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Színes programok várták az érdeklődőket az Úrréti-tó ünnepén.

Rangos elismerést, Business Exellence Díjat kapott a Gödöllői Királyi Kastély.

Négy ezüstérmet szereztek a júniusi diákolimpiai
versenyeken a gödöllői diákok.

(4. oldal)

(6. oldal)

(8. oldal)

TÖBB MINT FÉLEZREN VEHETTEK ÁT ELISMERÉST

A kAtAsztrófAvédelemé

Jó tanuló, jó sportoló díjátadó

Az idei év díjazottjai az iskolaigazgatók javaslatai alapján Dékány
József (Premontrei Szent Norbert
Gimnázium), Koczkás Dóra (Török Ignác Gimnázium), Bódy Kolos (Gödöllői Református Líceum),

la), és Rajka László (Frédéric
Chopin Zenei AMI).
A rendezvényen a most lezárult tanév tanulmányi, valamint diákolimpiai versenyeken
kiemelkedően teljesítő diákok
munkáját is elismerték, ők ajándékot vehettek át a rendezvény
előtt.
A Diákolimpiákon elért
eredmények alapján az idén a
legeredményesebb általános iskola a Hajós iskola lett, míg a
középiskolák közül a Török Ignác Gimnázium kapta meg a jól
megérdemelt kupát.
Az ünnepségen valamennyi
díjazott nevét megismerhették
a résztvevők, valamint Gödöllő városának hivatalos honlapján a www.
godollo.hu oldalon is közzétették a
listát.

Fotó: Tóth László

A Petőfi Sándor Általános Iskola tornacsarnokában rendezték
meg a 2015/2016-os tanév „Jó
Tanuló, Jó Sportoló”, illetve a
„Zeneiskola Legkiválóbb Növendéke” díjak átadását. A hagyományosan a tanév végén sorra
kerülő eseményre több, mint
hatszáz kiváló teljesítményű
diák kapott meghívást. Azon intézmények tanulói, akiket az iskola a legjobbnak jelölt ebben az
évben, dr. Gémesi György polgármestertől vehették át az emlékplakettet, valamint egy-egy
ajándékcsomagot.

Hulladékügy

Márta Rozi Réka (Damjanich János Általános Iskola), Juhász Enikő
(Erkel Ferenc Általános Iskola), Fábián Tamás (Hajós Alfréd Általános
Iskola), Pozsonyi Márk (Montágh

Imre Specális Általános Iskola, Speciális és Készségfejelsztő Specális
Szakiskola), Korda Petra (Petőfi
Sándor Általános Iskola), Ferenc
Ákos (Szent Imre Általános Isko-

(folytatás a 8. oldalon)

Hétfő délelőtt az ökörtelekvölgyi hulladékgazdálkodási központban sajtóbeszélgetésen majd dolgozói gyűlésen ismertette Gémesi György polgármester,
az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei
Regionális Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás elnöke, Gyenes Szilárd projektvezető, alpolgármester és Farkas Balázs
ügyvezető igazgató, hogy július 1-jétől
a katasztrófavédelemnek kell ellátnia
a szolgáltatást, mivel Zöld Híd Régió
Kft. nem rendelkezik a szükséges bevételekkel. Mint azt már megírtuk, az ide
vonatkozó kormányrendelet szerint április 1-jétől a szolgáltatók nem szedhetik
be a hulladékkezelési díjat, hanem a
Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. bocsáthatja
ki a számlát, majd az állami holding a
bevételből egy szorzó alapján utal át öszszeget a szolgáltatóknak. Csakhogy ez a
társaság még nem képes számla kibocsátására.
(folytatás a 3. oldalon)
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK
Pecze Dániel lemondott
társadalmi alpolgármesteri
tisztségéről
A képviselő-testület június 16-i
ülésén dr. Gémesi György polgármester bejelentette, hogy Pecze Dániel (Gödöllői Lokálpatrióta Klub) társadalmi megbízatású
alpolgármester az eddigi támogatást megköszönve június 30-ával
lemondott erről a tisztségéről.
Hozzátette: ma az önkormányzati rendszer leépítése zajlik. Egy
társadalmi megbízatású alpolgármesteri feladat nem igazán vonzó
egy fiatalember számára. Pecze
Dániel a magánszférában vállal
munkát, az egész napos elfoglaltsága nem teszi lehetővé eddigi
feladatának ellátását, ugyanakkor
továbbra is képviselő marad.
A polgármester azt is elmondta, ősszel tesznek javaslatot arra,
hogy a társadalmi megbízatású alpolgármesteri tisztséget a jövőben
is betöltsék-e.

