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Színes programok várták az érdeklődőket a királyi
kastélyban a Koronázási Hétvégén.

Megkezdődtek a szavazások, már lehet voksolni
az év gödöllői fájára!

Július 1-jétől a Gödöllői Sport Közalapítvány üzemelteti a városi skateparkot.

(6. oldal)

(7. oldal)

(8. oldal)

GÖDÖLLŐ TOVÁBBRA IS SEGÍTENI FOGJA A GÖDÖLLŐI OKTATÁST
Gödöllő Gyermekeiért és Ifjúságáért Díjjal, valamint Polgármesteri Ezüstéremmel ismerték el a
gödöllői oktatási intézményekben
dolgozó pedagógusok kiemelkedő
munkáját. A Petőfi Sándor Általános Iskolában megtartott, ünnepi
műsorral egybekötött városi pedagógus napon óvónők, tanárok,
közoktatási szakemberek vehettek
át elismerést, s itt került sor a múlt
évben alapított Gödöllő Talentum
Díj átadására, valamint a jubileumi
diplomás, és a nyugdíjba vonuló pedagógusok köszöntésére is.

A rendezvény ünnepi műsorában a
Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete előadásában a Valahol Európában
és a Légy jó mindhalálig című musicalból hangzottak el részletek, Fehér
Balázs, a Gödöllői Montágh Imre
Általános Iskola, Speciális Iskola és

Fotó: Tatár Attila

Pedagógusnap kitüntetésekkel

f jl
i li Szakiskoki k
Készségfejlesztő
Speciális
la végzős diákja, pedig Gary Moore:
The Loner című dalát adta elő.
A pedagógusokat Gémesi György
polgármester köszöntötte, aki úgy fogalmazott: a bemutatott műsor is azt

bi
j hhogy ffantasztikus
ik oktatási
k
i
bizonyítja,
energiaforrás van ebben a városban,
és a szakemberek mindent összehangolnak annak érdekében, hogy a
gyerekekben meglévő képességek kiteljesedhessenek, pedig nem könnyű

m
megfelelni az oktatás mai
kkihívásainak, egy megvált
tozott,
hihetetlenül felgyorsult világban.
Gémesi György megköszönte a pedagógusoknak
és a háttérintézményekben
dolgozóknak az elmúlt eszt
tendőben
és az elmúlt évtiz
végzett munkáját.
zedekben
„A Gödöllői modell jó
m
modell,
de most másképp
fog működni” – mondta a
p
polgármester,
aki az ünn
nepi
gondolatok mellett
aggodalmának adott hangot amiatt, hogy januártól
i
az intézményeket
is elveszi az állam
az önkormányzatoktól, így azt a tornatermet is, amiben a rendezvényt
tartották, s amit néhány éve egy jó
konstrukció eredményeként tudtak
(folytatás a 3. oldalon)
megépíteni.

Magyar
Szabadságért Díj
Halász Judit Kossuth-díjas és Jászai Mari-díjas színművész, énekesnő, érdemes művész vehette át
idén a Magyar Szabadságért Díjat.

Az átadóra a Királyi Kastély Barokk
Színházában került sor. A Gémesi
György által 2000-ben megalapított
Magyar Szabadságért Díjat minden
esztendőben a Magyar Szabadság
Napjához kapcsolódóan adják át.
A díjjal olyan személyek munkásságát ismerik el, akik sokat tettek hazánk függetlenségéért, a magyar kultúra népszerűsítéséért, megőrzéséért.
(folytatás a 3. oldalon)
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végLegesen küLön köLtözött a Járási HivataL

a beLvárosban marad a városHáza
Gödöllő önkormányzata továbbra
is számít a lakosság véleményére, javaslatára azzal kapcsolatban,
hogy mi épüljön a használhatatlanná vált régi városháza helyén, erre
kiírták az előzetes ingatlanhasznosítási pályázatot is, aminek célja a
szakmai érdeklődés felmérése.
Az már azonban eldőlt, hogy a régi
városházát lebontják, s a korábban
a Budapest Banknak helyet adó,
szintén a főtéren található épületben alakítják ki az új városházát.
A régi épület felújítása és átépíté-

se – az előzetes becslések alapján
– több, mint 1,5 milliárd forintot
igényelne, ennek azonban csak
akkor lenne értelme, ha a Járási
Hivatallal közösen lenne megvalósítva. Ezt azonban a Járási Hivatal
többször is elutasította. Emiatt döntött úgy az önkormányzat, hogy a
jelenlegi, a korábbinál kevesebb
feladat ellátásához kisebb polgármesteri hivatal is elegendő, ezért a
kevesebb pénzbe kerülő megoldást
választják.
A Járási Hivatal a jövőben külön
helyszínen működik tovább. Ahogy

az a napokban a kormányablak
átadásán is elhangzott, végleges
helyszínnek tekintik a Kotlán Sándor utcai épületet – ez a külön történő működés jellemző egyébként
a települések jelentős részén.

ÁTADTÁK A GÖDÖLLŐI KORMÁNYABLAKOT
Június 9-én hivatalosan is átadták a
Gödöllői Kormányablakot a Kotlán
Sándor utcában, így a Gödöllői Járási
Hivatal Okmányirodája a továbbiakban ezen a néven működik tovább. A
cél, hogy egy helyen, kiszélesített szol-

mert ha igen, akkor arányos módon
részt kell vennie a beruházás finanszírozásában. A kormányhivatal azonban
ezt a lehetőséget visszautasította és ekkor döntöttek úgy, hogy kiköltöznek a
Kotlán Sándor utcába.

gáltatások álljanak a lakosok rendelkezésére. Mint ismeretes, a 2013. január 1-jével felállított járási hivatalok a
kormány szervezeti egységeiként működnek, minden tekintetben hozzájuk
tartoznak és nem az önkormányzatokhoz. A kormányablak- rendszer (ahogy
a nevében is benne van) ugyancsak a
kormány fennhatósága alá tartozik,
természetesen a gödöllői is.

Vécsey László, a körzet országgyűlési
képviselője szerint a kormányablaknak
két alappillére van: az egyik a hatékony, gyors ügyintézés, ahol egy helyen kibővített szolgáltatási körökkel
várják az ügyfeleket (mindez pedig kiegészül az ott dolgozók ügyfélközpontúságával), a másik pedig az informatikában rejlő lehetőségek kiaknázása.
Tarnai Richárd, Pest megyei kormánymegbízott beszédében kiemelte:
a kormányablakok jól működnek, ahol
alapvető jelentőséggel bír a lakosságbarát-szolgáltatás megközelítése. A
gödöllői az átlagnál nagyobb ügyfélkörrel rendelkezik, így időnként elfordulhatnak apróbb kellemetlenségek,
amiért a lakosság türelmét kérik.

A városháza tehát marad a főtéren
az egykori Budapest Bank épületben, ahová a felújítás és a bővítés
után visszakerül az ügyintézés is.
Arról pedig, hogy a régi épület
helyén mi legyen, a lakossággal
egyetértésben szeretne dönteni a
bj
városvezetés.

aLaposabb egyeztetést igényeLnek a közterüLeti üLtetések

növény áLdozatokkaL Járt a közviLágítás feJLesztése
Az ELMŰ Hálózati Kft. március végén kezdte meg az elöregedett, bizonytalan műszaki állapotú közvilágítási
földkábelek cseréjét, a munka jelenleg
is zajlik. A felújításra annak érdekében
kerül sor, hogy a korábbinál biztonságosabb legyen a szolgáltatás. Bár a
munkákról az ELMÜ – többek között
lapunkon keresztül is – tájékoztatta a
lakosságot, a munkálatok a lakosság
számára a vártnál több kellemetlenséggel jártak.

Az elmúlt hónapokban a Palotakerten,
az Erzsébet királyné körúton, a Magyar
Kázmér köz-Mihály Dénes köz-Nagy
Sándor köz-Erzsébet királyné krt. által
lefedett közterületeken és az Ambrus
Zoltán közben került sor a földkábelek
cseréjére.
Erre azért volt szükség, mert a korábbi években egyre gyakoribbak voltak
a több napos, esetenként a több he-

tes, nagyobb területet érintő
szakaszhibák, melynek következtében sokszor a lakótelepek fele sötétbe borult
– ezekről lapunk is többször
beszámolt.
A munkavégzés során végzett
bontások során több szempontot is figyelembe kellett
vennie a kivitelezőnek, de a nyomvonalat értelemszerűen a földkábel helye
határozta meg. Sajnos – mint ez sok
esetben a felújítás során
kiderült, ez a nyomvonal
több esetben mára parkosított, virágosított területen haladt át, s emiatt
több helyen is károkat
szenvedett a növényzet, a
lakók által nagy gonddal
ápolt sövények, rózsák.
Mindezek mellett a kivitelezőnek szem előtt kellett tartani azt is,
hogy a bontás lehetőleg minél kevésbé
érintse a burkolt közterületeket, megelőzendő a hosszas és költséges helyreállítási munkákat.
A bontások, a növényzetet ért károk
érzékenyen érintették a lakótelepen
élőket, akik nagy gonddal ápolják a
társasházak előtti zöld területet. Mint
megtudtuk, a LISZI egyesület őszre

egy „kisebb” virágosítási akciót tervez
az érintett területekre, hogy ezzel is
segítse a zöld területek, a házak előtti
kertek helyreállítását.
Fontos azonban, hogy a jövőben a korábbinál alaposabb egyeztetések történjenek a hasonló esetek elkerülése
érdekében, hiszen célszerű a közművek fölé kizárólag hordozható virágládákba elhelyezni növényeket, mert
a távhő/gáz/elektromos közmű felett
más módon elhelyezett növények, egy
azonnali hibaelhárítást igénylő munka
esetén értelemszerűen azonnal eltávolításra kerülnek. A közterületen történő növényzet ültetését egyébként önkormányzati rendelet is szabályozza.
Az ELMÜ által végzett munkák hamarosan véget érnek, ezt követően kerül
sor az érintett területeken végzett helyreállításokra, és a Palotakerten és az
Erzsébet királyé körúton tárolt építkezési törmelékek elszállítására.
kj

Lakossági közvéLeménykutatás

Ön mit javasol: Mi épüljön a „régi“ városháza helyén?
• Mint ismeretes, Gödöllő képviselő-testülete költségkímélő döntést hozott a Polgármesteri Hivatal épületének jövőjét illetően, így nem újítják fel a „régi” városházát, hanem lebontásra kerül.

AZ ÉPÜLET LEBONTÁSA KAPCSÁN ADÓDIK A KÉRDÉS:
MI LEGYEN/MI ÉPÜLJÖN A „RÉGI“ VÁROSHÁZA HELYÉN?
Ezzel kapcsolatban várjuk a lakosság javaslatait, ötleteit, észrevételeit, hogy járuljanak hozzá a döntéshozatalhoz.
Javaslataikat postai úton (Polgármesteri Hivatal, 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.), személyesen (2100
Gödöllő, Szabadság tér 6., a Budapest Bank volt épülete), e-mailen (pmh@godollo.hu) juttathatják el
hozzánk, de várjuk ötleteiket a Gödöllő város hivatalos Facebook-oldalán is (facebook.com/godollovaros).
Segítségüket előre is köszönjük!

• JAVASLATA:
• ÉLETKORA:

• NEME:

Gémesi György polgármester többek
között elmondta: a város annak idején
felvette a kapcsolatot a Pest Megyei
Kormányhivatallal, s megkérdezte,
hogy a járási hivatal az újjáépített házat kívánja-e majd ugyanúgy közösen
használni a polgármesteri hivatallal,

FORGALMI REND VÁLTOZÁSOK
Az állami közútkezelő átalakítása
következtében jelentős változás történt a 3. számú főút forgalmi rendjében a tűzoltóságnál és a Testvérvárosok útja csatlakozásánál. Az egyetem
felől ki- és behajtókat, valamint a
Testvérvárosok útjára és útjáról beés lekanyarodókat segítendő kanyarodósávokat alakítottak ki. Mindezek
miatt mostantól a József Attila utcából csak jobbra lehet kikanyarodni.
Az önkormányzat levélben fordult a Magyar Közút Nonprofit
Zrt-hez az előzetes tájékoztatás elmaradása
miatt.
A város egyik legjelentősebb
forgalmát
lebonyolító 3-as főút
ugyanis nem az önkormányzat kezelésében
áll, hanem a Magyar Közút Nonpofit
Zrt-hez tartozik, a változásról a várostól függetlenül hozták meg a döntést.
Szintén változik a közlekedési rend
a Szilhát és a Szőlő utcában, ahol június 15- tel megkezdődnek a Szilhát
utcai (munkaügyi központnál lévő)
közúti híd átépítési kivitelezési munkálatai.
Az átépítési munkákat az indokolja,
hogy a meglévő műtárgy szerkezete mára elavult, illetve az elmúlt
években a Rákos-patak Szilháti mellékágának vízhozama a feljebb lévő
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szakaszok mentén kiépült - korábban
növényzettel fedett területen - jelentős méretű burkolt felületek (áruházak és azok parkolói) kialakítása
miatt ugrásszerűen megnövekedett,
ezzel a híd átfolyási keresztmetszete
elégtelennek bizonyult, hidraulikai
szempontból átépítésre szorul.
A munkálatok félútpályás lezárással
járnak, ezért a híd átmenő forgalmában, a jelenlegi parkolási rendben, az

érintett közösségi közlekedési (autóbusz) járatok vonalain változások,
fennakadások várhatók.
Ez idő alatt, június 16. (csütörtök)
00.00 órától várhatóan augusztus 31én éjfélig a helyi buszjáratok a Bajcsy-Zsilinszky – Szőlő utca nyomvonal helyett a Lumniczer és a Bethlen
Gábor utca útvonalon közlekednek.
Az ideiglenes megálló a Bethlen G.Szőlő utca sarkán kerül kialakításra.
A munkák végleges befejezésére a
tervek szerint szeptember közepén
kerül sor.
jb

2016. júniuS 14.

