversenye – Kovács Zsolt
és Szitha Miklós növendékei
Május 24., kedd, 17.30: Somodi Károly (trombita, furulya) növendékeinek hangversenye
Május 25., szerda, 18.00: A csehországi vendégszereplésre készülő
növendékek hangversenye
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Közérdek

A Tormay Károly Egészségügyi Központ (2100 Gödöllő, Petőfi Sándor utca 1-3.)
pályázatot hirdet
REUMATOLÓGUS SZAKORVOSI MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE
A jogviszony időtartama és formája: A munkakör határozatlan idejű, teljes, vagy részidős közalkalmazotti-, vagy
szabadfoglalkozású megbízásos-, illetve személyes közreműködői jogviszony formájában tölthető be.
A munkakörbe tartozó feladatok: a szakfeladat kötelezően ellátandó területéhez tatozó lakosság általános reumatológiai ellátása.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2100 Gödöllő, Petőfi Sándor utca 1-3.
Illetmény és juttatások: Illetményre és egyéb juttatásokra közalkalmazotti jogviszony esetében az 1992. évi
XXXIII. tv (KJT) rendelkezései az irányadóak. Egyéb szerződéses jogviszony esetén bérezés megegyezés szerint.
Pályázati alap feltételek:
• szakirányú egyetemi végzettség,
• reumatológiai szakvizsga,
• legalább 3 éves szakorvosi szakmai gyakorlat,
• legalább 1 év járóbeteg szakrendelésen, vagy kórházi szakambulancián szerzett szakmai tapasztalat,
• érvényes működési kártya,
• büntetlen előélet,
• orvosi alkalmasság
A fentieket igazoló dokumentumok a pályázati anyag részeként – a szakmai önéletrajzzal együtt – nyújtandók be!
A munkakör az elbírálást követően legkorábban 2016. július 1-től tölthető be.
Pályázat benyújtható:
• Postai úton, a Tormay Károly Egészségügyi Központ címére történő megküldéssel.
• Személyesen: Igazgatósági titkárságon (2100 Gödöllő, Petőfi utca 1-3. 1. emelet).

Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.

Taggyűlési határozatok
31/2015 (12. 11.) sz. Taggyűlési határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése a Társasági Szerződést az alábbiak szerint
módosítja:

A Taggyűlés felkéri a Társaság ügyvezetőjét arra, hogy a fióktelepre vonatkozó bérleti szerződés megkötését
követően a Társaság jogi képviselőjének bevonásával gondoskodjon a
Társasági szerződés fentiek szerinti
módosításokkal való egységes szerkezetbe foglalásáról és annak a törvényben rögzített határidőn belüli
cégbíróság felé történő benyújtásáról.

32/2015 (12. 11.) sz. Taggyűlési határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése hozzájárul, hogy a Társaság ügyvezetése
a 2016. évi üzleti terv elkészítését és
elfogadását követően a 2016. évi üzleti tervet átdolgozza a Társaság tevékenységének bővülése – a Széchenyi
Zsigmond Kárpát-medencei Magyar
Vadászati Múzeum üzemeltetési feladatainak 2016. február 1. napjával
történő átvétele – miatt módosított
üzleti tervet nyújtson be 2016. május
31-ig.
33/2015 (12. 22.) sz. Taggyűlési határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése írásbeli szavazással hozzájárul, hogy a
Társaság a Forster Gyula Nemzeti
Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központtal, mint támogatást
lebonyolítóval a központi költségvetés terhére 90 000 000,- azaz kilencvenmillió Forint támogatási összegre,
kulturális fejlesztési, örökségvédelmi
és egyéb feladatok ellátásának támogatása jogcímcsoportra vonatkozóan
2015. december 21.-2016. június 30.
megvalósítási időszakra támogatási
szerződést kössön.

Taggyűlési határozatok 2016.
1/2016 (02.25.) sz. Taggyűlési határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése megállapítja, hogy Taggyűlés összehívása
szabályszerű volt, a Taggyűlés határozatképes.
2/2016 (02.25.) sz. Taggyűlési határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése megválasztja a 2016. február 25.-i taggyűlésen az ülés levezető elnökének Dr.
Gémesi György urat, jegyzőkönyv
vezetőnek Dr. Ujváry Tamás urat,
jegyzőkönyv hitelesítőnek Dr. Puskás
Imre urat.
3/2016 (02.25.) sz. Taggyűlési határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése az
alábbi szavazati aránnyal elfogadja a
meghívóban szereplő napirendi pontokat az alábbiak szerint:
Napirendi pontok:
1. A Társaság 2016. évi üzleti tervének megtárgyalása; 2. Az ügyvezető
gépkocsi használati engedélyének
módosítása iránti kérelem megtárgyalása; 3. Tájékoztatás a gödöllői
önkormányzat ingatlan átadási szándékával kapcsolatban; 4. Egyebek

ÜGYELETEK
ORVOSI ÜGYELET

18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 06-70/370-3104

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Május 16-22-ig:
Sanitas Gyógyszertár, Thegze L. u. 2. Tel.: 545-585.
Május 23-29-ig:
Egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1. Tel.: 420-243.

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK
PAX Temetkezési Iroda, Gödöllő, Dózsa Gy. u. 35.
Tel: 06-28/430-856, 06-30/634-3723
D&B Delubrum Kft., Gödöllő, Dózsa Gy. út 160.
Tel.: 06-28/525-212, 06-70/550-3377
SZIGÜ Temetkezés Kft., 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. u. 16.
Tel: 06-28/410-653, 06/30-331-8822
M. Szabó és Társai Temetkezési Bt., 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 38.
Tel: 06-28/410-302, 06-20/9376-375

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL
06-20/524-0340

ÓZON PAJZS POLGÁRŐR EGYESÜLET
06-30/621-2968

Tisztelt Zeneszerető Barátunk! Tisztelt Leendő Támogatónk!