Zöld Óvoda: vezetői megbízás
Pályázata alapján Tiborczné Garai
Katalint, az intézmény eddigi vezetőjét választották meg a Gödöllői
Zöld Óvoda vezetőjének 2016. augusztus 1-jétől 2021. július 31-ig. A
nevelőtestület a pályázót és vezetői
programját egyhangúlag támogatta.

Aktualizált költségvetés
A polgármester a képviselő-testület
elé terjesztette az idei költségvetési rendelet májusig végrehajtott
előirányzat módosításait, amit a döntéshozók elfogadtak.

Kalória: pályázat konyhára
Egy korszerű melegítő-tálaló konyha
kialakítása céljából pályázik az önkormányzat a nemzetgazdasági miniszter által meghirdetett étkeztetési
fejlesztési támogatásra.
A Gödöllői Mesék Háza Óvoda üresen álló, felújítandó épületrészében

elvégzendő munkák várható összköltsége 40 millió forint, aminek a
fele nyerhető el a pályázaton.
A támogatás elnyerése esetén a költségek másik felét a város állja.

Közbeszerzési terv
Módosították az önkormányzat idei
közbeszerzési tervét. A változtatások
közé tartozik a sportcsarnok építési
beruházás műszaki ellenőri szolgáltatásának megrendelése, a Várkapitányi lak további felújítási üteme,
valamint az Antalhegy városrész csatornázása.

Esélyegyenlőségi program
A képviselő-testület elfogadta a felülvizsgált Gödöllői Helyi Esélyegyenlőségi Programot (HEP), amit
az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló
törvény alapján 2013-ban készíttetett
az önkormányzat.

Változó bizottságok
A képviselő-testület módosította két
bizottságának összetételét. A Városfejlesztési Bizottság tagjának választották meg Szilágyi Viktória nem
képviselő tag lemondása miatt Szilágyi Fannit.
A Gazdasági Bizottság tagja lett Kiss
Balázs nem képviselő tag lemondása
nyomán Kovásznai Szász Gergely,
aki eddig a Városfejlesztési Bizottság tagja volt. Az utóbbi bizottság új
tagjának Tusor Andrásnét választották meg.
A képviselő-testület Balogh Gyulát,
Halász Leventét és Varga Árpádot választotta a Gödöllői Piac Kft.
felügyelőbizottsága tagjainak. Kiss
Balázs lemondása miatt a VÜSZI
Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságába választották Kovásznai Szász
Gergelyt.
Kozák László és Kvacsány Róbert
lemondása miatt a Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány felügyelőbizottsága tagjává
választották dr. Reindl Lászlót és
Wirnhardt Ádámot.

Bérlakások
A képviselő-testület munkaköri bérlakássá jelölte ki a Deák Ferenc tér
2. I/4. sz. önkormányzati bérlakást és
meghosszabbította a Deák Ferenc tér
1. 1/3. sz. alatti önkormányzati tulajdonú lakás bérleti szerződését.