Közélet

Gödöllői SzolGálat 3

ÁtadtÁk a Magyar SzabadSÁgért díjat

Halász Judit a kitüntetett
(folytatás az 1. oldalról)

Halász Judit munkájával egyedi stílust teremtett, mellyel jelentősen
hozzájárul a magyar irodalom népszerűsítéséhez és megkedveltetéséhez. Dalain az évtizedek alatt számos generáció
nőtt fel. Egyedi stílusával, személyes
varázsával a legfiatalabbak kedvenc
előadóművészévé vált.
A Magyar Szabadság Napja Alapítvány kuratóriuma Halász Juditnak a
jövő generációjáért végzett munkájáért,
valamint a magyar irodalom népszerűsítéséért adományozta az elismerést.
A rendezvényen Gémesi György,
a Magyar Szabadság Napja Alapítvány elnöke méltatta a kitüntettet; mint
mondta, Halász Judit művészi munkáját
mindvégig az őszinteség és a hitelesség
jellemezte, és jellemzi ma is.
Beszédében több részletet idézett a
művésznő Nem születtem varázslónak
című könyvéből, mely idézetek rámutattak, mennyire fontos számára a család, és a magyar irodalom.
A díj átadását követően Halász Judit
a Magyar Szabadság Napjához kapcsolódva úgy fogalmazott: „A szabadság
iránti vágyunk, és a szabadság iránt
érzett örömünk, nem szűnik meg soha.

Hiszen a Himnuszban is a szabadság
szerepel, mint fontos motívum, és ez
mindannyiunk szívében nagyon fontos.
A szabadság mindenkinek mást jelent, de az egy népnek nagyon fontos,
hogy merre megy jól, vagy merre megy
rosszul… de mégiscsak maga, és mégiscsak szabadon. Azt kívánom mindanynyiunknak, hogy a szabadság maradjon
a miénk örökre!”
A rendezvényen a gödöllői Mesék
Háza Óvoda gyermekei, valamint a Gödöllői Frédéric Chopin Zenei AMI Cibri
énekegyüttese adott ünnepi műsort.
Halász Judit számos
nagy sikerű színházi
produkcióban,
közel
negyven filmben és
több tévéjátékban szerepel. Gyermeklemezeivel valamennyi korosztály szeretetét kivívta.
A gyerekek Magyarországon elsőként őt választották meg a lengyel
alapítású Mosoly Rend
Lovagjának, amely címet az elsők között II.
János Pál pápa és Peter
Ustinov kapott meg.

A közönség szavazatai alapján pedig
2003-ban tagjává vált a Halhatatlanok
Társulatának, s ugyanebben az esztendőben nevezte ki az UNICEF Magyar
Bizottsága jószolgálati nagykövetté. és
azzal a feladattal bízta meg, hogy képviselje a gyermekek ügyét, legyen az
UNICEF és a világ gyermekeinek szószólója Magyarországon.
Halász Judit mindezek mellett kiváló
eredményeket ért el a sportban is, gimnazista korában I. osztályú minősítésű
lovasként tagja volt az ifjúsági díjugrató-válogatottnak.
(k.j.)

gödöllő tovÁbbra iS Segíteni fogja a gödöllői oktatÁSt

A díjazottak mellett Gémesi György
a pedagógus nap alkalmából, hivatástudattal végzett tevékenységükkel a nevelés-oktatás területén közmegbecsülést
(folytatás az 1. oldalról) fogja a város segíteni a gödöllői pedagó- Gödöllőn élő 15-25 év közötti fiatal szerzett szakembereknek „Polgármesteri
Mint mondta, az létesítmények kö- gusokat, a gyermekeket és a szülőket.
személynek a tevékenységét ismerik el, Ezüstérem Gödöllőért” kitüntetést adott
zel 10 milliárdos vagyont képviselnek,
aki a város kulturális, művészeti, oktatá- át. Ebben az elismerésben részesült
aminek a vagyonkezelői joga kikerül az
A köszöntőt követően került sor a dí- si, sport életében, valamint tanulmányi
Fábián Katalin (Gödöllői Hajós
önkormányzat kezéből, és nem látszik, jak átadására. Gödöllő Város Képvise- eredményei során maradandót alkotott, Alfréd Általános Iskola), Horváthné
hogy az állam tudja-e majd biztosítani lő-testülete az 1998. alapította meg
Ruzsa Mária (GödölCsigi Balázs már az általános és középiskolában számos verseazokat a szolgáltatásokat, amik eddig az oktatás-nevelés területén elért nyen ért el kiemelkedő eredményt magyar nyelv és irodalomból, lői Damjanich János
a városnak köszönhetően megvoltak. kimagasló teljesítmény vagy huza- kémiából és földrajzból. Szenvedélyévé vált a nyelvek megisme- Általános Iskola) peda„Nem jó irány. Én magam azt nem ér- mosabb időn át folytatott kiemel- rése és tanulása, még a Premontrei Szent Norbert Gimnázium gógusa, dr. Lőrinczné
tem meg, hogy miért nem lehet egy ön- kedő munkavégzés elismerésére a diákjaként angolból és franciából felsőfokú, németből és orosz- Pálvölgyi Rita (Preból pedig középfokú nyelvvizsgát tett. A Pázmány Péter Katolikus
kormányzat ugyanúgy fenntartó és mű- GÖDÖLLŐ GYERMEKEIÉRT, Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Karán molekuláris montrei Szent Norbert
ködtető és fenntartó, önkéntes alapon, IFJÚSÁGÁÉRT díjat. Az elisme- bionika szakon végzett, s folytatta nyelvészeti tanulmányait is. Gimnázium, Egyházarányos finanszírozással, mint egy egye- résben az idén Sipos Andrásnét, a 2012-ben egy művészeti ösztöndíjjal Indonéziába utazhatott. Ha- zenei Szakközépiskola
sület, alapítvány vagy egy egyház? Erre Gödöllői Kastélykert Óvoda óvoda- zaérkezése után könyvet írt tapasztalatairól, amelyekről az indo- és Diákotthon), Pete
néz nagykövet is elismerősen nyilatkozott.
nem tudott a mai napig senki sem vála- pedagógusát, Deme Istvánnét, a
Márta (Gödöllői DamTöbb év megfeszített munkájával kidolgozott egy teljesen újszeszolni” – mondta. Emellett szólt a továb- Gödöllői Damjanich János Álta- rű és egyedi nyelvoktatási módszert, a „Metaphort”. Tudását az janich János Általános
bi, többek között az oktatási intézménye- lános Iskola tanárát, és a Gödöllői elmúlt tanévben kurzusokon, táborokban igyekezett átadni a gö- Iskola), Weidl Beatrix
ket érintő fejlesztésekről is, így például a Török Ignác Gimnázium szak- döllői gyerekeknek.
(Szent Imre Katolikus
A saját maga által kidolgozott módszerrel azóta már az angol, Általános Iskola), GaDamjanich János Általános Iskola külső mai közösségét részesítették.
francia, a német és az orosz mellett a spanyol, az indonéz és az
tornapályájának a felújításáról, valamint
ramvölgyi Lajos nyuolasz nyelvet is elsajátította.
a városi sportcsarnok tervezett építéséGödöllő Város Képviselő-tesgalmazott kormányről, ami a Szent Imre Iskola testnevelés tülete a múlt évben alapította meg és kiemelkedő eredményt ért el, példás, tisztviselő, és a Gödöllői Petőfi Sándor
óráinak a megtartását is segíti majd. Gé- adományozta oda először a GÖDÖL- magas színvonalú tevékenységével hoz- Általános Iskola szakmai közössége.
mesi György kijelentette, megmaradnak LŐ TALENTUM díjat, amivel annak zájárult Gödöllő város jó hírneve növea kapcsolódások, és továbbra is örömmel a gödöllői lakóhellyel rendelkező és léséhez.
Az
ünnepségen
A díjban az idén Csigi Balázs része- nyugdíjba
vonulása
Sipos Andrásné a Gödöllői Kastélykert Óvoda óvodapedagógusa 1976-ban került
sült, aki a díszoklevél mellé az Erős alkalmából köszöntötaz óvodába, mely akkor még a VII. sz. Napköziotthonos óvoda nevet viselte. Munkája
mellett folyamatosan képezte magát elsősorban a kézművesség, vizuális nevelés te- Apolka Munkácsy-díjas szobrászmű- ték Bán Marcellát, dr.
Mészáros
rületén, de különös érzékenységgel képviseltetett az eltérő fejlődésű gyermekek iránt. vész által elkészített „kis Balázs” alak- Hentzné
Többször jelent meg írása az óvónők szakmai folyóiratában az Óvodai nevelésben, ját megörökítő 3D lézerhasáb üvegdíjat Margitot, Fábián Kavalamint helyi folyóiratokban. Témái: kézművesség által kínált lehetőségek, ünnep- kapta.
talint, Gulyás Lajos

Pedagógusnap elismerésekkel

körök, óvodánkban zajló nagyobb események, 2003-ban könyvet írt kolléganőjével,
Bán Marcellával. A rongybabától a csigabábig című könyv, a természet kincseiből
készített ajándékok, játékok ötleteit tartalmazza, s kivívta a szakma elismerését.

Deme Istvánné a Gödöllői Damjanich János Általános Iskola tanára, 1976 óta van
a pedagógus pályán. Ez idő alatt több gyakorló főiskolai hallgató is tanulhatott tőle,
sok-sok bemutató órán ismerhették meg tanítási módszereit. Évekig munkaközösség
vezetőként, közalkalmazotti tanács tagjaként, táboroztató pedagógusként színesítette
az iskolai életet.
A Gödöllői Török Ignác Gimnázium hat évtizedes fennállása alatt folyamatosan
teljesítette vállalt kötelezettségét. Mindeddig magas színvonalú oktató-nevelő munka
folyt az intézményben, ahonnan a diákok nagy többsége továbbtanult. Az intézmény
tanárai és vezetői, minden körülmények között, a diákokkal és szülőkkel folytatott
munkát tartották a legfontosabbnak. Ennek eredményeként a Gödöllői Török Ignác
Gimnázium évtizedek óta Pest megye és az ország legjobb középiskolái közé tartozik.
Az itt folyó magas színvonalú munka eredményességét igazolják a kiváló érettségi
bizonyítványok, a nagyszerű tanulmányi verseny eredmények és a diákok által megszerzett nyelvvizsga bizonyítványok nagy száma.