1%

A Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítvány 2003 óta fenntartóként biztosítja a három és fél évtizede működő Gödöllői
Szimfonikus Zenekar művészeti, kulturális tevékenységének
feltételeit.
Az Alapítvány köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik előző évi személyei
személyi jövedelemadójuk 1%-át felajánlották a zenekar részére.
A Gödöllői Szimfonikus Zenekar színvonalas munkájával, értékteremtő hangversenyeivel hozzájárul a magyar zenei kultúra és kulturális örökség közvetítéséhez, ápolásához, terjesztéséhez.
Folyamatosan jelen van Gödöllő város és vonzáskörzete kulturális életében.
Tisztelettel kérjük, támogassa a GÖDÖLLŐI SZIMFONIKUS ZENEKAR
ALAPÍTVÁNYT személyi jövedelemadója 1%-ával!
Adószámunk: 18700190-2-13
Köszönettel: az Alapítvány Kuratóriuma és a Gödöllői Szimfonikus Zenekar tagsága
nevében: Ferenczi Anna, Kecskés József

KEDVES VÉRADÓ!

Beteg embertársaink nevében kérjük Önt, vegyen részt véradó napunkon.
Lehetőségei szerint kérjük, segítsen az új véradók toborzásában, a térítésmentes véradó mozgalom népszerűsítésében azért, hogy minden rászoruló
számára biztosítva legyen az életmentő, pótolhatatlan vér.
Véradás helye: MŰVÉSZETEK HÁZA GÖDÖLLŐ
Véradás ideje: 2016. május 30., hétfő, 9-18 óráig
Minden véradó 10.000 Ft-os VÁSÁRLÁSI UTALVÁNYT kap ajándékba üdüléshez!
Önzetlen segítségét minden beteg nevében köszönjük!
Személyi igazolványát, lakcím ig. kártyáját, a TAJ kártyáját vagy a számát és
véradó igazolványát feltétlenül hozza magával!
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Fotó:

Tatár Attila

Mob.: +36/30-952-9987

A Turizmus Minőségi Díjjal többszörösen
kitüntetett domonyvölgyi Lázár Lovaspark
felszolgálókat, konyhai kisegítőt és takarítót
keres.
Felszolgálókkal szembeni elvárások:
– szakirányú végzettség
– társalgási szintű angol nyelvtudás
– minőség iránti elkötelezettség
– 1-2 éves szakmai gyakorlat
Versenyképes fizetés, kiváló csapat, szép környezet.
A jelentkezéseket fényképes önéletrajzzal a lazarlovaspark@lazarlovaspark.hu e-mail
címre vagy a 2182 Domonyvölgy, Fenyő u. 47. postacímre várjuk.

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

2016. május 17.
+GANZ RÁDIÓKLUB BEMUTATKOZÁSA: Az 1957-ben alapított
Ganz Rádióklub ez évtől Gödöllőn folytatja munkáját. Céljaink: Rádióamatőr utánpótlás képzés és műszaki ismeretterjesztés. Tevékenységünkről részletes beszámoló található a Facebook oldalunkon és a
www.ha5kfz.hu honlapon. A Ganz Klub idén is részt vesz az Óbudai
Szigeten rendezett GYEREKSZIGET rendezvénysorozaton: Ki lehet
próbálni velünk arövidhullámú és URH rádiózást, megismerkedni a
MORSE kódokkal, összeforrasztani egy nagyszerű áramkört, vagy
megkeresni egy elrejtett titkos rádióadót! A négy hétvégés rendezvényen klubunk Június első és harmadik hétvégéjén várja az érdeklődőket. A rendezvény ingyenes! Ha SZEMÉLYI JÖVEDELMADÓJA 1%val támogatni tudja munkánkat, kérem az alábbi adószámot írja a
nyilatkozatra: 19021746-1-41 Tisztelettel: Balogh Sándor, HA5BLK
INGATLAN
+Gödöllőn, Királytelepen 1070nm-es építési telek 14,5m utcafronttal, szép környezetben sürgősen eladó. I.ár: 10,9MFt 20-772-2429
+Szadán igényes környezetben, jó fekvésű, 900m2, gondozott, közműves építési telek, 9,8M-ós i.áron sürgősen eladó 20-772-2429
+AKCIÓ! Új építésű ikerház Gödöllőn eladó 3szoba+ nappalis, Iár:
25,5MFt-tól 20-772-2429
+Eladó Gödöllőn a kertvárosban 410 nm-es építési telek Iár: 9.5
MFt (20)804-2102
+SÜRGŐSEN eladó 96nm-es, 3szobás, teljesen felújított családi
ház, 840m2 gyümölcsfákkal beültetett telekkel, Gödöllőn! Félig alápincézett, dupla garázs. Iár: 23.8MFt. (20) 804-2102
+Szadán, Gödöllő határán, aszfaltos utcában új építésű, CSOK képes, 3szoba+ nappalis 100nm-es ház 500nm-es telekkel, eladó. I.ár:
31,7MFt 20-772-2429 www.godolloi.hu
+Gödöllő kertvárosában, 535m2-es telken, 90m2-es családi ház
eladó! 20,5MFt! 20-539-1988
+Gödöllőn 4lakásos társasházban Befektetésnek kiváló, új építésű
iroda eladó, amely lakásnak is használható 55nm-es erkélyes, teraszkapcsolatos nappali+ 2szobás. Könnyen kiadható. Parkolóhely
az árban. 20-772-2429
+Gödöllőn központhoz közel 920nm-es, jó tájolású építési telek,
extra 26m széles utcafronttal eladó. I.ár: 13,3MFt 20-772-2429
+ÁRCSÖKKENÉS! Gödöllőn, Fenyvesben 100m2-es, három és félszobás, szigetelt, jó állapotú ház, közel 1800m2-es telekkel eladó!
I.ár:25.9MFt 20-539-1988
+Gödöllőn belvárosban 2002-ben épült társasházi 3szoba+ nappalis,
2 fürdőszobás 112nm-es lakás eladó 29,9m-ós i.áron 20-772-2429
+CSOK, CSOK, CSOK! Egyetemhez közel! Új építésű ikerházak, 96m2
alapterülettel eladók! Átadás: 2016.Dec! Iár:32.9MFt! 20-539-1988
+Gödöllő Alvég városrészben, 540m2-es ÉPÍTÉSI TELEK vagy bontandó 30m2-es tégla kis ház eladó! 12.9MFt! 20-539-1988
+Téglaházat vagy építési telket vennék Gödöllőn vagy Szadán! 20944-7025