Bővül a Lear parkoló
Szándéknyilatkozatot ad a képviselő-testület a Lear Corporation Hungary Kft. részére arról, hogy a gödöllői 6864 hrsz.-on nyilvántartott
önkormányzati tulajdonú ingatlanon
átmeneti (az M3 jelű autópálya és a
3. sz. országos közút összekötésének
kiépítéséig terjedő időtartamra) személygépkocsik várakozására alkalmas parkolót alakít ki.
Ezt követően új használati szerződést
szándékozik kötni a társasággal az
ingatlanon jelenleg is működő kamionparkoló, parkoló, buszforduló és
az újonnan kialakuló átmeneti parkoló területére.

Művészetek Háza: megemelt
előirányzat
A képviselő-testület a Művészetek
Háza felújítására tervezett 245,5
millió forint keretet a fejlesztési
tartalékból 30 millió forinttal megemelte, elősegítve többek között a
színpadtechnikai eszközök beszerzését, a színpad és a nézőtér teljes
körű felújítását, a festést, a burkolatjavítást és az álmennyezet helyreállítását.

Új háziorvos: Dr. Szabó Judit
Éva

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:
• NEME:

Hulladékgazdálkodás: így
nem lesz tovább
Az ülésen dr. Gémesi György polgármester beszámolt arról, hogy a regionális hulladékgazdálkodási rendszer
működőképességének
fenntartása
érdekében tett önkormányzati társulási kezdeményezések nem vezettek
eredményre, a jogszabályba foglalt
működésképtelenség következtében
a Zöld Híd Régió Kft. nem rendelkezik a szükséges bevételekkel. Április
elsejétől nem állíthat ki számlát az
elvégzett szolgáltatásokról, ugyanakkor állami támogatást sem kapott,
források nélkül pedig kiadásokat sem
tud teljesíteni. A mintegy 300 dolgozó kéthavi bére félre van téve, de
ezek járulékainak befizetésére már
nincs forrás.
A város vezetője elmondta, hogy a
helyzet a társulatnak és a kft-nek fel
nem róható okokból alakult ki. Sem
az illetékes minisztérium, sem a kormányfő, sem a miniszterelnökséget
vezető miniszter nem válaszolt leveleikre. Közel hatvan társaság jutott
hasonlóan nehéz helyzetbe.
A Zöld Híd Régió Kft. felmondja a
szolgáltatás ellátására kötött megállapodásokat az önkormányzatokkal,
akiknek külön-külön kell jelezniük a katasztrófavédelemnek, hogy
nem tudják ellátni a feladatot. Az
Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei
Regionális Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Önkormányzati
Társulás területén napi 9 millió forintba a szolgáltatás költsége. Lakosságarányosan számolva Gödöllőnek
havi 30 millió forintot kellene befizetnie, de ezt nem tudja bevállalni és
nem is teheti meg az önhibáján kívüli
előállt helyzet kezelésére.

Új adó sújtja a városi büdzsét
Az 1. számú háziorvosi körzet praxisát a jövőben dr. Géczy Béla helyett
dr. Szabó Judit Éva látja el.
A doktornő 1987-ben szerezte általános orvosi diplomáját a budapesti
Semmelweis Orvostudományi Egyetemen. 1993-ban belgyógyászatból,
1999-ben foglalkozás-egészségügyből tett eredményes szakvizsgát.

Lakossági közvéLeménykutatás

• ÉLETKORA:
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Az iskolák államosításának második
ütemében 2800 iskola kerül a KLIK
alá. Július 1-jétől ingyenes használati jog illeti meg az államot, újévtől
a teljes vagyonkezelési joggal az állam fog rendelkezni. A gödöllői intézmények a dunakeszi tankerületi
központba tagozódnak, jelentette be
a polgármester. Az önkormányzati