Józsefnét, Klementné Czeba Katalint,
Koczkás Szilviát, Kolozsváriné Kottán Eleonórát, Köles Tibornét, Mácsárné Hevesi Máriát, Pap Istvánnét,
Sipos Andrásnét, Szerdi Ildikó Ilonát,
Szűcs Józsefnét, Tóth Editet, Tóthné
Terjánszki Évát és Vellali Évát;
Arany
diplomára
jogosultként:
Czeczulics Gábornét Lakatos Györgyöt, Lakatos Györgynét, Mezriczky
Lászlónét, Mészáros Györgynét, Dr.
Szabó Györgynét és Ligeti Gyuláné
Szűcs Dezsőnét;
Gyémánt diplomára jogosultként: dr.
Akác Jánosnét, Barakonyi Andornét,
Darányi Jánosnét, dr. Galicz Tibornét,
dr. Tóth Zoltánnét, Kalmár Ákosnét,
Molnár Józsefnét, Szanyi Józsefnét,
Tábik Ferencnét, Túsz Zsigmondnét,
dr. Faragó Ferencnét és dr. Pete Zoltánnét;
Vas diplomára jogosultként dr. Faragó Ferencnét, dr. Pete Zoltánnét és
Forgó Józsefnét;
Rubin diplomára jogosultként pedig
Füle Zoltánnét és Géczy Istvánnét.
(bd)
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tIG – JubIleum, vIsszaemlékezés
Hamarosan véget ér a tanév, a
hatvanadik évzáróra készülnek
a Török Ignác Gimnáziumban.
Az egyik egykori első elsős –
hiszen akkor még nem 9.-nek
számított a középiskola első
osztálya – így emlékszik vissza
az indulásra.
„1955-ben ünnepli Gödöllő az általános iskolai képzés 225. évfordulóját, sajnos olyan körülmények között,
hogy ebben az időben a több tízezres
településnek nincs gimnáziuma. Így a
végzős továbbtanulni kívánóknak más
gimnáziumokba (Aszód, Mátyásföld)
kell beiratkozniuk. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy ekkoriban települ
át Kárpátaljáról Stark Klára tanárnő,
akiről hamar kiderül, hogy egykoron
együtt végezte Pozsonyban a tanítóképzőt Ilku Pállal, aki ez időben az
Magyar Dolgozók Pártja osztályvezetőjeként felügyeli az oktatásügyet (később 1961. szept. 14-től 1973. júl.-ig
művelődésügyi miniszter).
Több sem kell a Petőfi Sándor általános igazgatójának, Epres Jánosnak, aki
maga mellé véve egykori felvidéki tanárokat (Gergely Péter, Lencsés Rezső,
Winkler Nándor), kihallgatást eszközöl
a vezérőrnagyi rangban szolgáló Ilku
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Páltól. Ilku ugyan meghallgatja őket,
talán egyet is ért velük, de kijelenti,
hogy egymaga a kérdésben nem jogkörű a döntésre. Telik a nyár, egyszer
csak felvillan a fénycsóva: az engedély
megvan, indulhat az új állami gimnázium 1 db. 50 fős osztállyal.
Véglegesített tanerő kettő lesz: osztályfőnök: Várady Ildikó, aki egyben a
humán tárgyakat tanítja, és özv. Balla
Jánosné, aki ugyanezt teszi a reál tárgyak területén. Több tanár óraadóként

teljesít szolgálatot.
A kisdiák, aki egykor 1955.szeptember
1-jén a településnek szétkiáltotta a bibliai Teremtéshez hasonló évszázadváltó
Hozsannát, még él. Sajnos nincsenek
már az élők soraiban az egykori kérelmezők, sem a megbízott igazgató Epres János, sem a felvidéki tanárok sem.
Nekünk az élőknek azonban még van
kötelességünk: nem felejteni őket, mert
nem az hal meg akit eltemetnek, hanem
az, akit elfelednek.
Áldassák a nevük az alaprakóknak!”
désy

A hat évtizedes múlttal rendelkező intézmény azóta hazánk egyik élvonalbeli
gimnáziuma lett, diákjai számos hazai és nemzetközi megmérettetésen értek
el szép eredményeket.
A most záruló tanévben többek között Stenczel Tamás Károly és Bajczi
Levente ért el kiemelkedő eredményeket, tovább öregbítve az intézményben folyó kémia oktatás jó hírét. Az Oláh György Országos Kémia versenyen Stenczel Tamás Károly az I., míg Bajczi Levente a II. helyen végzett;
a Curie Kémia Emlékversenyen
szintén ők állhattak a képzeletbeli
dobogó két felső fokára, igaz, itt
fordított volt a sorrend. A két fiatalemberre azonban nem itthon,
hanem Moszkvában várt a legnagyobb kihívás, ahol májusban
az 50. Nemzetközi Mengyelejev
Kémiai Olimpián a magyar csapatot erősítették. A dicsőségsorozat
itt is folytatódott: Stenczel Tamás
Károly ezüst, Bajczi Levente pedig bronzérmet szerzett.

bme tehetséGforrás középIskola lett a premontreI GImnázIum
2016. május 19-én Józsa János
egyetemi tanár, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem rektora 30 magyarországi középiskolát tüntetett ki, köztük a gödöllői Premontrei Szent
Norbert Gimnáziumot. Az iskolák
– oklevél kíséretében – a „A BME
által elismert Tehetségforrás Középiskola” táblát vehették át.
A rendezvényen Faigl Ferenc, a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
dékánja, Szilágyi Brigitta, a TTK
Geometria Tanszék docense, a Tehetségsegítő Tanács titkára, Pokol
György, a Tehetségsegítő Tanács
elnöke méltatták az iskolák munká-

ját, továbbá kiemelték, hogy a BME
Tehetségsegítő Tanácsa hosszú távú
együttműködést tervez a több száz
középiskolából kiválasztott 30 intézménnyel. Szilágyi Brigitta hangsúlyozta: „Az alapokat Önök építik fel,
és ha ezek szilárdak, akkor tudunk
várat építeni.”
A rangos elismerést azok az iskolák
vehették át, amelyek évente legalább
6 olyan diákot „küldtek” az egyetemre, akik eredményesen teljesítették
az ún. „0.” zárthelyit, és az egyetemi
évek alatt eredményesen végzik tanulmányaikat, továbbá sokan közülük versenyeken, illetve TDK-munkák írásában is részt vesznek. Ez
az eredmény különösen értékes egy

olyan felsőoktatási intézmény esetében, ahol a diákok 30%-a lemorzsolódik.
A rektor úr kiemelte, hogy nagyon
fontos a pedagógusok munkája,
hiszen az eredményeknek csak az
egyik felét adja a tehetség, a másik
felét a tanárok teszik hozzá a munkájukkal. Kiválósági képzés folyik
az egyetemen, de ez csak akkor lehetséges, ha erre alkalmas diákok érkeznek a középiskolákból. Az érdeklődés felkeltésében, majd a pályára
való eljuttatásban nagy szerepe van
a matematika-fizika szakos kollégáknak, akinek a munkája nélkül nem
jöhetne létre ez a szép eredmény.

A rendezvény összefoglalója, továbbá a díjazott középiskolák listája az egyetem honlapján is olvasható:
www.bme.hu/hirek/20160527/Szilard_alapokra_lehet_csak_varat_epiteni

Jó doloG „petőfIs” nyuGdíJasnak lennI!
A Gödöllői Petőfi Sándor Általános
Iskola – amely idén ünnepli fennállásának 285. évfordulóját – mindig híres
volt arról, hogy kiválóan ötvözte, és
ötvözi ma is a hagyományőrzést és a
folyamatos megújulást.
Ilyen szívet melengető hagyomány az
iskolában, hogy évről-évre Nyugdíjas
találkozóra hívják azokat a pedagógusokat, akik egykor iskolánk nevelői
voltak, és ma már megérdemelt pihenésüket töltik.
Ez a gesztus nagy boldogsággal tölti el
a volt kollégákat. Volt év, hogy külön
bográcsos estebédre szólt a meghívás,
más alkalommal az elmúlt egy év történéseit dvd-ről vetítették le, megint
más alkalommal karácsonyi – adventi
vásárral kötötték egybe a találkozót.
Külön jól esik ilyenkor az, hogy az
aktív kollégák közül sokan szakítanak
időt arra, hogy ha csak pár szó erejéig,
de a nagy rohanás közepette megálljanak, és szeretettel köszöntsék egykori
kollégáikat.
Idén újabb formát talált ki az intézmény vezetője e találkozóra. A ha-

gyományos, év végi Petőfisek Gálájára
voltunk hivatalosak a Művészetek Házába.
A műsor rögtön könnyeket fakasztó
módon indult. Volt kollégánk versét
szavalta el egy ötödikes kislány, majd
az intézmény vezetője minden nyugdíjast felállásra kért, és egy-egy gyönyörű szál rózsával köszöntött.
Maradandó élmény volt a 3 órás műsor
is – az egykori Kulturális Seregszemlék hangulatát idézve. Bepillantást
nyertünk abba a sokrétű, színes, nagyon-nagyon tartalmas munkába, amit
ebben az iskolában az alaptevékenység
– a tanórai tanítás – mellett végeznek
a pedagógusok a gyerekek sokoldalú
fejlesztése érdekében.
Őszinte hálával köszönöm – nyugdíjas
társaim nevében is – ezt a délutánt, estét, és kérem az iskolát, hogy ezt a gyönyörű hagyományt az idők végezetéig
tartsák meg, és őrizzék!
Lencsés Csaba
Egykori diák, majd három évtizedig
kolléga, most is aktív Petőfis nyugdíjas

százeGy éves lakos a maJor utcában

SEGÍTSÉGET KÉR A
BLAHÁÉRT TÁRSASÁG!
A május 29-én éjjel Gödöllőt is
elérő viharban villámcsapás miatt leégett köztiszteletben álló
blahai tagtársunk, Dombrádi
János Blaháné út 25. szám alatti
háza. Az épület és berendezése is
lakhatatlanná vált.
Kérjük, aki teheti – akár a legkisebb összeggel is – járuljon hozzá
az újjáépítés költségeihez.
A támogatásokat a Blaháért
Társaság titkára,
Malikné Bajnóczi Erika - Pátria
Takarékszövetkezet 65100266-15068156-os számú
bankszámlaszámára várjuk.
Önzetlen segítségüket tisztelettel
köszönjük.
A Megjegyzés/Közlemény rovatba kérjük feltüntetni:
BLAHAI TŰZESET.
Köszönettel:
Dr. Bucsy László elnök
Pecze Dániel alpolgármester,
önkormányzati képviselő

A családi ünnep másnapján, hétfőn köszöntötte a 101 éves Bátori Károlyné
Polyák Margit nénit a Major utcai családi házban Gémesi György polgármester és Tamás Márta, a polgármesteri hivatal közigazgatási és szociális

irodájának vezetője. Érdekesség, hogy
városunk egyik legidősebb polgárának
portájára belépőt a növényvilág egyik
legrégebbi fajtájának képviselője, egy
páfrányfenyő csemete „üdvözli”.
lt
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A BAgoly könyvesBolt AjánlAtA

Újabb tabudöntés
Mindenki másképp közelíti
meg a saját betegségét. Vannak a mindenbe belehalók, a
mindent elbagatelizálók, az
alapos betegek, akik azonnal
utána olvasnak a bajnak és
több orvossal is konzultálnak,
akik rábízzák a gyógyítást az
orvosra, akik legalább tízféle
gyógymódot próbálnak ki egyszerre…
Szóval, nagyon, de nagyon sokféle
beteg van. Milyen beteg az író? Mit
csinál, ha beteg? Megírja. Kiírja magából? Lélekben igen, hogy a valóságban képes-e rá, hogy szelleme együtt
működjön a vénájába csöpögő gyógyszer-mérgekkel...nos, Esterházy Péter
erre vállalkozott.
Megírni, tapasztalatként feldolgozni a
rettegett kórt: a hasnyálmirigyrákot.
Nem regényként, nem is a szó hagyományos értelmébe vett dokumentumként, hanem naplóként, amúgy esterházypéteresen.
Nem ismerek olyan embert, aki ne rettegne a diagnózistól: rák. Nincs olyan
ember, akit így, vagy úgy, ne érintene.
A könyvajánlókat mindig saját magam írom, nem szoktam utána olvasni,
hogy ki, mit írt le az adott műről. Most
azonban megtettem. Kíváncsi voltam,
mások, hogyan fogtak hozzá… A válasz egyszerű: tények és idézet. Semmi
vélemény, saját gondolat, abból nem
lehet baj.
Talán azért, mert a hasnyálmirigyrákról nem lehet úgy írni, mint másról,
még akkor sem, ha arról Esterházy
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Péter naplót vezet. És Esterházy után
az ember másként ír, nem lehet kibújni
a hatása alól akkor sem, ha a téma valljuk be őszintén – a tabuk közé sorolható.
A napló jó dolog, erőt ad, kötelességet, munkát, és lehetőséget a dolgok
végiggondolására, kibeszélésére, és
elmenekülésre a félelem elől. Hiszen a
rákra lehet úgy is gondolni, mint egy
szeretőre! Lehet Judit, Delila, vagy
Lukrécia… (Azt hiszem, nekem megártott Esterházy!)
Egyébként ő ezt teszi. Pontosan. Megszemélyesíti, mint egy élettársat. Így
már lehet egyezkedni, küzdeni vele,
ellene. Egy megtestesített ellenséggel
már fel lehet venni a harcot, aminek
ezer meg ezer formája van.
Aki állt már a halál kapujában, az pontosan tudja, nem a halál félelmetes,
csak az oda vezető út az, ami rettegéssel tölti el az embert. Már ha az hagyja,
ha megadja magát.
Esterházy Péter más utat jár – fegy-