+Veresegyházán, Széchenyi dombon, 2szintes, 160 m2-es családi
ház 600m2 telekkel eladó! Iár: 28 MFt 20-218-8591
+Eladó lakást keresek központban! (20)804-2102
+Gödöllőn akecskés dűlőn eladó egy 1912nm zártkert, művelési
ág alól kivonva, aminek 3%-a beépíthető. Ár 2,5MFt 70/611-2539,
70/611-2789
+Gödöllő és Isaszeg határában eladó 1ha 9025nm nagyságú szántó, jelenleg is gondozva. Iár: 2,5MFt. 70/611-2539, 70/611-2789
+Gödöllőn a valkói úton, aSpar közelében eladó egy 1019 nm-es
szántó(20x50m), jelenleg is gondozva. Iár: 2,5MFt. 70/611-2539,
70/611-2789
+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.
+Eladó Gödöllőn egy kis 50nm-es, téglából épült családi ház a fenyvesben 600nm-es telken. I.á.: 14 mFt 20-919-4870
+Eladó Gödöllőn a Szőlő utcában egy 2. emeleti, nappali+2szobás,
teljesen felújított, nagy erkéllyel rendelkező, déli fekvésű társasházi
öröklakás. I.á.: 16,9 mFt 20-919-4870
+Eladó Turán az állomáshoz és a buszhoz nagyon közel egy 2szobás, összkomfortos családi ház zárt verandával, 1200nm-es telken.
Alkalmi áron 6mFt irányárért 20-919-4870
+Eladó Gödöllőn kertvárosban a központhoz nagyon közel egy 2szobás, téglából épült, 70nm alapterületű lakóház, mely egyedi fűtéssel
rendelkezik. A telken, mely 559nm nagyságú található egy nagyméretű garázs, alatta pincével, valamint egy nyári konyha, mely önálló
lakrészt is képezhet. I.á.: 20 mFt 20-919-4870
+Eladó Gödöllőn az Egyetemhez közel az Alkony utcában egy
120nm összalapterületű+30nm padlásterű, felújított, újszerű állapotú, nappali+5szobás, 2fürdőszobás társasházi öröklakás 409nm
telekrésszel. Az épület alatt 30nm garázs és egyéb funkciókra a lkalmas helység található. Az ingatlan vegyes tüzeléses kazánról ill.
gázkazánról biztosítja a fűtést. I.á.: 31,5 mFt 20-919-4870
+Eladó Szadán egy 1,5 szobás, téglaépítésű kis családi ház két utcára
nyíló telken. A ház alatt garázs található. I.á.: 15,9 mFt 20-919-4870
+Eladó Gödöllőn a Rét utcában egy nappali+4szobás, 2fürdőszobás,
2 kocsi beállásos ikerház 500nm-es kizárólagos használatú telekrésszel. Ezzel kapcsolatos dokumentációk megtekinthetőek. További
információk telefonon: 20-919-4870
+Eladó Gödöllőn az Erzsébet Parkkal szemben egy társasházi
110nm összterületű, 2szintes, duplakomfortos lakás. Az ingatlan
előtt ingyenes parkoló található. Befektetők előnyben, akár viszszabérlési lehetőséggel. E.á.: 25mFt 20-919-4870
+Eladó Turán a központhoz közel egy új építésű, amerikai konyhás nappali+3szobás, téglából épült, szigetelt, földszintes családi
ház. I.á.: 19mFt 20-919-4870
+Eladó Gödöllő és Szada között a volt Sony mögött dobogón
670nm-es telken egy 40nm-es téglából épült, szoba-konyhás épület, melyben villany bevezetve és ásott kút biztosítja a vízellátást.
I.á.: 7mFt 20-919-4870
+Eladó Gödöllőn a blahai dombon 2 db építési telek. Az egyik
2400nm területű, víz, villany, gáz bekötve, I.á.: 18mFt. A másik
egy 734nm-es, összközműves telek egy felújítandó épülettel. I.á.:
8mFt 20-919-4870
+Eladó Gödöllőn az újfenyvesi részen egy 140nm alapterületű luxus családi ház tetőtér beépítési lehetőséggel, 900nm-es, örökzöldekkel telepített, térburkolattal kirakott telken. A ház alatt több
funkcióra a lkalmas helységek vannak kialakítva. A földszint nappali+3 nagyméretű szobás, a nappali-konyhához egy nagyméretű
fedett terasz kapcsolódik. A ház szigetelt és rendkívül igényes
megjelenésű. I.á.: 59,5 mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn a Százszorszép utcában egy 100nm összalapterületű, téglából épült családi ház, melynek az alsó szintjén egy 2szobás,
fürdőszobával rendelkező szuterén rész van kialakítva, míg a földszinten egy nappali+2szoba összkomfort van kialakítva. Az ingatlan öszszközműves, garázzsal rendelkezik és a tetőtere beépíthető. A fűtést
vegyes és gázkazán biztosítja. I.á.: 25,9 mFt 20-919-4870
+Eladó Bagon a zártkerti részben egy téglaépítésű, szoba-konyhás,
kis lakóépület. Az épületben gázkonvektoros fűtés, és villany van bevezetve. A telken kerti csap található, melytől könnyen bevezethető
a víz az ingatlanba. I.á.: 2mFt 20-919-4870
+Eladó Gödöllőn a Blaháné úton egy 100nm-es, L alakú, felújítandó lakóház 2300nm-es telken. Az ingatlan összközműves, téglából
épült. I.á.: 19 mFt 20-919-4870
+Eladó Gödöllőn az Antalhegyi dombon egy 444nm-es, panorámás
építési telek, melyen egy 30nm-es könnyűszerkezetes ház található.
I.á.: 7,8 mFt 20-919-4870
+Eladó Gödöllőn az alvégben egy kettőször 120nm alapterületű 2nappali+5szobás, 2fürdőszobás családi ház tetőtéri beépítési lehetőséggel. A ház alatt egy 40nm-es pincerész található. A telken garázs és
egyéb melléképületek vannak elhelyezve. I.á.: 48mFt 20-919-4870
+Eladó Gödöllőn a palotakerten egy 7. emeleti, 63nm-es, nagy
erkélyes, nappali+3szobássá alakított társasházi öröklakás. I.á.:
13,5mFt 20-919-4870
+Eladó Gödöllőn a Hegyesi Mari utcában egy csodálatos panorámás, nappali+4szobás, 2fürdőszobás, téglaépítésű lakóház 80nmes szuterénnel, erkéllyel, terasszal, telepített örökzöldekkel, 30-40
gyümölcsfával 2684nm-es telken. I.á.: 42mFt 20-919-4870
+Eladó Gödöllő belvárosában az egyik 10 emeletes épületben egy
panorámás 1,5 szobás, külön konyhás társasházi öröklakás. I.á.:
12,5mFt 20-919-4870
+Eladó Szadán egy csendes utcában egy ikerház, mely áll egy
nappali+3szobából, erkélyes, teraszos, telekrésszel. I.á.: 26,9
mFt 20-919-4870
+Eladó Gödöllőn ablahai dombon 554nm-es telken egy 2szintes,
2fürdőszobás családi ház, mely áll 4 szobából, étkező-konyhából. A
szobákhoz terasz illetve erkélyek kapcsolódnak, melyek biztosítják a
kertkapcsolatot. A ház alatt szuterén van kialakítva, mely garázsbeállásra is alkalmas. I.á.: 26,9 mFt 20-919-4870
+Eladó Gödöllő belvárosában egy viszonylag új építésű, kifogástalan
állapotú társasházi öröklakás, mely áll egy nappali+2,5 szobából, udvari és kertkapcsolattal, zárt kocsibeállással. I.á.: 25,5 mFt 20-919-4870
+Eladó Gödöllő blahai részén egy 2004-ben épült, igényes megjelenésű, teljesen felújított, szigetelt, 3szintes családi ház, mely áll egy
nappali-étkező-konyhából, 5 szobából, 2fürdőszobából. A szobákból
erkély és teraszkapcsolat van kialakítva. A telek örökzöldekkel telepített, automata öntözőrendszerrel. Ár érték tekintetében nagyon
kedvező áron. I.á.: 43,8 mFt 20-919-4870
+Eladó Gödöllőn a Báthory utcában egy 2szobás parasztház
740nm-es telken. I.á.: 20 mFt 20-919-4870+Eladó Gödöllőn
Szilágyi E. utcában 1060nm-es parkosított telken 110nm-es 3szoba+n családi ház tulajdonostól. Külső szigetelés, új nyílászárók,
redőnyök, új villany, vízvezeték, 110nm-es melléképület, kút, pince.
Iár:24,5MFt. 30/402-7276
+Parasztház eladó Zsámbokon 1160 nm telken 5 millióért. 1,5 szoba, konyha, fürdőszoba, víz, villany, gáz, rengeteg mellékhelyiség állatok tartására, gyümölcsfák automata locsolóval. Tel: 30/466-0466
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+Eladó Gödöllőn a Grassalkovich utcában egy 720nm-es telken egy
2,5szobás vert falból épült lakóház. I.á.: 18mFt 20-919-4870
+Gödöllő belvárosában, az Erzsébet kir-né krt-n, 56nm-es, 2+1
felújított, erkélyes, téglaépítésű, konvektoros, légkondicionálóval
ellátott magasföldszinti lakás, saját tárolóval TULAJDONOSTÓL ELADÓ! Érd: 70/632-7662
+Tóalmáson 250 nm-es telken galériás, szigetelt, egylégterű, kandallóval fűtött, fürdőszobás nyaraló eladó. Tel: 20/9360-097
+VERŐCEI NYARALÓ eladó: 64 nm-es ház, 2.000 nm-es telek (gyümölcsös). Gyönyörű dunakanyari panorámával. Érd: 70/216-4331
+Eladó Gödöllőn, a Remsey körúton új építésű társasházban földszinti 47 nm-es nappali+1 hálószobás lakás. Ár: 17,5 MFt. Tel:
70/7733-222
+Eladó építési telek Gödöllőn az Alvégben: 1015 nm, teljes közmű.
Engedélyezett ikerházi építési engedély van. Ár: 13MFt+ Áfa. Tel:
70/366-0999
+Eladó építési telek Szadán a Csapás utcában, 973 nm. Ár: 10,5
MFt. Tel: 70/366-0999
+Eladó Gödöllőn a Palotakerten egy 58 nm-es, 2 szobás, földszinti
lakás. Ir.ár: 14,5MFt. Érd: 30/256-9667, 20/490-2667
+Gödöllő belvárosában 53 nm-es lakás, belső udvarban saját parkolóval, eladó. Iár: 19,9MFt. Érd: 30/971-6746
+Eladó Gödöllőn a Kertvárosban egy felújítandó 60 nm-es parasztház 740 nm-es telken, amin egy melléképület (szoba-konyha, pince)
is van. Iár: 20,5MFt. Érd: 70/410-2061
+Panorámás telek eladó! Mogyoródon a Kukukk-hegyen, Őzike köz
3438. hrsz. 770 nm-es zárt kert. Víz, villany van, gyümölcsössel telepítve. Érd: 30/663-9837
+Gödöllőn, a Boncsok Völgy utcában, eladó egy festőien panorámás,
896 nm-es telek/ zárt kert. Iár: 3,5MFt. 20/9988-285
+Perczel Mór utcából nyíló bekerített 721nm-es telek, 18m-es
utcafronttal, 6x5-ös felújítandó faházzal erdő mellett eladó. Áram,
víz van. Méhészkedésre kiválóan alkalmas. Iár:4MFt. 20/543-3261
+Gödöllő központjában 3szobás, 2erkélyes, K-DNy fekvésű, téglaépítésű, 2014-ben teljes körűen felújított lakás eladó. Egyedi, új
központi fűtés, új fürdőszoba, új műanyag ablakok, nagy étkezős
konyha +pince. Ár:16,8MFt. 20/585-0056, 20/387-1330
+Hosszú ház Kartalon telek árában a központban eladó. Iár: 4,8MFt.
Tel: 70/776-0302
+Gödöllőn a János utcában eladó egy 40nm-es 1,5 szobás 2.em.
konvektoros lakás felújítva (ablakcsere, alacsony rezsi, erkély +tároló). Iár: 13,8MFt. 30/4948-518, 30/9120-252
ALBÉRLET KIADÓ
+KERESÜNK Gödöllőn hosszútávra kiadó nappali +2 vagy 3 szobás
max. 100-120 nm-es igényes családi házat, ikerházat vagy lakást
külföldi ügyfél számára. Tel: 70/366-0999
+Gödöllőn összkomfortos, 70 nm-es családi ház szuterén része
külön bejárattal kiadó. Tel: 30/6643-092
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.
+Saját irodát szeretne? Eladó új építésű, 47nm-es iroda Gödöllő
belvárosában a Posta mellett kulcsrakészen, mélygarázzsal és udvari beállóval. 16,5MFt+Áfa. Kedvezményes kamatozású növekedési
hitel felvehető rá. 70/366-0999
+25 nm-es utcafronti üzlethelyiség a Kossuth utcában (Íjjász Kuckó), valamint 300 nm-es üzlet (Goods Market) hosszútávra kiadó.
Tel: 20/9325-415
+GARÁZS KIADÓ a Patak téri garázssoron. Tel: 30/502-4148
ÁLLÁS
+Gödöllői éttermünkbe felszolgálót keresünk. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a pizzamaxcaffe1@gmail.com email címen lehet.
+Mogyoródi GUMISZERELŐ MŰHELYBE munkatársat keresünk.
Tel: 30/9901-114
+Gödöllői munkahelyre CO hegesztőt keresek „B” jogosítvány
előny. Önéletrajzot kérek. 70/2247-137
+ALKALMI MUNKA! Takarítókat keresek Gödöllőre, július és augusztus hónapokra. Tel: 30/926-2914