iskolák átadása szerződéssel történik meg, amiről a képviselő-testületeknek kell szavazniuk legkésőbb
decemberben. Ez történik majd Gödöllőn is. A polgármester kijelentette, a szerződést nem fogja támogatni
és tudomása szerint más polgármesterek is ezen az állásponton vannak,
legalábbis Szita Károly kaposvári
városvezetőn kívül nem ismer olyat,
aki elfogadná. Gyűlik azok köre,
akik nem hajlandók ehhez asszisztálni. Ha egy képviselő-testület nem
támogatja az átadást, akkor a jogszabály szerint a miniszter öt napon
belül saját hatáskörben hoz döntést.
Az iskolák működtetésének elvételével az összes tornaterem is „elmegy”.
Gödöllőn kitartó munkával sikerült a
klubok közötti egyensúlyt megtalálni a játékterek használatában, s nem
tudni, mit hoz a jövő.
Még nagyobb problémaként jelezte
Gémesi György, hogy az állam Gödöllőtől évi 150-200 millió forintot
is elvon a jövő évtől egy újfajta adó,
szolidaritási hozzájárulás néven az iskolák működtetésre. Arra nincs biztosíték, hogy ezt a pénzt a városi iskolák
karbantartására, felújítására fordítják
majd. A polgármester szerint a kistelepülések eddigi tapasztalatai megalapozzák a kételyét.
A városvezető arról is szólt, hogy
Palkovics László oktatási államtitkár
meghívta őt az oktatási kerekasztal
mellett működő egyik bizottságba, már
a június 14-re jelzett második ülésre
nem kapott meghívót. Egyébként is
nehéz lenne eleget tennie a felkérésnek, ami úgy hangzik, hogy népszerűsítse a kormány ezzel kapcsolatos
politikáját, hiszen éppen ezzel ellentétes álláspontot képvisel. Az eddigi
gödöllői modellt azonban szívesen ismerteti a bizottság előtt, ha meghívják.
E témakörben Gémesi György azt is
elmondta, hogy az önkormányzat forrásait a jövőben az óvodák, bölcsődék
és szociális intézmények fenntartására,
fejlesztésére kell koncentrálni.
***
A polgármester bejelentette, a nyáron nem megy szabadságra, kivéve
az augusztus 3-14-ig terjedő időszakot, amikor meghívásra részt vesz az
lt
olimpia első szakaszán.

ÚJ KLEBELSBERG KÖZPONT:
GÖDÖLLŐ DUNAKESZIHEZ TARTOZIK
Hiába a hosszú ideje tartó országos tiltakozáshullám, az országgyűlésben
megszavazták azt a jogszabályt, amiben államosították az iskolákat, illetve egyúttal kijelölték az új tankerületi központokat.
A korábbi Klebelsberg Intézményfenntartó Központ elnevezés Klebelsberg
Központra változik, s önálló központi hivatalként központi költségvetési
szervként működik majd. A jogszabály szerint 59 új tankerület jön létre.
Az új rendszer szerint a gödöllői tankerület az aszódival együtt beolvad a dunakeszi tankerületbe, ott lesz a központ; összevonják a fenntartói és működtetői feladatokat. Így a dunakeszi tankerülethez összesen ötvenöt intézmény
tartozik majd: Aszód, Bag, Csomád, Csömör, Dány, Domony, Dunakeszi,
Erdőkertes, Fót. Galgahévíz, Galgamácsa, Göd, Gödöllő, Hévízgyörk, Iklad,
Isaszeg, Kartal, Kerepes, Mogyoród, Nagytarcsa, Pécel, Szada, Tura, Valkó,
Vácszentlászló, Veresegyház, Verseg,és Zsámbok iskolái.
Az iskolák teljes államosításával az önkormányzatoktól elvették annak a lehetőségét, hogy a településük területén működő iskoláknak ők legyenek a fenntartói és működtetői.
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a katasztrófavédElEMhEz kErül a hulladékszállítás

Változás július 1-jétől
(folytatás az 1. oldalról)