vert választott: tollheggyel támad a hasnyálmirigyrákra. Igen
tollheggyel, a napló
jegyzetet ugyanis sokszor kis papír
fecnikre íródtak. Némelyik igen rövid,
attól függően, milyen fizikai, lelki állapotban volt a szerző.
Lehet a rákról humorosan írni? Hát…
lehet. Azoknak a bölcseknek a humorával, akik tudják, az életben mindenből
tanulunk, mindennel taníthatunk, a velünk történő legrosszabb tapasztalatai
másoknak segítség lehet. És kell is…
mert a humorból erőt meríthetünk!
Mint ahogy erőt meríthetünk környezetünk sokszor fárasztó és idegesítővé
váló szeretetéből, aggódásából, amit
sokszor nem könnyű elviselni, épp
úgy, mint a kemót… Már megint egy
rettegett szó…
Szóval, Esterházy Péter megint valami
különlegeset, valami sokakhoz szólót
alkotott: Amit tudni akarsz a rákról...
de sosem merted megkérdezni.
Megvan a műfaji meghatározás: tankönyv. Igen, ez egy tankönyv. Vagy
legalábbis ajánlott olvasmány. Szembesít a betegséggel, az elfogadással,
a betegnek és a környezetnek a viszonyával, a kezelés küzdelmeivel… Csak
itt nem az orvos magyaráz. Itt „vénába” kapjuk egy rákos ember mindennapjait, fájdalmait, gondolatait, mindazt, amiről a legtöbben nem beszélnek,
amit a kórházi ajtó mögé rejtenek.
Esterházy Péter bevállalta: Nem titkolja, nem szégyenli, nem bújik be
mögé... teszi a dolgát – még ha sokszor
nehezen is. Megírta. Mi pedig erőt meríthetünk, tanulhatunk belőle: szembenézést, őszinteséget, emberséget.
(Esterházy Péter: Hasnyálmirigynapló)
(ny.f.)

A tAlAmBA is fellép vincze lillA koncertjén

30 év zenéje – különleges jubileum
„Júlia nem akar a földön járni”
címmel 30 éves jubileumi koncertjét tartja Vincze Lilla és a
Napoleon Boulevard a Fővárosi Nagycirkuszban június 26án 19 órakor.
S, hogy sikerül-e a repülés Júliának,
az kiderül a nem mindennapi születésnapi eseményből, melyen Vincze
Lilla művészbarátai, Kerékgyártó
Edina kortárs táncművész, Dóka
Attila zeneszerző-előadó, valamint
a Talamba Ütőegyüttes is fellép, s
közreműködnek az Atlantisz gyermekei vízi cirkuszi műsor artistaművészei is.

A nagyszabású születésnapi bulinak
a Fővárosi Nagycirkusz ad otthont.
A két felvonásos produkcióban végigkísérjük a zenekar legfontosabb
állomásait, és Vincze Lilla egyéni
projektjei, önálló lemezei is terítékre
kerülnek a Crossovertől a Nagy kék-

ségig. A jól ismert slágerek mellett
természetesen új számok is felcsendülnek majd, mint például a Titkok
kertje vagy A világ tetején, ezek erre
az alkalomra készültek.
A Vízi Cirkusz világa különösen érdekessé teszi a produkciót, hiszen a
négy fő elem: a víz, a tűz, a föld és
a levegő egyszerre találkozik benne.
– A cirkusz
gyermekkorom kedves emléke, minden
ötvöződik
benne, amit
szeretek: a
zene, a mozgás, a repülésmániám,
a barátok – nyilatkozta a sajtónak
Vincze Lilla az előadásról, ami egy
történeti szálra lesz felfűzve.
– Hogyan került a Talamba a produkcióba? – kérdeztük Zombor Leventét, az ütőegyüttes vezetőjét.

– Vincze Lilla, aki többször is nagy
sikerrel lépett fel városunkban, megtekintette az Orient egyik előadását,
s ezt követően felkért bennünket. Ez
a gödöllői est azonban fontos állomása ennek a produkciónak, Lilla
ugyanis itt ismerkedett meg Fekete
Péterrel, az Orient rendezőjével, aki
azóta a Fővárosi Nagycirkusz igazgatója lett, s aki minden támogatást
megadott ahhoz, hogy ez a jubileumi
koncert megvalósulhasson.
– Milyen szerepe lesz a Talambának ezen az esten?
– Többféle produkcióval is porondra
lépünk. A Napoleon Boulevard két
számát adjuk elő saját feldolgozásban, melyben Vincze Lilla énekel,
de az ő kérésére önálló produkciót is
láthat a közönség. Ennek során Saint-Saëns egyik művét, valamint két
Talamba szerzeményt szólaltatunk
meg, majd a finálénak is részesei leszünk. Ez egy nagyon sokszínű előadás lesz, ahol a sok jó zene mellett
a vízi cirkusz attrakcióit is láthatja
kj
majd a közönség.

születésnAp A levenduláBAn

Ötvenes gondolatok
Június 18-án rendezik meg
Posztobányi Péter Zúg mögöttem című kiállításának
záróeseményét a Levendula
Galériában. A tárlat apropóját a város és a művész közös 50. születésnapja adta. A
kiállítás címét Áprily Lajos
egyik verséből kapta, amit
a költő saját születésnapjára
írt és ehhez kapcsolódnak a
kiállított alkotások.
A Levendula Galéria következő kiállítása a Múzeumok
Éjszakáján nyílik,
akkor Nádas Alexandra és Tajó
munkáit tárják majd
a közönség elé.
kj
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Város-Kép

Koronázási Hétvége

50 éve történt

Újra átéltük a múltat

Fél évszázaddal ezelőtt nyilvánították várossá Gödöllőt. Lapunk az év folyamán a Pest Megyei Hírlap
segítségével eleveníti fel az eseményeket:
A napokban ünnepeltük a pedagógus napot, amikor országszerte a oktatókat köszöntötték az óvodákban és
az iskolákban. A nemzet napszámosainak elismerésére
fél évszázaddal ezelőtt is nagy gondot fordítottak,
legalábbis ez derül ki a Pest Megyei Hírlap cikkeiből.
1966-ban a városi tanács vezetése azzal lepte meg
az iskolák nevelőkarát, hogy dr. Gyetvaii
Józseffel a városi
tanács vb-titkárával az élen teherautón végigjárták az
intézményeket,
és
valamennyi
iskola
minden tanárának és
tanítójának „ …virágokkal díszített
művészi összeállítású ajándékkosarat nyújtottak át.
A kosarakban ízléses, névre szóló
kartonlapokat helyeztek el, ezzel
a szöveggel: „Az
MSZMP városi bizottsága, a tanács végrehajtó
égrehajtó bizottsága és a tö
tömegszervezetek szeretettel köszöntik Önt a pedagógus
nap alkalmából és kívánnak erőt, egészséget városunk
ifjúsága eszmei–politikai neveléséhez.”
A párt helyi vezetői mellett persze a megyei vezetőknek is akadt feladatuk Gödöllőn. Ők fogadták – no
persze feltehetően a helyi potentátokkal együtt – a
megyénkben tartózkodó Bolgár Kommunista Párt küldöttségét, aminek tagjai az MSZMP KB egyik nagyaszszonyával, Cservenka Ferencnével is találkoztak. A
delegációban a gazdasági életben is jelentős pozíci-

ót betöltő politikusok kaptak helyet, akik többek között a propaganda- és kulturális munka helyzetéről,
az ipari vezetők és a pártbizottság kapcsolatáról és
az új gazdaságirányítási rendszerről érdeklődtek. A
küldöttség megtekintette az egyetemet és a gépgyárat
is.
Júniusban városunk adott otthont a népművelésben
ddolgoz
l zó mezőgazdasági tanácsadók első országos konferenciájának is, amit a
Pest megyei Tanács
és a Népművelési
Intézet rendezett.
A résztvevők az
iismeretterjesztés
hhelyzetét és feladatait,
valamint a met
zőgazdasági
klubok,
z
szakkörök működésétapasztalatait
neek
táárgyalták meg.
Azz írások között pediig találunk olyat
is, ami a mai napig
nemm vesztett aktualittásából: felütötte
fejét a gyilkos-galóca, és már áldozatokat is
szedett. A veszélyes gombának többek között a Gödöllő környéki erdőkben is kiterjedt termőterületei
voltak, a gombászati szakembereknek pedig nem kevés feladatot adott a lakosság figyelmének felhívása,
hogy ne szedjék le őket, és, hogy a saját maguk által
gyűjtött gombát minden esetben mutassák meg gombaszakértőnek.
Köszönjük a Gödöllői Városi Könyvtár
és Információs Központ segítségét!

Ünnepi Könyvhét: Remsey Dávid díjai
Hagyományosan idén is az Ünnepi Könyvhét keretében adták át azokat az elismeréseket, amelyek a gyermekkönyvekhez kötődnek. A kitüntetettek között örülhetünk Remsey Dávid elismeréseinek, aki két
díjat is átvehetett.
Remsey Dávid készítette Borbáth Péter Südör és Niru című könyvének illusztrációit, amiért a múlt héten a Petőfi Irodalmi Múzeumban
a Gyerekkönyvek Nemzetközi Tanácsának Magyar Egyesületétől az
Év Gyerekkönyv-illusztrátora Díjat, valamint a Szép Magyar Könyvdíj pályázaton az Emberi Erőforrások Minisztériuma különdíját is
megkapta.
S, hogy miről szól a Csimota kiadó gondozásában megjelent könyv?
Nos, hát, Niruról, aki halk szavú, bizonytalan, és Sündörről, aki viszont folyton beszél, és mindig tudja, mit akar. A két barát egy nap
különös világba csöppen, ahol titokzatos lényekkel találkoznak. Ez
lanó Fém Birodalma,
a világ pedig nem más, mint a Csillanó
Birodalma ahol hőse
hőseink megtudják, milyen az a hártyás
szárnyú pendülés, megismerik a
napállatkát, és a mágnesbogarakat,
valamint megtudják, hogyan kell fényekre vadászni és zajokat gyűjteni.
S, hogy Remsey Dávid rajzai mi mindent tettek hozzá az érdekes kalandhoz? Nos, a
Könyvparfé blog szerint a könyv ezektől lett igazán tetszetős. „A képek fantasztikusak,
valami olyan hihetetlenül csodálatos világ tükröződik vissza a lapokon, melyet egész nap
szívesen nézegetnék. Nem csak az aprólékosan kidolgozott rajzok, hanem a színvilág is
annyira érdekessé teszi ezt a kiadványt, hogy valóban azt kell mondanom, ilyen igényes és
szép könyvet ritkán látni. Majdnem minden oldalon találni valamilyen szuper, lebilincselő
dolgot. A képek ott és azon a helyen vannak, ahol lenniük kell; se nem túl sok, se nem túl
(ny.b.)
kevés. Tökéletes.”

Szigetkék a múzeumb
ban
Különleges kiállítást fogadott be Gödöllői Városi Múzeum,
Mú e m a koko
rábban a Művészetek Házában kiállító Szigetkék Alkotóműhely
munkáit most itt láthatják az érdeklődők. Fa és agyag munkák,
festmények kerültek ki a Sanyi Manók Rajzköre, a Nagy Sándor
Képzőművész Kör, a Monofaktúra barkácsműhely és a Cseréptár
kerámia műhely tagjainak keze alól.
Az ifjú alkotók műveinek helyet találni nem volt könnyű feladat, de a múzeum mindig is nagy hangsúlyt helyezett a gyermekek
megszólítására, s a Szigetkék Alkotóműhely kiállításával most teret is ad a kreatív fiataloknak. A kiállítást június végéig láthatják.
(K)

A hagyományoknak megfelelően ez a
hétvége a Koronázási Hétvége volt a Gödöllői Királyi Kastélyban, ahol reggelente színpompás forgataggal, a királyi pár
érkezésének felelevenítésével nyitotta
meg kapuit a kastély.
A kulturális műsorok mellett színvonalas gyermekjátékok és -foglalkoztatók,
kirakodóvásár, lovasbemutatók várták az
érdeklődőket.