Ajándék hirdetés a Szolgálatban!
1+1=3 Akció! Részletek az irodában vagy telefonon!
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+HáGK Méhészeti Intézete MÉHÉSZT keres. Érd: 06-28-511-347
+A Gödöllői Zöld Óvoda PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS állás betöltésére munkatársat keres. Munkavégzés helye: 2100. Gödöllő, Batthyány L. u.34-36. Benyújtandó iratok: -önéletrajz, -végzettséget igazoló
dokumentumok. Jelentkezés benyújtásának határideje: 2016. június
15. Postai úton: 2100. Gödöllő, Batthyány L u.34-36. Elektronikus
úton: zoldovi@gmail.com címre lehetséges. További információ kérhető Tiborczné Garai Katalin óvodavezetőnél a 06-28-510-750, és a
06-20-9 -175-114 telefonszámokon, vagy e-mailben.
+Gödöllői éttermünkbe keresünk szakácsot. Jelentkezni fényképes
önéletrajzzal a pizzamaxcaffe1@gmail.com
+Gödöllői Kastélykert Óvoda (volt Martinovics Utcai Óvoda) állást
hirdet ÓVODAPEDAGÓGUS munkakör betöltésére. Határozatlan
idejű közalkalmazotti jogviszony időtartamra. Pályázati feltételek:
főiskola, óvodapedagógus végzettség. Elbírálásnál előnyt jelent:
óvodapedagógus munkakörben betöltött legalább 1-3 év szakmai
tapasztalat. A benyújtandó iratok: végzettséget igazoló okiratok
másolata, erkölcsi bizonyítvány, fényképes szakmai önéletrajz. A
munkakör legkorábban: 2016. augusztus 15. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 25. A pályázat
elbírálásának határideje: 2016. június 20. A pályázatok benyújtásának módja: martinovicsovoda@gmail.com oldalon keresztül. További
információ: Gambárné Szántai Ildikó 20/917-3322, 28/420-786