A kft. eddig eredménytelenül kért 300
millió forint támogatást működésének
finanszírozására, források nélkül pedig
kiadásokat sem tud teljesíteni. Mint megtudtuk, már több mint félszáz szolgáltató
kért ilyen támogatást. Az Észak-Kelet
Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi
Önkormányzati Társulás területén napi
9 millió forint a szolgáltatás költsége.
Gyenes Szilárd elmondta, a Zöld Híd
Régió Kft. a szolgáltatást még ezekben a
napokban is nagy pontossággal látja el a
290 gyűjtőkörzetben.
A regionális hulladékgazdálkodási
rendszer Észak-Kelet Pest és Nógrád

megyében 6 milliárd forintos beruházással, jelentős európai uniós támogatásból,
fenntartható módon jött létre. A konstrukció megfelelő forrásokat allokált az
amortizációra és a rekultivációra. Ezek
a 2012-ben bevezetett díjstoppal kezdtek
elapadni, majd a különböző többletköltségek – az útdíjtól a lerakási járulékig –
és a rezsicsökkentés terhelték a Zöld Híd
Régió Kft. gazdálkodását.
A helyzet a Zöld Híd Régió Kft-nek
és az önkormányzati társulásnak fel nem
róható okokból alakult ki. A kft. a napokban 45 önkormányzatot tájékoztatott
arról, hogy a szolgáltatás ellátására kötött
szerződést felbontja. Az önkormányzatoknak külön-külön kell jelezniük a ka-

tasztrófavédelemnek, hogy nem tudják
ellátni a feladatot. A katasztrófavédelem
egyelőre tájékozódik a helyzetről, s még
nem ismert, hogy a hulladékgazdálkodási feladatokat mi módon, melyik szolgáltatóval fogja ellátni.
Gémesi György mindkét fórumon
elmondta, hogy a társulás közgyűlése a
mintegy 300 dolgozó következő kéthavi
béréről gondoskodik, de ezek járulékainak befizetésére már nincs forrása.
A dolgozói gyűlésen a polgármester
kiemelte: a Zöld Híd Régió Kft. dolgozóinak munkájával, feladat ellátásával a
társulatot alkotó települések vezetői elégedettek és köszönetüket fejezik ki.
(l.t.)

EgyrE többEn csatlakoznak a szEM-hEz

Csak egy kis odafigyelés kell!
Egyre népszerűbb Gödöllőn a SZEM,
teljes nevén a Szomszédok Egymásért
Mozgalomhoz. Bár városunk közbiztonsága – köszönhetően az egyre
bővülő térfelügyeleti rendszernek valamint a rendőrség és a polgárőrség
munkájának – sokkal jobb az országos
átlagnál, az elmúlt időben megjelentek olyan bűnelkövetési formák, mint
a besurranó tolvajlás, és a főleg egyedülállókat, időseket megcélzó szélhámosok, ami indokolttá teszi a lakosság
nagyobb odafigyelését. Sokan nem is
gondolják, milyen elrettentő hatása
van annak, ha a bűnözők azt látják, az
emberek odafigyelnek egymásra.
– Gödöllőn jelenleg tizenegy csoport
működik, s minden nappal nő a pártoló
tagok száma – mondta lapunknak dr.
Reindl László, az I.A.P.A. (International Auxiliary Police Association),
a Nemzetközi Polgárőrség Egyesület regionális nemzetközi igazgatója,
aki Gödöllőn az Ózonpajzs Polgárőr
Egyesület elnökhelyetteseként is tevékenykedik. – A polgárőrség minden
SZEM-csoport létrehozásában részt
vett, és együttműködik velük. Nem
kellett hozzá sok idő, és a lakosság
odafigyelésével és partnerségével több
elfogás is történt, s ehhez nem kellet
mást tenniük, mint időben értesíteni a
rendőrséget. Arra törekszünk, hogy a
hálózat Gödöllő teljes területét lefedje. Ez a megelőzésben és egyes bűncselekmények tekintetében ugyanis
jelentős visszatartó erővel bírna, és tovább növelné a lakosság biztonságérzetét is. Nagyon jó és fontos a kamerás
rendszer kiépítése, de legalább ennyit
jelent, ha odafigyelünk egymásra, és
szükség esetén hívjuk a rendőrségi
járőr mobilt 06-20/524-0340, vagy
a rendőrséget (112, 107), vagy pedig
a polgárőrség központi számát, a