Kosztümös jelenetek segítségével elevenedtek meg Ferenc József és Erzsébet
királyné gödöllői mindennapjai. A programok közül az Éld át a múltat! elnevezésű élménytúrák is nagy érdeklődésre
tartottak számot, amiken a résztvevők
viszont láthatták a királyi családot, de az
udvartartás több tagja is megmutatkozott
hosszabb-rövidebb időre.
(ta)
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Élő-Világ

„GÖDÖLLŐ FÁJA 2016” SZAVAZÁS
Gödöllő Város Önkormányzata pályázatot hirdetett a „Gödöllő Fája 2016” cím elnyerésére. Az előzsűrizést
követően az alábbi pályázatok közül a lakosság szavazatai döntenek arról, hogy melyik nyerje el a „Gödöllő
Fája 2016” címet.
A nyertest nevezik a magyarországi Év Fája 2017 versenyre. A fő cél, hogy felhívjuk a lakosság figyelmét környezetük szépségének megtalálására, a zöldfelület, köztük a fák szerepének fontosságára.
A javaslatokat elküldheti: postai úton a Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri Kabinetre, Kiss Zsuzsanna részére levélben (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.), illetve az alábbi e-mail címre: kiss.zsuzsanna@godollo.hu,
és személyesen adhatja be a Városháza portájára.

Beküldési határidő: 2016. július 5.

1. ÖZV. MOLNÁR SÁNDORNÉ • CSERESZNYEFA
• MAJOR UTCA • MAGÁNTERÜLET

2. DR. NÉMETH ANDRÁS
HÁRSFA • FÁCÁN SOR
MAGÁNTERÜLET

Csodálatos, terebélyes lombkoronája alatt tartózkodni olyan, mintha az ember egy megnyugvást
hozó zöld kupola alatt lenne. Kb. 35 éves, kb. 5
méter magas. A lombkorona átmérője 12 méter.
3. GYENGÉNÉ GÁSPÁR CSILLA • EZÜST HÁRS •
MAJOR UTCA • KÖZTERÜLET

A hársfát egy, a II. világháborúban eltűnt
családtagjuk emlékére ültették. 60 éves,
25-30 méter magas. A
lombkorona átmérője
18 méter. A fatörzs
átmérője kb. 1 méter.

4. SZABÓ TAMÁS
HÁRSFA • SZILÁGYI E. U.
MAGÁNTERÜLET

Az egyetem épülete felé vezető úton, a Teniszpályák után az út jobb oldalán áll. Kb. 30-35 éves, kb.
12-14 méter magas. A lombkorona átmérője 15-20
méter.
5. GYENGÉNÉ GÁSPÁR CSILLA • HEGYI MAMUTFENYŐ • KASTÉLYPARK • KÖZTERÜLET

Kora 83 év, a Paula
nevet kapta. E gyönyörű „hölgyemény”
kedves, akár földig
nyúló ágai árnyas oltalmat nyújtanak. A
lombkorona átmérője
16 méter. A fatörzs
átmérője 2,5 méter,
magassága 15 méter.
6. ZÁMBÓ VIKTÓRIA
GESZTENYEFA• FŐTÉR
KÖZTERÜLET

Őshazája Észak-Amerika. Csodálatos látványt
nyújt, gyermekeink imádják mamut lábhoz hasonlító törzsének átölelését Kb. 140 éves, kb. 25-30
méter magas. A lombkorona átmérője 12-15 méter.

A Szabadság téren található gesztenyefa a
Coop áruház mellett
az egyetlen, amelyik
még mementóként
megmaradt az egykori főtérről. Életkora
150 évre tehető. Elmondhatjuk, hogy ez
a fa még látta Erzsébet királynét

7. PLATÁN • KIRÁLYI KASTÉLY • KÖZTERÜLET
8. KOCSÁNYTALAN TÖLGY
KASTÉLLYAL SZEMBENI
FÜVES TERÜLET •
KÖZTERÜLET

A királyi Kastély parkjában álló fa kb. 180 éves,
kb. 30-35 méter magas.

9. CÉDRUS • ERZSÉBET PARK
KÖZTERÜLET

Az Erzsébet
parkban,
a
sziklánál magasodó fa kb.
100 éves, kb.
25-30 méter
magas.
Rendkívül
hosszú életciklusú növény, amely
nem
ritkán
2-3000 évig
is elél.

KISÁLLATSZÁLLÍTÁS

A volt Testőrlaktanya
melletti területén lévő
tölgy nagy termetű,
35 méteres magasságot is elérő fa. Lassú
növekedésű, hosszú
életű fa.
Magassága kb. 15
méter és már a királyi
időszakban is állt.

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:

Turul
Állatkórház és Patika
Nyitva tartás:
Szombat, vasárnap:
9-19-ig

ÁLLATBARÁTI ÁRON!
Orvoshoz, kozmetikába

elviszem kedvencét.
Hosszabb útra előzetes egyeztetés
alapján.

06-70-2819555

HÉTVÉGÉN IS NYITVA TARTÓ

ÁLLATORVOSI RENDELŐ
Június 18-án és 19-én,
szombaton és vasárnap,
9-11 óráig:
dr. Koleszár István rendelője

Gödöllő, Szabadság út 21.
(a HÉV-fordulónál)

Gödöllő, Árpád út 32.

Tel.: 06-30/943-9898

Tel.: 06/30-535-55-23

Nyitva: H–Szo 800–1700
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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KézilAbdA – pest Megye bAjnoKA A gKc junior csApAtA

Magabiztos gödöllői fiatalok
Két remek eredménnyel zárta
a Gödöllői KC junior csapata a
szezont. Mácsár Gyula tanítványai a Pest megyei korosztályos versenysorozat aranyérmese lettek, míg az országos
II. osztályú Bajnokok Tornáján
a negyedik helyen végeztek.

A gödöllői fiatalok a megyei pontvadászat megnyerése után a június első hétvégéjén megrendezésre
kerülő négyes döntőben sem találtak legyőzőre. Az elődöntőben a
bajnokság negyedik helyén végző
Emericus KSE ellen nyert a GKC
33-25-re, majd a fináléban a másik
ágról (Solymár – Dunakeszi) döntőbe jutó solymáriakat verte 34-21-re,
ezzel elhódítva Pest megye legjobbja
címet.
Az elmúlt hétvégén rendezték meg
az országos másodosztályú junior
bajnokságban, a saját csoportjukban
bajnokságot nyerő csapatok részére a hatcsapatos döntőt Csömörön.
Ugyan a Gödöllő az Északi-csoport-

ban a második lett, de a Pénzügyőr
visszalépése miatt felkérést kapott
a szereplésre, amit el is fogadott a
klub. A GKC a B csoportba kapott
besorolást, ahol a Kiskőrös KSK ellen 19-17-re nyert a csapat, majd a
Rinyamenti KC-t is elverte 21-15-re,
így csoportelsőként jutott az elődöntőbe, ahol a Kisvárda következett.
A döntőbe jutásért zajló párharcban
mindössze egy gól döntött a kisvárdaiak javára, akik 18-17-re nyerték az elődöntőt, így a gödöllőiek a
harmadik helyért léphettek pályára.
Mácsár Gyula együttese a Kiskőrösi KSK testén keresztül állhatott
volna fel a képzeletbeli dobogó harmadik fokára, de ez végül nem sikerült, ugyanis az ellenfél, visszavágva
a csoportban elszenvedett vereségért
21-17-re nyerte a találkozót. A Gödöllői KC a negyedik helyen végzett
beugróként, ami dicséretes teljesítmény, a tornát, ezzel az ország legjobb másodosztályú bajnokának járó
címet a Csömör nyerte.
-ll-

Küzdősport – WoMAA bAjnoKság

Négy érem a fővárosból
Május végén rendezték meg
Budapesten a WOMAA, (World Organization Of Martial Arts
Athletes) országos bajnokságot. Természetesen a Gödöllői
Muay Thai és Boksz Egyesült is
képviseltette magát, akik öszszesen négy éremmel gazdagodtak.
Hornok Edina a 62 kg-osok mezőnyében egészen a döntőig verekedte
magát, ahol végül pontozással kapott
ki, így a második helynek örülhetett.
Szabó Zsófia az 58 kg-os súlycsoportban remekelt, fantasztikus teljesítménnyel jutott be a döntőbe, ahol
még egy fokozattal feljebb tudott

kapcsolni és magabiztosan verte jóval
rutinosabb ellenfelét és végzett az első
helyen.
A fiúknál 72 kg-ban Villányi Tamás
húzott kesztyűt. A gödöllői harcos
hozta szokásos jó formáját, ám a
döntőt már sérülés miatt nem tudta
végigjátszani (orrtörés miatt), így a
második lett. A 198 cm-es és 96 kilós
Módi Zsolt állt a kötelek közé utolsó
gödöllőiként a versenyen. Az egész
versenyen nagy fölényben lévő harcos a fináléban sem talált legyőzőre,
így a Muay Thai sportolójának nyakába került az aranyérem. Varjú László
és Ócsai Zsolt tanítványai tehát két
ezüst- és két aranyéremmel zárták a
rangos sporteseményt.
-sd-

HArcMűvészet – dél-Kelet európA-bAjnoKságA

Egy ezüst-, egy bronzérem
Első alkalommal került megrendezésre
Romániában,
Nagyváradon a Nyílt Dél-Kelet
Európa-bajnokság nevet viselő viadal, amelyen Szűcs Judit,
a Gödöllői Taekwon-do SE versenyzője két érmet szerzett.
A versenyre hat ország 23 klubjából
érkezett nevezés az egészen fiataloktól a veterán kategóriáig. A versenyzők formagyakorlat, küzdelem
és törés számokban mérhették össze
tudásukat. A Gödöllői Taekwon-do
Sportegyesületet Szűcs Judit (a képen balra) képviselte, aki egy ezüst-
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Sport

és egy bronzéremmel térhetett haza
a megmérettetésről. A verseny lebonyolítását az egyesülettől két bíró
segítette szakmai tudásával és rutinjával, az egyaránt 3. danos Bures
Ferenc és Vajkovics Ferenc. A versenyző és bírók felkészítését Czeba
Mihály 6. dan mester végezte. -li-

sKAtepArK – üzeMeltető váltás

Új lendülettel, újranyit az extrémsportpálya
Új lendülettel, de a régi célokkal, azaz a f
iatalok számára
extrém sportolási lehetőséget
biztosítva látja el a továbbiakban is feladatát a gödöllői skatepark.
A pályát – Gödöllő Város Önkormányzata képviselő-testületének soron
következő ülésén tárgyalandó előterjesztésében foglaltak alapján – július
1. napjától a Gödöllői Sport Közalapítvány üzemelteti tovább, a létesítmény
ugyanakkor addig is sok szeretettel,
megújult külsővel várja az extrém sport,
azon belül pedig a free style mountain
bike, a bmx, a gördeszka és a roller szerelmeseit.
Pelyhe József, Gödöllő város alpolgármestere nyilatkozott lapunknak ezzel
kapcsolatban: – Az üzemeltetőváltás
legfontosabb oka, hogy a Gödöllői
Sport Közalapítvány, amely immár
több éves tapasztalattal és gyakorlattal

rendelkezik a városban működő számos
sportlétesítmény üzemeltetése terén,
hatékonyabban tudja majd működtetni
a skateparkot a jövőben. Természetesen
az üzemeltető váltás kapcsán átadás-átvételt előkészítő állapotfelmérésre és
helyszíni bejárásra is sor került a területen, melynek során megállapítást nyert,
hogy bizonyos karbantartási munkálatok elvégzése időközben szükségszerűvé vált. Tekintettel arra, hogy az extrém
sport igények biztosítása mellett a skate
parkot használó fiatalok testi épségének
és biztonságának garantálása elsődleges
szempont, emiatt a felmérések, valamint a karbantartási
feladatok elvégzése alatt a
park az elmúlt időszakban
zárva tartott. A sportolás biztonságos feltételeinek megteremtése érdekében a létesítmény 2014. évi kivitelezését
végző Attraktív Kert Kft. fel-

KosárlAbdA – véget ért A szezon

Három csapat is a dobogón
Véget ért a kosárlabda szezon
a Pest megyei kiírásokban. A
Gödöllői Sport Klub kosárlabda-szakosztálya három ezüsté-

remmel és egy bronzéremmel
zárta a korosztályos bajnokságokat.