+Gödöllőn bevezetett szépségszalonba FODRÁSZ, KOZMETIKUS,
MASSZŐR, TETOVÁLÓ munkatársakat keresünk NEM alkalmazotti
munkaviszonyba! Azonnali kezdéssel! Érd: 20/420-9928
+Gödöllői sörözőnkbe, alkalmi munkára PULTOST keresünk. Érd:
20/9427-390
+Felveszünk RAKTÁROST és BETANÍTOTT MUNKÁSOKAT három
műszakos munkarendbe. Plastexpress Kft. Gödöllő, Repülőtéri út 9.
Tel: 70/365-5010

KÍNÁLATUNKBÓL: *Gödöllőn, a Lomb utcában 880
nm-es, panorámás, üdülőövezeti telek (víz, villany,
gáz) eladó. Iá:6,9 mFt.
*Gödöllőn, a Boncsoki dűlőn 29 nm-es, téglaépítésű,
téliesített nyaraló 985 nm-es telken eladó. Iá:8 mFt.
*Gödöllő belvárosában,45 nm-es, 1,5 szobás, 2. emeleti, jó állapotú, panellakás eladó. Irányár:12,8 mFt
*Kartalon, 2 szintes,220 nm-es, 4 szobás családi ház
melléképületekkel, nagy telken eladó. Iá:13,3 mFt.
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+Gyakorlattal rendelkező CUKRÁSZT és jó megjelenésű ELADÓT
keresünk. Sulyán Cukrászda, Gödöllő. 30/353-9438

+Házvezetőnőt, takarítónőt, kerti gyomlálót és takarítónőt keresünk
Gödöllő belvárosában élő családhoz. Email: mayerm937@gmail.com

+Ügyfélszolgálatra keresünk műszaki érzékkel és végzettséggel
rendelkező vásárló orientált fiatal férfi munkatársat jó írásbeli és
szóbeli kommunikációs készséggel. Precíz-, számítógépes- munkavégzés, probléma megoldó készség, jogosítvány, fizikai terhelhetőség követelmény, targoncás vizsga előny. Jelentkezéseket fényképes önéletrajzzal e-mailben: tactic@tacticsport.hu címre várjuk

+Irodavezetőt keresünk azonnali belépéssel. Elvárások: Excel felhasználói ismerete, angol nyelv alapfokú tudása. Fizetés megbeszélés
szerint. Jelentkezés: szakmai önéletrajz, ili.godollo@gmail.com címre.