AtlétiKA – siMonváros csAnád reMeKelt

Eb-szint és csapatarany

Június 11-én rendezték Csehországban, Brnoban az a hagyományos négy nemzet viadalát
(CZE-SVK-HUN-SLO), amelyen
nagy hat fiatal GEAC-os atléta is
képviselte hazánkat. Közülük Simonváros Csanád teljesítménye
kiemelkedik, aki rúdugrásban
nyert aranyérmet.
Az U18-as magyar atlétika válogatott
csapatban szereplő gödöllői atléták teljesítménye közül minden szempontból
első helyre kívánkozik a rúdugró Simonváros Csanád teljesítménye, aki
474 cm-es óriási egyéni csúccsal nyerte
a versenyt és ezzel teljesítette a nyári
grúziai ifjúsági Európa-bajnokság kiküldetési szintjét, nem mellesleg az európai ifjúsági ranglista 14. helyére jött
fel. Edzője, Szörényi István elmondása
szerint Csanádnak a 480 cm-es magas-

ságon is nagyon bíztató kísérletei voltak. Teljesítményért megkapta a legjobb
magyar fiú versenyzőnek járó különdíjat is. Ugyanitt Király Adél egyéni csúcsát tovább javítva (56,67) 400 m-en a
negyedik, magasugrásban Kriszt Katalin idénybeli legjobbját ugorva (168
cm) az ötödik, Szamosi András szintén rúdban a negyedik (428 cm), Váczi
Dániel gerelyhajításban (48,69 m) a
hatodik, míg Csernyánszky Sára 200
m-en egyéni csúcsát megjavítva (26,12)
a nyolcadik helyezést szerezte meg.
A magyar csapat a GEAC atlétáinak
hathatós segítségével izgalmas küzdelemben megnyerte a nemzetek közötti
versenyt.
Utánpótlás – Kovács Gyula Emlékverseny
Debreenben a legkisebbek mérték ösz-

ajánlásának köszönhetően a csavarok,
illesztések felülvizsgálata, javítása az
elmúlt héten megtörtént, a szükséges
csúszásgátló és egyben állapot megőrző
festések pályaelemekre történő felvitelének munkálataira is sor került, melynek köszönhetően a park az időjárási
körülményektől függően nyitvatartási
időben pályagondnoki szolgáltatás biztosítása mellett immár újra használható
és igénybe vehető. Örömteli továbbá,
hogy Gödöllő Város Önkormányzatának támogatásával a területen a nyár
során pályavilágítás, valamint ivókút
kiépítésére is sor kerül szélesebb körű
szolgáltatást biztosítva ezzel a sportolni
vágyó fiatalok számára.
-tl-

A Pest megyei mini, a megyei gyerek és
a férfi felnőtt bajnokságban a második
helyen végeztek a GSK-s csapatok, míg
a megye leány kadet korcsoportban a
harmadik helyet érték el a pontvadászat
végén a gödöllőiek.
(Képeinken a 3 érmes csapat.)

sze a tudásukat, a szintén nagy hagyományokkal bíró Kovács Gyula Emlékversenyen, amely az egyik legnagyobb
magyarországi nemzetközi gyermekverseny. A GEAC-ot egy kicsi, de nagyon eredményes gyermek csapat képviselte a 2006-os korosztályban, akik
közül kiemelkedik Kriszt Sarolta teljesítménye: első hely magasugrásban
(120 cm) és 300 m-en (50,72), ezüstérem távolugrásban (405 cm). Benke
Alexandra második helyezést szerzett
magasban (115 cm) és ötödik lett 60
m-en, míg Lippai Csaba 60 m-en és
300 m-en is az értékes ötödik helyet érte
el. Edző: Körmendy Katalin.
-kb-
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Frédéric Chopin Zenei
Alapfokú Művészeti Iskola
Június 18., szombat, 10.00:
CHOPIN OPEN
Június 18-tól 25-ig
ZENE ÉS TÁRSMŰVÉSZETEK
TÁBOR
Június 25., szombat, 11.00:
Gödöllői Királyi Váró: Királyi Kölyök
Koncertek
HANGSZERKAVALKÁD
Hangszerbemutató óvodásoknak
és kisiskolásoknak
Július 1-től 8-ig:
VII. Nemzetközi Chopin Zongoraverseny
F. Chopin Zeneiskola – Gödöllői Királyi Kastély
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Közérdek

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS • INGATLANHASZNOSÍTÁSI PÁLYÁZAT A VOLT VÁROSHÁZA ÉPÜLETÉRE
Gödöllő Város Önkormányzatának
képviselő-testülete előzetes ingatlanhasznosítási pályázatot ír ki
az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő, Gödöllő, Szabadság
tér 7. szám alatti, 291/4 helyrajzi
számú, 1839 m2 területű, kivett,
városháza megnevezésű ingatlanra, a rajta lévő volt városháza
épület teljes elbontását és a módosított szabályozási terv rendelkezései
szerinti telekalakítást követő állapotra. Az előzetes pályázat célja az
ingatlan hasznosítására vonatkozó
érdeklődés felmérése.
Az előzetes pályázatnak a következőket kell tartalmaznia:
• a tervezett hasznosítás részleteinek ismertetése,
• a hasznosítás formájának megjelölése,
• a tervezett funkció(k) bemutatása,
• a létesítendő épület főbb paramétereinek ismertetése,
• az ajánlott bruttó vételár, vagy
bruttó területbérleti díj és a bérlet

időtartamának megjelölése, továbbá nyilatkozat a pénzügyi fedezetről és a fizetési feltételekről,
• természetes személy esetén a pályázó személyazonosságának igazolása és az adóazonosító jel megadása, nem természetes személy
pályázó esetén igazolás arról, hogy
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a pályázó
átlátható szervezet.
A kötelező pályázati elemeken felül a pályázó kötetlen formában, de
legfeljebb két oldal tartalommal kiegészítheti a pályázatát.
A pályázat 2016. szeptember 5-én
8.00-tól 2016. szeptember 9-én
10.00-ig nyújtható be munkaidőben (hétfőn 8.00-12.00, 13.0018.00, kedden, szerdán és csütörtökön: 8.00-12.00, 1300-1630,
pénteken 8.00-10.00) a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltető és
Vagyonkezelő Irodáján (VÜSZI
Kft. irodaháza, 2100 Gödöllő, Dó-

zsa György út 69.). Az ajánlatokat
zárt borítékban, személyesen és
képviselő útján lehet benyújtani,
a borítékon kizárólag a következő
szöveg kerülhet feltüntetésre: „Pályázat a volt városháza ingatlanra”.
A benyújtott pályázatokról átvételi
elismervényt adunk. Postai, elektronikus és bármilyen más úton küldött pályázatokat nem fogadunk el.
A személyesen benyújtott ajánlatok
átvételére a kiíró képviseletében
Dr. Kálmán Magdolna irodavezető
és Tolnai Katalin főmunkatárs jogosult. A pályázatok felbontására
2016. szeptember 9-én (pénteken)
11 órakor kerül sor a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltető és
Vagyonkezelő Irodáján, a kiíró,
Gödöllő Város Önkormányzata
képviselőjének jelenlétében. A borítékbontás nyilvános és jegyzőkönyv készül róla.
A pályázatokat a Gazdasági Bizottság javaslata alapján a képviselő-testület értékeli.

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

lő Város Önkormányzata kizárólagos
tulajdonát képezi, tehermentes, a város központi részén található, összközművel ellátott. A Dózsa György
út 14. szám alatti épület 1946-ban
épült, hagyományos építési móddal.
A lakás helyiségei: előszoba, utcafronti szoba, udvari félszoba, főzőfülke, fürdőszoba wc-vel, kamra, tároló. A lakás erősen lelakott állapotban
van, vizesedik, teljesen fel kell újítani, a vezetékeket is érdemes cserélni.

IRODAHÁZA (Dózsa György út 69.
II. emeleti tárgyaló)
Az árverés ideje: 2016. június 28.
15 óra

Gödöllő Város Önkormányzata (2100
Gödöllő, Szabadság tér 7.) árverést
hirdet Gödöllőn, a 366/A/4 helyrajzi
szám alatt felvett, Dózsa György út
14. földszint 4. szám alatt található
lakás tulajdonjogának megszerzésére.
Az eladásra kínált, 366/A/4 helyrajzi szám alatt felvett, 49,5 m2 alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan
társasházi külön tulajdon, melyhez
a közös tulajdonból 50/209 eszmei
hányad tartozik. Az ingatlan Gödöl-

Az
ingatlan
kikiáltási
ára:
(ÁFA-mentes) 9.900.000 Ft.
Az árverés helye: VÜSZI KFT.

AZ ÁRVERÉSRE JELENTKEZÉS FELTÉTELE:
Jelentkezni lehet 2016. május 23tól 2016. június 27-ig a Gödöllői Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán
hétfőn: 8-18, szerdán: 8-16.30-ig
(Gödöllő, Petőfi tér 4-6.) Nagy Noéminél (telefon: 28/529-153), aki az
érdeklődők részére részletes tájékoztatást ad és akivel a helyiség megtekintésére időpont egyeztethető.

TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT • RENDELÉSI IDŐ
A Tormay Károly Egészségügyi
Központ életében az utóbbi fél évben olyan humánerőforrás változások következtek be, amelyek az
I. számú Szakrendelőben működő
betegellátó egységek egy részénél
jelentős szakorvosi óraszám csökkenéssel jártak, illetve megváltozott a szakrendelések heti betegfogadási beosztása.
Fentiek miatt, figyelemmel a nyáron
általában jelentősen csökkenő ellátási

betegigényre, valamint az ellátó oldali szabadságolások miatt csökkent
idejű szolgáltatásnyújtási lehetőségre
2016. június 17-től 2016. szeptember 2-ig terjedő időszak alatt az alábbi szakterületek pénteki rendelési
ideje a következők szerint alakul:
• sebészeti szakrendelés vonatkozásában 10.00-16.00 óráig,
• nőgyógyászati szakrendelés vonatkozásában 13.00-17.00 óráig,

• képalkotó diagnosztika vonatkozásában 8.00-16.00 óráig.
Mivel egyéb szakrendelés eddig sem
működött 17.00 óra után, így a fentieknek megfelelően – a pénteki munkanapokon az I. számú Szakrendelő 17.00 órától már nem fogad
betegeket, bezárunk!

ÜGYELETEK
ORVOSI ÜGYELET

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Június 13-19-ig:
Alma Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 510-220.
Június 20-26-ig:
Ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi u. 1. Tel.: 416-551.

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

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A KALÓRIA GÖDÖLLŐI
NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. 2015. ÉVÉRŐL
Nyilvántartó bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága, 13-09125782. Adószám: 20609474-2-13

Megértésüket köszönjük:
az Intézet igazgatósága

2. Költségvetési támogatás felhasználása: a társaság TB kifizetőhely, így a TB
alapoktól 65 eFt. költségtérítést kapott, melyet a társaság a céljainak megfelelően használta fel.
3. A helyi önkormányzattól kapott cél szerinti juttatások és felhasználásuk
a.) Juttatás: A helyi önkormányzattól az alaptevékenység keretében ellátott
gyermekétkeztetéshez 278 919 e Ft rezsiköltség térítést illetve eszközvásárlásra 10.000 e Ft fejlesztési támogatást kapott.
b.) Juttatás felhasználása: a társaság a céljainak megfelelően használta fel maradéktalanul a kapott összegeket.

5. A társaság egyéb központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, egyéb helyi önkormányzattól, önkormányzati társulástól és mindezek
szerveitől támogatást nem kapott.
6. Közhasznú tevékenység rövid értékelése:
A társaság közhasznú tevékenysége: 56. 29’08 TEÁOR számú Egyéb vendéglátás. A társaság a közhasznú tevékenységét az elvárt színvonalon látta el,
a támogatási összegeket saját forrásokkal kiegészítve jelentős fejlesztéseket
hajtott végre, növelve ezzel a szolgáltatás biztonságát.
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Fotó:

Tatár Attila

Mob.: +36/30-952-9987

A Monarchia Rétesház és az Erzsébet Királyné Étterem keres:

konyhai kisegítőt, szakácsot és pincért.
A jelentkezéseket fényképes önéletrajzban várjuk az
info@erszebetkiralynetterem.hu e-mail címen, vagy személyesen üzleteinkben.
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Hirdetésfelvétel!
Hirdetési elérhetőségek:

20/525-53-66, 70/381-76-94
e-mail: szolgalat@vella.hu
internet: www.ujsagok.vella.hu
Címünk: Művészetek Háza,
Gödöllő, Szabadság út 6.

Ny: K: 11-18; Sz, Cs: 8:30-16;
P: 8:30-12; Hétfőn zárva!
Telefonon, faxon, levélben, e-mailen apróhirdetést nem áll módunkban elfogadni.
A lapban megjelent hirdetések tartalmáért
felelősséget nem vállalunk.
Amennyiben nem kapja meg a Szolgálat
aktuális számát, az alábbi elérhetőségeken tehet bejelentést:
20/550-4981, 20/495-2420
E-mail: terjesztes@hiretvisszuk.hu
KÖZLEMÉNY
+ A Gödöllői Szolgálat Gödöllő egyetlen hetilapja!
Reklámozza cégét, szolgáltatását nálunk, mert ezt
biztos elolvassák

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: 9.5MFt (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 20-7722429 www.godolloi.hu
+ Gödöllő blahai részén, újszerű, három szoba+
nappalis kiváló állapotban található ikerház eladó!
Iár:28.9MFt! 20-539-1988

+ Gödöllőn 4lakásos társasházban Befektetésnek kiváló, új építésű I.emeleti iroda eladó, amely lakásnak
is használható 52nm-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 1800 m2-es telekkel eladó!
I.ár:25.9MFt 20-539-1988
+ Gödöllőn belvárosban 2002-ben épült társasházi
3szoba+ nappalis, 2 fürdőszobás 112nm-es lakás eladó 28,9m-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 bontandó, 30m2-es tégla kis házzal eladó!
12.9MFt! 20-539-1988
+ Téglaházat vagy építési telket vennék Gödöllőn
vagy Szadán! 20-944-7025
+ 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
+ Eladó Gödöllőn egy kis 50nm-es, téglából épült
családi ház a fenyvesben 600nm-es telken. I.á.: 14
mFt 20-919-4870
+ Eladó Szadán a Dózsa György úton egy nappali+5szobás, téglaépítésű, teljesen felújított, összkomfortos családi ház nagyméretű cserépkályhával. A
házhoz tartozik egy külön bejáratú, 1szoba összkomfortos földszinti lakrész, így akár 2 generációnak is
alkalmas. Ár-érték tekintetében rendkívül kedvező és
sürgős. I.á.: 24,9 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
alkalmas 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 Gödöllő blahai részén egy újépítésű, 2lakásos társasház, lakásonként 83nm alapterülettel, kocsi
beállással, telekrésszel. A földszinti lakás irányára:
26,5 mFt, a tetőtéri lakás irányára: 25,9 mFt. A fenti
ingatlanokkal kapcsolatos dokumentumokat, leírások
megtekinthetőek egyeztetés után. 20-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Rét utcában egy nappali+4szobás, 2szintes családi ház, 2fürdőszobával, kocsibeállási lehetőséggel, 500nm telekrésszel, újonnan építve,
hőszigetelve. Az ingatlanhoz tartozik erkély, terasz,
tároló. I.á.: 34 mFt 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 legkeresettebb részén a harasztban, közel a belvároshoz (kb 3perc) egy 120nm öszszalaperületű, 4szobás, téglából épült családi ház
470nm-es telken. I.á.: 28,5 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 összközműves, garázzsal rendelkezik és a tetőtere
beépíthető. A fűtést vegyes és gázkazán biztosítja. I.á.:
25,9 mFt 20-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Szent János utcában egy 2szobás, konvektoros, 3. emeleti társasházi öröklakás. I.á.:
13,9 mFt 20-919-4870
+ Eladó Gödöllőn az Erzsébet Királyné körúton egy jó
állapotú, 1szobás, 38nm-es társasházi öröklakás. I.á.:
11,9 mFt 20-919-4870
+ Eladó Gödöllőn az Antalhegyi dombon egy 444nmes, panorámás építési telek, melyen egy 30nm-es
könnyűszerkezetes ház található. I.á.: 7,8 mFt 20919-4870
+ 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 csemetekertben nappali+4szobás, 2füdőszobás újonnan épülő, 63+59nm összterületű, 4db önálló családi ház, önálló, külön bejáratú
telekrésszel, kulcsrakész állapotban, erkéllyel, terasszal. Bővebb információt személyesen, telefonon
egyeztetett időpontban tudunk adni (alaprajz látványterv stb). I.á.: 35 mFt 20-919-4870
+ Eladó Gödöllőn az alvégben egy 8lakásos társasházban egy 42nm-es 1,5 szobás teljesen felújított
öröklakás saját használatú udvarrésszel amin örökzöldek vannak telepítve. I.á.: 11,99 mFt Ugyanitt eladó
egy 49nm-es, teljesen felújított 1szoba összkomfortos, konvektoros fűtésű lakás, akár egyben az előző
lakással. I.á.: 13,9 mFt Mindkét lakáshoz 15 – 15 nmes saját zárt tároló tartozik a pincében. 20-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Bethlen Gábor utcában egy nappali+3szobás családi ház. Az ingatlan 150nm alapterületű,
továbbá félig alá van pincézve, amely garázsnak és tároló
helységnek van kialakítva. I.á.: 36,5 mFt 20-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a blahai 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 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
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+ 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 Tóalmáson, fürdőtől 100m-re 400nm-es telek. A telken kis faház és örökzöldek találhatóak. Víz,
villany bevezetve. I.á.: 1,9 mFt 20-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Grassalkovich utcában 700nmes telken egy 100nm-es vertfalból épült lakóház. I.á.:
17,5 mFt 20-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Kazinczy körúton egy 2szobás,
házközponti fűtésű társasházi öröklakás. I.á.: 12,8
mFt 20-919-4870
+ Gödöllőn a kecskés 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, a Spar 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 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
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+ Gödöllőn, a Boncsok Völgy utcában, eladó egy
festőien panorámás, 896 nm-es telek/ zárt kert. Iár:
3,5MFt. 20/9988-285
+ Gödöllőn a Fenyvesi részen eladó egy 2005-ben
épült újszerű 250 nm-es családi ház. Telek 1030 nm.
Tel: 70/3660-999 Pintér Mariann Perfekt Otthon
+ DOMONYVÖLGYBEN 40 nm-es ház (ráépíthető)
buszmegállóhoz közel, 397 négyszögöles telken eladó. Iár: 9,5 MFt. Tel: 06-1/329-3712
+ TÓALMÁSON a fürdőhöz közel tetőteres NYARALÓ eladó tulajdonostól. Iár: 6,5MFt. 20/585-4083
+ VALKÓN 1200 nm-es építési telek a Vörösmarty
utcában eladó. Víz, villany bekötve. Ár: 3 millió Ft.
20/294-2295
+ Gödöllőn, Fenyvesben 250 négyszögöl építési telek eladó. Víz, villany van. Érd: 20/517-4474
+ ELADÓ vagy KIADÓ Gödöllő Kertvárosban egy
4 szobás, összkomfortos családi ház. Óvoda, iskola,
buszmegálló a közelben. Tel: 20/423-6202
ALBÉRLET KIADÓ
+ KIADÓ LAKÁST vagy CSALÁDI HÁZAT keresek
ügyfél részére, a következő paraméterekkel: -Kizárólag hosszú távra kiadó gödöllői ingatlan. -Nappali
+2-3 szoba, (a lakótér egy szinten kell, hogy legyen).
-Igényes, bútorozott vagy bútorozatlan. Tel: Pintér Mariann 06-70/3660999 Perfekt Otthon

+ Gödöllő központjában 26 nm-es üzlethelyiség hoszszútávra kiadó. Tel: 20/802-1287
+ Kossuth Lajos utcában 25 nm-es, forgalmas helyen
lévő UTCAFRONTI ÜZLET kiadó. 20/9325-415
+ 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.
ÁLLÁS
+ Edzőt keresünk a Curves-Gödöllő Női Fitnesz
Klubba. Változatos 6 órás munkakör: edzéstartás, értékesítés, klubélet szervezés, recepció. Szakképzettséggel rendelkezők előnyben. Jelentkezni lehet fényképes önéletrajzzal: curves@godollofitness.hu címen.

+ Július 1-től kiadó Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában 3.em. bútorozott lakás. Egyedi fűtés. 60 ezer Ft/
hó + rezsi. Kéthavi kaució szükséges. 70/517-1370
+ Gödöllőn összkomfortos, 70 nm-es családi ház szuterén része külön bejárattal kiadó. Tel: 30/6643-092

+ Gödöllőn, Palotakerten szépen felújított, egyszobás
lakás azonnal beköltözhetően eladó. Tel: 30/9320-923

+ Gödöllőn bútorozott, 1 hálószobás, konyhás, nappalis,
fürdőszobás lakás 2 főnek kiadó. Tel: 70/632-2-236

+ Eladó tulajdonostól Gödöllőn a központban egy 43
nm-es, 3.em. 1,5 szobás lakás saját tárolóval (konvektoros fűtés). Nyílászárók, járólap cserélve. Iár: 13MFt.
Ingatlanos kíméljenek. 70/243-7712 (14:00-től)

+ Kiadó lakás Gödöllőn a belvárosban, a János utcában. Másfél szobás, konvektoros fűtésű, téglaépítésű,
le van lakva. Részletekért hívjon: 30/557-2346

+ Gödöllői étterembe FELSZOLGÁLÓT keresünk.
Tel: 20/3238-106

+ AUTÓVILLAMOSSÁGI műhelyembe keresek autót
szerető (lehet rokon szakmából is, esetleg kezdő) fiatal kollégát. Tel: 20/485-5717
+ Gödöllői éttermünk szakácsot keres KIEMELT BÉREZÉSSEL. Jelentkezni a pizzamaxcaffe1@gmail.
com email címen lehet.

+ Gödöllőn bevezetett szépségszalonba vendég- és
dolgozni szerető FODRÁSZ, KOZMETIKUS, MASZSZŐR, TETOVÁLÓ (smink - test) munkatársakat keresünk hosszútávra, vállalkozóival. Érd: 20/420-9928

+ KERTÉSZETI munkára szakembert keresek vállalkozásba. Tel: 30/528-7777

+ Gödöllői éttermünk felszolgálót keres. Jelentkezni a
pizzamaxcaffe1@gmail.com email címen lehet.

+ Gödöllői Depónkon SOFŐR-ÁRUKISZÁLLÍTÓ pozícióba munkatársakat keresünk hosszútávra, gépjárművezetői munkakörbe. Jelentkezni: 30/375-8420,
30/8580-320

SZOLGÁLTATÁS

+ Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában 2 szobás, 1.
emeleti lakás július 1-től kiadó. Érd: 20/966-5773
+ Belvároshoz közeli kertes házban lévő 110 nm-es
exkluzív lakrész kiadó. 20/9325-415

+ B. kat. jogosítvánnyal (28 éve balesetmentesen)
SOFŐR ÁLLÁST KERESEK. Tel: 70/523-8748

ÜZLET, IRODA, GARÁZS

+ Folyamatos munkára SEGÉDMUNKÁS felvétel
KŐMŰVESEK MELLÉ. Bér megegyezés szerint. Elérhetőség: 30/381-5533 (7-17 óráig)

+ VÁCSZENTLÁSZLÓN Butiksoron üzlethelyiség
kiadó. 20/585-4083

+ Szakképzett, gyakorlattal rendelkező ELADÓT
azonnali kezdéssel felveszünk gödöllői élelmiszerboltba. Érd: 30/638-9788

E-mail: mariann.szokoly@conbrio.hu

+ Gödöllőn, jó forgalmú helyen töltőállomásra, azonnali belépéssel érettségivel (kereskedelmi végzettséggel) SHOP-ELADÓT felveszünk. Jelentkezését
az emuller45@gmail.com email címre várjuk fényképes önéletrajzzal együtt.

+ Gödöllő belvárosában, a Petőfi téren, udvari, 30
nm-es ÜZLETHELYISÉG tulajdonostól ELADÓ. Tel:
30/346-5408

+ Gödöllői műanyag-feldolgozó üzembe, három műszakos munkarendbe munkavállalókat felveszünk.
Tel. 70/365-5010

Stabil cég a Gödöllői Ipari Parkban, női munkatársak
mellé, jó kézügyességgel rendelkező kollégát keres
hosszútávra félautomata kivágógép (műanyag tömítéseket gyártó gép) kezelésére. A munkakör kipróbálására lehetőséget biztosítunk. Munkaidő reggel 6 órától. Bejárás önállóan. Fényképes önéletrajzát várjuk.

+ 2 hálószobás + fürdő + konyhás lakás kiadó Gödöllőn belvárosi csendes utcában – kertes házrészként.
30/9343-004

+ Gödöllőn a Tesco és a Stop Shop mellett, közművesítés előtt, 12 db építési telek eladó. Tel: 30/9467-702

+ Gödöllő központjában 1.em. teljesen felújított lakásomat elcserélném értékegyeztetéssel kisebb családi
házra vagy telekre. Haraszt, Kertváros és Alvég érdekelne. Érd: 20/4989-485 (de.)