+TAXIVEZETŐKET KERESÜNK! Gödöllői érdekeltségű, 9 éve működő
taxi-társaság, alkalmazotti munkaviszonyba kimagasló kereseti lehetőséggel munkatársakat keres. Bővebb információ: 30/752-6953

+AERECO légbevezetők beszerelése 3 napon belül! A higroszabályozású légbevezetők beépítésével megelőzhető, ill. megszüntethető
a páralecsapódás, penészedés. Nyílt égésterű gázkészülékekhez,
kályhák, kandallók légellátásához speciális légbevezetőket is kínálunk. Kor-Mon Nyílászáró KFt. Gödöllő, Kossuth L. u. 26. Tel.: 06-30398-48-15;06-28-423-739

+ÁLLÁSKERESŐK FIGYELEM! 2016. május 19-én 15 órára várjuk
Önt ingyenes Álláskeresői Nyílt Napunkra, amely során számos FIZIKAI, BETANÍTOTT, SZELLEMI munkalehetőség között válogathat.
Jöjjön, ha nincs munkája, ha váltani szeretne, vagy ha kíváncsi, milyen munkalehetőségek vannak most Budapesten! Cím: Rézgombos
Inkubátorház 2100 Gödöllő, Dózsa György út 69/A. Érdeklődni:
Profield Munkaerő-kölcsönző Kft. 20/257-87-85
+Gödöllői buszpályaudvarra illemhely üzemeltetésre, alkalmanként
munkatársat keresek. Lehet nyugdíjas v. csökkentett munkaképességű is. Tel: 20/3454-957
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+Barbara kutyakozmetika. Cím: Nagytarcsa, Tessedik Sámuel u.38. Kérésre házhoz megyek. 20/9355059. www.barbarakutyakozmetika.hu
+Telekkel rendelkező tulajdonosoknak generál kivitelezésben, referencia háttérrel kínálunk új építésű lakóházak kivitelezését 153.000
Ft/nm áron. 20-919-4870
+FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 50 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 vállalok KŐMŰVES MUNKÁT, BURKOLÁST, VÍZSZERELÉST, TETŐJAVÍTÁST, és fűnyírást 20% kedvezménnyel! Tel:
06-70-361-9679
+DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉLKÜL. Tóth Tamás 70/502-5620
+SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS. Ingyenes árajánlat! Tiszta, rendes munka! Tel: 20/4-359-650
+PERMETEZÉS motoros és kézi permetező géppel. Gyümölcsfák,
fenyők, tuják ki és visszavágása, metszése. Zöld-hulladék elszállítás.
Árok és ereszcsatorna tisztítás. Veszélyessé vált fák kivágása alpin
technikával. 20/922-4400
+Betegségeket kiváltó lelki okok, párkapcsolati problémák oldása
Gödöllőn. További információ a www.thetagodollo.hu oldalon. Időpont egyeztetés: 20/367-4274
+KÖLTÖZTETÉS akár csomagolással, bútorszereléssel, dobozolással 4.000,-Ft/órától! FUVAROZÁS UNIÓN BELÜL! Kovács Péter
06-30-9546-504
+TAPÉTÁZÁS, FESTÉS-MÁZOLÁS! Szakmai tapasztalattal. (Bútormozgatással.) Ingyenes felméréssel. 20/325-4944
+KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. RAKTÁROZÁS. Csomagoló
anyagok árusítása. Minden, ami a költöztetéshez kell. Hadnagy Árpád 20/311-7470

+FŰNYÍRÁS, fűkaszálás, bozótirtás, parlagfű mentesítés, parkfenntartás, ágdarálás. Tel.: 30/622-7421, e-mail: fukaszalasgodollo@gmail.com

+LAKÁSSZERVIZ. Kisebb munkák, felújítások. Hideg-meleg burkolás, festés, víz, csatorna, zárszerelés, riasztó, biztonsági zárak
felszerelése. 06-70-201-1292

+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

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

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

+KÖLTÖZTETÉS! BÁRMIT, BÁRHOL, BÁRMIKOR! Igény esetén
LOMTALANÍTÁST is vállalunk. Tel: 70/621-6291

+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
+KERTFENNTARTÁS, Kerttakarítás, metszés, permetezés, ültetés.
Rotációs kapálás, gyepszellőztetés. Füvesítés. Fűnyírás, fűkaszálás,
bozótirtás, sövénynyírás. Ágak, levelek elszállítása. 30/747-6090
+SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon bizalommal, házhoz megyek. Számítógép szerelés, rendszer és programtelepítés, vírusirtás
garanciával. Hétvégén is! Tel: 30/333-9201

+BALLAGÁSRA, ESKÜVŐKRE, RENDEZVÉNYEKRE, családi összejövetelekre sütemények, hidegtálak, parti szendvicsek, sültes tálak
rendelhetők: 30/9010-553
+KEDVES HÖLGYEK, LÁNYOK, NAGYIK! Mi a Femina Női Klubban
nem fogunk lefogyasztani és a ráncaidat sem tudjuk eltüntetni, de
minden egyéb női témát meg tudunk Veled beszélni! Egy hely, ahol
a lelked kinyílhat! Várunk május 20-án 17-20-ig és 21-én 9-11-ig.
Válassz időpontot és témát és mi válaszolunk neked! Az üdítő és a
nasi garantált. Információ és bejelentkezés: 20/807-8278 (Andrea)
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

Akupunktúra Gödöllőn!
Dr. Dömösi Réka Éva

hagyományos kínai orvoslás és háziorvostan szakorvos

Bejelentkezés: 70/644-9195
web: www.lojanmed.hu
Rendelő: Gödöllő, Tábornok u. 15
Fogyókúra, emésztési zavarok, gyomorégés
Mozgásszervi betegségek, derék, vállfájdalom
Allergia, visszatérő légúti megbetegedés
Fogamzás zavarai (meddőség), PCOS,
Gyermekek kezelése lézerkészülékkel

+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
+GYÓGYTORNÁSZ házhoz megy! Műtét utáni rehabilitáció, akut és
krónikus állapotok, gerincferdülés kezelése holisztikus szemlélettel.
20/6165-688 Keczán Judit www.bowenjudit.blogspot.hu

+EDDZ VELEM! Személyi edzés mindazoknak, akik fittebbek, sportosabbak szeretnének lenni szakember segítségével. Érd: 20/544-8021
+CERAGEM masszázságy jó állapotban eladó: 220.000 Ft, + hőmatrac: 40.000 Ft. Tel: 70/501-5161
KIRÁNDULÁS, NYÁRI TÁBOR
+A megszokott színvonalon egynapos kirándulást szervezünk
július 16-án Majk-Tata 5.500Ft és okt.2-án Lillafüred-Miskolc-Diósgyőrre 7.300Ft. Négynapos kirándulás a Viharsarokba. Békéscsaba, Gyula, Szarvas, Arad. A szállás Füzesabonyban 3csillagos wellnes szállodában félpanziós lesz 55.600Ft.
28/415-685, 30/268-5596 Tóthné Anci
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+MÉHRAJOK BEFOGÁSÁT VÁLLALOM. 70/773-6053

+KISTUDÓS SZABADIDŐTÁBOR! 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 4-8. és július 11-15. Hétfőtől péntekig, reggel 8 órától 16 óráig.
Helyszíne: Gödöllő, Erkel Ferenc Általános Iskola. Napi háromszori
étkezést biztosítunk meleg ebéddel. Részvételi díj: 19.000,-Ft. Több
alkalomra és testvérekre kedvezményt biztosítunk. Érdeklődésüket,
jelentkezésüket tisztelettel a 30/210-5058-as telefonon várjuk.

+GARÁZSVÁSÁR május
21-22., 9-től 19-ig. Bocskai u. 39.
+Társ- és partnerközvetítés. Tel.: 20/9455-583.

+ANGOL, SPORT és KALAND TÁBOR! „Minecraft & witchcraft”.
Kalandok, dráma, kreativitás! MEDENCÉBEN pancsolás! Időpontok:
06.20.-25., vagy 06.27.-07.01. vagy 08.08.-08.12. Jelentkezni:
info@ili.hu és I.L.I. Kreatív Nyári táborok (Facebookon)
OKTATÁS

Gasztrosok a Donatella
támogatásával

Csupa zöld

+Pizza szakács tanfolyam indul Gödöllőn, további tájékoztatást
emailben küldünk az érdeklődők számára. Jelentkezéseket a
pizzaszakacs.godollo@gmail.com email címre várjuk.

+MAGYAR VÖRÖSKERESZT ELSŐSEGÉLY VIZSGA, TANFOLYAM! Gödöllő, Petőfi tér 9. Pelikán Autósiskola 70/4335033, www.pelikansuli.hu
+BizClub SUMMER COURSES – English Introduction to Business
- Interviews & Careers - Start Ups & New Business Ideas - Selling
& Marketing - Negotiating & Dealing with Customers - Socialising,
Etiquette & Body Language. 5-Days: 8:30-16:30. Lunch included.
Small groups only. Min.B2 (Intermediate) English. 17-22 years old.
Dates: 4-8th July; 11-15th July; 1-5th August; 8-12th August. Price: 40.000 / week / person. Contact: rudolph.brendon@gmail.com

+Almásy Katalin becsüs, 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, értékbecsléssel
hétvégén is. 30/308-9148
+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
+AGANCS FELVÁSÁRLÁS. Tel: 70/633-5772
+Eladó: Körfűrészhez 2db 250x3x30 vídiabetétes német vágótárcsa 5.000Ft/db. 2 ajtós lemez öltözőszekrény 8.000Ft. Magyar, kétlapos kempingfőző palackkal: 10.000Ft. Gyári tapétázó
asztal 7.000Ft. Festő bak, 2db: 6.000Ft. Festő létrák. Újszerű 6
sebességes női kerékpár. (35.000), 6 sebességes férfi kerékpár
(28.000). 30/402-7276
+Németországi, kórházi fakeretes ágy (használt, de jó állapotú)
hidraulikus kézi vezérléssel (ülő helyzetbe hozható), kétoldalt leengedhető oldalkerettel, fa éjjeliszekrénnyel eladó. Ár: 75.000,Ft. Tel: 20/231-5087
+Sürgősen eladó harmonika a utógarázs, továbbá Model Home
márkás edénykészlet, asztmás betegeknek terápiás készülék,
gyapjú (ausztrál) takaró. Érd: 28/816-442
JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

ADÁS~VÉTEL
+Kíváló extraszűz olívaolaj, 100% olasz minőség eladó. 1liter
2500Ft. Érd.: 0630 8518 763
+Eladó szép állapotban lévő tömör fenyő tv-állvány. 850x770x450.
Ár: 23 ezer Ft. Tel.: +36-20-9811-027.
+Eladó egy Omron felkaros, pumpás, használt vérnyomásmérő
4000Ft, női trekking kerékpár 26colos, agydinamós, 3 sebességes
marokváltós agyváltó, elöl- hátul csomagtartókosár, kresz szabályoknak megfelelően felszerelve i.á.: 60.000Ft, továbbá emeletes
házban lévő ablakra való használt redőny újszerű állapotban. Érd.:
+36-30-302-4570
+KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIBRISEKET, papírrégiségeket, magyar és külföldi bélyeggyűjteményeket VÁSÁROLOK. Tel:
28/412-230

+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, Virágpor kapható. 3kg fölött házhoz szállítjuk.
30/9891-721
+Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos mézet közvetlenül a termelőtől! Akác-, Akác-Hársméz. 720ml-es csavaros tetejű
befőttes üveget cserébe elfogadok. Házhoz szállítás. Szabó Méhészet Gödöllő, Lovas u.3. 28/417-913