+ ASZÓD belvárosában 170 + 30 nm-es üzlet kiadó
főút mellett. 30/9343-004

+ 2 szobás felújított, részben bútorozott lakásba fiatal
lány mellé albérlőtársat keresünk. Bérleti díj 29.000
Ft + rezsi. 2 havi kaució. 30/467-3320

+ Zuhanyzós, bútorozott, 30nm-es, fa tüzelésű, különálló lakás kizárólag 1 fő részére kiadó! 1 havi kaució
szükséges. Tel: 20/226-6503

+ Eladó összkomfortos családi ház Gödöllő legkeresettebb részén a Harasztban, a belvároshoz 2-3 percre.
A környezet csendes. Közel van a HÉV és a buszállomás, iskolák, óvoda, a bevásárlási lehetőségek nagyon
jók. Akár családi háznak, akár vállalkozásra is alkalmas. A ház alapterülete 80 m2, összterülete:119m2
Telek:470 m2, I.á: 27,9MFt. Tel: 20/297-1210

+ Gödöllőn eladó ÜZLETHELYISÉGET KERESEK
megvételre. Érd: joe-976@invitel.hu

KÍNÁLATUNKBÓL: * A Királytelepen 2007-ben
épült, N+6 szobás, kétgenerációs családi ház
eladó. Iá.: 39 m Ft.
*Gödöllőn, a Palotakertben 62 nm-es, 2 szobás,
magasföldszinti, jó állapotú lakás eladó. Iá:14,3 mFt.
*Az Antal-hegy lábánál155 nm-es, stílusos polgári
ház 1291 nm-es, ősfás telken eladó. Iá:36 mFt.
*Gödöllőn, a központ közelében 1025 nm-es, 17 m széles építési telek (25% beépíthető) eladó. Iá: 18,5 mFt

+ Szadára az Ipari Parkba keresünk TAKARÍTÓKAT
éjjeli műszakra este 22.00-től reggel 6.00-ig hoszszútávra, bejelentve. Jelentkezni: 30/991-7983
(9.00-16.00 között) vagy fényképes önéletrajzzal a
megacleanmega@gmail.com-on.

+ 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
+ FŰNYÍRÁS, fűkaszálás, bozótirtás, parlagfű mentesítés, parkfenntartás, ágdarálás. Tel.: 30/622-7421,
e-mail: fukaszalasgodollo@gmail.com
+ KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés,
tanácsadás. Gödöllő, Tűztoronyház, Kossuth utca 13.
Tel: 30/592-1856, 30/508-1380, 28/784-752

Ajándék hirdetés a Szolgálatban!
1+1=3 Akció! Részletek az irodában vagy telefonon!
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A villámlás veszélyei
A nyári időszak időjárásához hozzátartozik,
hogy viharok többsége villámlással jár.
A villámok bolygónk működéséhez tartoznak,
figyelmet és csodálatot keltőek, de számunkra
veszélyesek is lehetnek.
Tekintsük át először, milyen tipusú villámokkal találkozhatunk? A villámlások többsége a
felhőkön belül történik, ezek semmilyen befolyással nem rendelkeznek az életünkre, jelenlétüket csupán középhullámú rádiókészülékeink
reccsenése mutatja.
A felhő-föld villámlás azonban komoly károkat, sőt halálesetet is okozhat: foglalkozzunk
ezzel jelen írásunkban!
Ha a villámlással járó vihar szabad térben ér
bennünket: semmiképp ne mi legyünk a kiemelkedő tereptárgy, mert a villámlás rajtunk
keresztül fogja megtalálni a felhő felé a legrövidebb utat...és ne álljunk fa alá, mert a fa
ugyan levezeti a villámot, de ellenállása miatt
az kiléphet belőle, és szintén részt vehetünk a
természeti jelenségben...
A szabadtéri életvédelmi trükkök között van
ezen kívül egy életmentő: Ha a villám a közel
csap le hozzánk, és mi éppen lépünk, akkor a
lábaink nem egy helyen érintik a talajt. A villám hatalmas energiája azonban nem oszlik
el egyformán a talajban, ezért a lábaink másmás energiaszinten lesznek. Ezt nevezik lépésfeszültségnek, mely akár halálos balesetet is
okozhat. (Ez a baleset fajta előfordul a leszakadt magasfeszültségű vezetékek közelében is.
Ezért van kiirva: A leszakadt vezeték megközelítése is életveszélyes!)
Ha a villámlás közben zárt autóban/repülőben
ülünk, azok váza megvéd minket a jelenségtől,
csupán a hatalmas dörgés okozhat riadalmat.
Foglalkozzunk a továbbiakban az épületeken
belüli területekkel és épületeink védelmével.
Zárt térben, ha a falazat fémet (betonvasat) tartalmaz, akkor a fal levezeti az energiát a talaj
felé, de ellenállása miatt a házon belül fentről
lefelé alakulnak ki a különböző energiaszintű
helyek. Ha ezek közelében kábelek vannak,
azon kábelekhez csatlakoztatott berendezésekbe az előbb megismert „lépésfeszültséget” bevezeti, és azok jó eséllyel tönkremennek. A régi
házak villanyóráit közvetlen villámcsapás után
a szomszédban szokták megtalálni :)
Ha a becsapó villám „erejét” irányítottan nem
vezetjük le a talajba, az felgyújtja házunk tetőszerkezetét, és minden elektromos berendezésünket tönkreteheti.
Mindezek miatt elengedhetetlen a villámhárító
telepítése otthonunkra.
Ha a tetőre kerül, a tetőn lévő minden fém részt
arra rá kell kötni- hogy a villám ne induljon el
„alternatív útvonalon” a talaj felé, és feszültségével ne veszélyeztesse a házban tartózkodók életét.
A villám levezető sodrony akár a külső hőszigetelés alá is kerülhet, de legyen rajta hozzáférhető mérési pont a talaj közelében.
A levezető a talajban levert 2-3m hosszú fém
földeléshez csatlakozik, amely feladata a villám áramának nagy felületen történő elosztása.
Aki most gondolkozik ház építésén, annak
mindenképp tanácsos az alapot a külső oldalán a talajban betonvas kerettel körbehúzni,
amelyről legalább két helyen felfelé elindulhat
egy-egy csonk - erre kötjük majd a telepített
levezetőket. Filléres beruházás, de utólag megoldhatatlan védelmet eredményez.
Már csupán egyetlen téma maradt: a villámcsapás szekunder hatása, amely jóval több kárt
okoz minden eddig ismertettnél. Ha lakásunk
pár száz méteres körzetén belül villámcsapás
történik, annak mágneses hatása a mi házunkban függőlegesen futó kábelekben feszültséglökést generál.
Amennyiben ezekre védelemmel nem rendelkező elektronikai berendezések vannak kötve,
azok tönkremenetelét okozhatja. A villám energiája házunkba betörhet az oda érkező kábeleken is: A 230V-os elektromos hálózat, kábel
TV, és a réz telefon vezetékek mind potenciális veszélyt hordoznak. Ezek védelme utólag
könnyen megoldható, de sajnos akár száz ezer
forintunkba is kerülhet biztonságunk. (menynyibe is kerül egy jobb TV?...)
Örülünk, ha segíthettünk a villámlás kárainak
mérséklésében. A védelmek szabályos megvalósításához forduljanak villamos biztonságtechnikával foglalkozó szakemberhez, illetve minnél több új házra terveztessünk villámhárítót!
Ganz Rádióklub

+ 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
+ SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS. Ingyenes árajánlat! Tiszta, rendes munka! Tel: 20/4359-650
+ DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉLKÜL. Tóth
Tamás 06-70-502-5620
+ KÖLTÖZTETÉS akár csomagolással, bútorszereléssel, dobozolással 4.000,-Ft/órától! FUVAROZÁS
UNIÓN BELÜL! Kovács Péter 06-30-9546-504
+ 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, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. RAKTÁROZÁS. Csomagoló anyagok árusítása. Minden, ami a
költöztetéshez kell. Hadnagy Árpád 20/311-7470

+ TAPÉTÁZÁS, FESTÉS-MÁZOLÁS! Szakmai tapasztalattal. (Bútormozgatással.) Ingyenes felméréssel. 20/325-4944
+ KERTÉSZ szakemberek permetezést, növényvédelmet, kertfenntartást és építést vállalnak. Tel:
30/320-8360
+ KÖLTÖZTETÉS! BÁRMIT, BÁRHOL, BÁRMIKOR!
Igény esetén LOMTALANÍTÁST is vállalunk. Tel:
70/621-6291
+ LAKÁSSZERVIZ. Festés, víz, csatorna, zárszerelés, biztonsági zárak felszerelése. Bojler, redőny szerelés, javítás. 06-70-201-1292

+ Telekkel rendelkező tulajdonosoknak generál kivitelezésben, referencia háttérrel kínálunk új építésű
lakóházak kivitelezését 153.000 Ft/nm áron. 20919-4870

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

+ KERTI ÉPÍTMÉNYEK komplett kivitelezése! Szerszámtárolók, kerítések, járdák, növénytámaszok,
ágyásszegélyek, kukatárolók, medence alapok, stb.
kialakítása. Egyedi elképzeléseit megvalósítjuk!
20/266-0104
+ Barbara kutyakozmetika. Cím: Nagytarcsa, Tessedik Sámuel u.38. Kérésre házhoz megyek.
+3620/9355059. www.barbarakutyakozmetika.hu

Fűtéstechnikai Szaküzlet
Automata kerti öntöző és
locsolórendszerek, konyhakerti csepegtető csöves öntözés forgalmazása, tervezése, szakszerű
tanácsadással!
Szombaton is nyitva!!
Cím:2100 Gödöllő,Bajcsy Zs.E.u.34/A
Nyitva: H-P.:7.30-16.30, Szo.: 7.30-12.00

+ Körömbenövés kezelése – körömkezelés – gyógypedikűr - cukorbetegek lábápolása. Felnőtt és
gyermek. Gödöllő – Tormay Károly Egészségügyi
Központ Ortopédiai szakrendelő (csütörtök). Bejelentkezés: Baraksó Rita 70/422-1978
+ MASSZÁZS GÖDÖLLŐN! Talp, hát, fájó derék,
nyak masszázs. ...az Ön teste is megérdemli a kényeztetést! Antal Miklós gyógymasszőr: 20/294-2295
www.massageheaven.hu
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+ Matematika, fizika, kémia tantárgyakból korrepetálás és felkészítés javítóvizsgára 5-12. osztályos
tanulóknak. Több évtizedes tanítási tapasztalattal
rendelkezem. Tel: 30/908-4130.
+ 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 70/433-5033, www.pelikansuli.hu

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
ADÁS~VÉTEL
+ KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIBRISEKET, papírrégiségeket, magyar és külföldi bélyegygyűjteményeket VÁSÁROLOK. Tel: 28/412-230
+ 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
+ AGANCS FELVÁSÁRLÁS. Tel: 70/633-5772
+ Építkezésből megmaradt 42 db Fríz, zsaluzáshoz
állítható fémlábak eladók. Tel: 30/9467-702

+ 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

+ 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

+ Eladó Szuper, új, vajszínű MASSZÁZS FOTEL
egész testre (külön is, váll, nyak, hát, kézfej, talp)
programok. Iár: 290e Ft. 20/4227-168
+ Eladó 6db háttámlás szék, 1db 180cm-es
műanyag asztal, 1db 170cm-es faasztal, 1db 72cmes TV, 10db 80x190 ágy matraccal, 2db üvegasztal,
60cm-es, 1db szekrénysor 3000x250, 1db virágtartó 120cm-es. 20/935-4687
+ Férfi bicikli újszerű állapotban, natúr tálalós vitrin
(gyönyörű), 2 füles karosszék, kinyitható vendégágy,
hintaszék, 1m2 fehér üvegtégla, permetező eladó.
Tel: 70/248-4503
+ Téves megrendelés miatt (bontatlan gyári csomagolásban) eladó 1db Amazonas Flavius FÜRDŐSZOBA SZEKRÉNY (konyhába is jó). Színe: sötét
Montana korpusszal és magasfényű fehér ajtóval,
jobbos nyitással. Méretek: 35x25x160 cm (szélesség, mélység, magasság). Átvehető Gödöllőn. Ár:
47.000 Ft. Tel: 30/490-8516
+ 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.: +36-209811-027.

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

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
+ Társ- és partnerközvetítés. Tel.: 20/9455-583.
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2016. JÚNIUS 21.
Megfejtés: Zelk Zoltán aktuális versének befejező sorai.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Knoska Lászlóné, Dózsa Gy. u. 5-7.,
Petrei Lajosné, Palotakert 6.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Horváth Balázs, Zrínyi M. u. 22.,
Mészáros István, Bethlen G. u. 35.
A Happy Box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os utalványát nyerte: Stomp Szilvia, Béri-Balogh Á. u. 15.
A Városi Múzeum 1000 Ft értékű ajándékutalványát nyerte: Baraté Zsuzsa, Kazinczy krt. 20.,
Szabó Attila, Erzsébet királyné krt. 28.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Petráli Adrián,
Hunyadi J. u. 27., Molnár Eszter, Tisza u. 18.
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