Elérkezett a tényleg friss, már igazi napfényt is
látott zöldségek ideje. Meglehet, ezek egy része
még mindig a fólia védelmében nevelkedett, de
a piacok már bőséggel kínálják a hazai földben
termett, jó ízű alapanyagokat. Éljünk hát ezzel
a lehetőséggel!
Elmondhatjuk, hogy különös módon (a legtöbb
nyelvben) zöldség néven illetünk mindenféle,
zöldnek nem éppen nevezhető élelmi alapanyagot, ami nem hús, gabona vagy tejtermék, sőt
a krumplit is a zöldséges árulja. Ezúttal figyelmünket fordítsuk azokra a szépségekre, amelyektől valóban nem tagadhatjuk meg a zöld
elnevezést! Aki evett már frissen fejtett zsenge
zöldborsóból készült levest vagy köretet, az
mindig visszakívánja azt az ízt. S igaz ugyan,
hogy ma már korszerű, nagyipari fagyasztási technológával remekül meg tudják őrizni a
zsenge borsó ízét, ha fel akarjuk idézni a nagymamák levesének ízét, érdemes egyszer-kétszer
a piacon fejteni való borsót vásárolni: megéri
azt a kis bíbelődést. De nem kerülheti el figyelmünket a zsenge zöldbab, a leveleit még éppcsak fodrozó kelkáposzta, a még virágzó, hüvelykujjnyi cukkíni, valamint az ezekhez kiváló
kiegészítőül szolgáló friss petrezselyem-, zeller-, lestyán- és zsályalevelek. És itt van annak
a zöldségnek a szezonja is, amelyet érthetetlen
módon még mindig nagyon kevesen használnak
a konyhában, pedig nemcsak rendkívül szép,
monhatjuk elegáns zöldség, amely amellett,
hogy egészséges, de nagyszerű kiegészítője tavaszi ételeinknek, de önálló fogásként is megállja helyét: a spárga. S itt hangsúlyozni kell,
hogy ilyenkor kell megragadnunk az alkalmat,
hogy spárgás ételeket készítsünk, mert - más
zöldségfélékkkel ellentétben – ez nem igazán
képes állagát a fagyasztás során megőrizni.
Nem ördöngősség az elkészítése. Élettani hatásai között ki kell emelnünk vízhajtó hatását,
ezzel a tehermentesíti a szívet, így a keringést
is segíti. A zöld változat vitaminokban is gazdagabb, mint a fehér változata, hiszen föld feletti
hajtásai például több napfényhez jutnak.
A spárga Európában és Ázsiában egyaránt őshonos, és korábban mindkét kontinensen zömmel
tenger- és folyópartokon élt, többnyire vadon.
Ennek még egészen vékony hajtásai voltak. a
vadon élő spárga nagyon hasonlít ahhoz a szobai dísznövényhez, amelynek légies zöld hajtásai hosszan kúsznak
a fény felé; sokan helytelenül aszparátusznak hívják. Már az ókori
Egyiptomban is ismerték, és az
általuk termesztett spárgát Asparagus officinalisnak nevezték.
Ógörög elnevezése, „asparagos”
fiatal hajtást jelent, s Hippokrátész
az i.e. V. században elsősorban
mint gyógynövényről írt. Nem
számított mindennapi eledelnek.
A rómaiak viszont már nagyon
kedvelték előételként. Európában
széles körben mégis csak 3-4 évszázaddal ezelőtt kezdődött kerti növényként való termesztése.
Más zöldségekkel összevetve még
ma is kis területen, de szerencsére
magyar gazdálkodók is foglalkoznak a „zöldségek királynőjének”
termesztésével.
A fehér változat kissé karakteresebb ízű, azonban figyelnünk kell
arra, hogy ne legyen fás. Valamint a fehér sprárga esetén még
a véknyabb szárúakat is érdemes
meghámozni. Igazán jó spárgak-

rém leves készíthető belőle. Magam jobban
kedvelem a zöldspárgát, abból is a vékony
hajtásokat, amelyeket hámozni sem szükséges: csupán két-két ujjunkkal megfogjuk a két
végét, eltörjük, s a kezünkben maradt, kissé
vastagabb szárvéget csak alaplé készítéséhez
használjuk, majd kidobjuk.

Tavaszi zöldleves
Igazi tavaszi zöldlevest úgy készíthetünk, hogy a
tetszés szerinti zsenge zöldségeket (minél többféle, annál nagyszerűbb) aprítva kevés vajra dobjuk, sózzuk, néhány percig pároljuk, púpozott
teáskanálnyi lisztet (vagy keményítőt) szórunk
rá, elkavarjuk, kevés fehérborsot és csipetnyi
őrölt köményt szórunk rá. Felengedjük kevés
vízzel, felforraljuk, beledobjuk a durvára tépett
levélzöldségeket (petrezselymet, zellert, zsenge
zellerszárat, lestyánt), majd behabarjuk 1 dl tejszínnel, és szórunk rá kevés kockázott juhsajtot.

Zöldsp
párg
ga pap
prikás újjkrump
plival,, töltött gombával
A zöldspárgát a fent említett módon előkészítjük (letörjük keményebb végét), megmossuk és
letörölgetjük. A serpenyőben kevés vajon vagy
olajon úgy pároljuk, hogy nem fedjék egymást.
Sózzuk, finoman borsozzuk, s pár perc múlva
levesszük a tűzről. Sűrű hagymás, paprikás,
paradicsompürés pörköltalapot készítünk, sózzuk, ezt kevés vízzel pépes állagúra főzzük,
majd ebbe forgatjuk a félbevágott, megfőzött
újkrumplit. Tetszés szerint kínálhatunk mellé
töltött gombafejeket is.
Futó Tamás

16 gödöllői szolgálat

BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2016. MÁJUS 24.
Megfejtés: Egy május végi gödöllői program.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Utassy Veronika, Balassi B. u. 30.,
Zsolt Ágnes, Puskás Tivadar u. 9.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Kajos Tamás, Erzsébet királyné krt. 10.,
Sali Sándorné, Szent János u. 16..
A Happy Box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Burghardt Dávid, Köztársaság út 62.

A Városi Múzeum 1000 Ft értékű ajándékutalványát nyerte: Kőrösi Sándor, Semmelweis u. 11.,
Kelemen Lili, Palotakert 9.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Jassó Ferencné,
Déryné u. 15., Seregélyes Mónika, Fenyves köz 23.
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