06-30/621-2968-at, de értesíthetjük a
helyi SZEM-koordinátorokat is.
A Szomszédok Egymásért Mozgalmat, több éves előkészítés után, a

Blaháért Társaság tagjaival dr. Bucsy László szervezte meg elsőként
Gödöllőn, ma is övék a legerősebb
SZEM-csoport.
– Bár Gödöllőn az országos átlagnál jobb a közbiztonság, vannak olyan
helyi pontok, ahol bizony szükség van
a tevékenységünkre – mondta Bucsy
László. – A városrészben nem előzmény nélküli a kezdeményezés, sokan
emlékeznek még rá, hogy néhány évig
jól működött a Blaháért Társaság őrszolgálata, de a jogszabályi változások
miatt más formát kellett keresnünk a
működéshez, amire kiváló lehetőséget
ad a SZEM.
– Mikor kezdték meg a működésüket?
– 2015. június 8-án tartottuk egy fórumot, ahol harminc taggal megalakult
a helyi szervezet, Szomszédok Egymásért Mozgalom Gödöllő-Blaha néven.
2016 márciuásban már a Blaha közbiztonsági koncepcióját tárgyaltuk meg.

A lakóhelyeiken figyelők mellett ma
már mobil csapatunk is van, a gépkocsikon SZEM-matricával és Blaháért
Társaság Figyelőszolgálata felirattal.
Együttműködünk a rendőrséggel és a

polgárőrséggel. Az elmúlt egy évben a
pártoló tagság száma jelentősen megnőtt, s ma már több, mint száz házra és
húsz kocsira került fel a mozgalomhoz
tartozást jelző matrica. Akik használják, tényleg figyelnek is, s ennek nagy
a visszatartó hatása.
– Milyen esetekben tudnak eredményesek lenni?
– Minden olyan esetben, amikor
látványos jelenlétünk meggondolásra
készteti a bűnelkövető szándékkal Blahára érkezőket. A besurranó tolvajlástól a komoly betörésig, a gyorshajtástól
a természetkárosításig. Nem jár semmi
kockázattal, mégis sokat segíthet, ha
felhívjuk a rendőrjárőr figyelmét a
gyanúsan viselkedő ismeretlenekre,
vagy felírjuk az ilyen gépkocsik rendszámát, esetleg mobiltelefonos felvételt készítünk. Fő célunk, hogy jobban
elterjedjen a figyelőszolgálatunk híre.
Minél többen vagyunk, annál hatékonyabbak leszünk. Saját és környezetük

biztonsága érdekében mindenki csatlakozását örömmel vesszük!
A Szomszédok Egymásért Mozgalom Gödöllő-Blaha kapcsolattartói: Bucsy László 06-30/234-6116,
Dombrádi János 06-30/859-3457 és
Kelemen László 06-70/360-8399.
A SZEM legújabb csapata nemrég alakult meg Máriabesnyőn.
Talán ez az a városrész, ahol legygyakrabban próbálkoznak a bűnelkövetőek. Épp ezért tartotta fontosnak a lakosság egy része, hogy
saját maga is tegyen a közbiztonság javításáért. A városrészben
működő Fenyves SZEM-csoport
élén Novák József áll.
– Független kezdeményezésként
indultunk el, mivel az utóbbi időben a Fenyvesben elszaporodtak
a besurranásos lopások. Emellett
azonban a besnyői városrészben
vannak olyan problémák, amikkel
évek óta küzdünk, mint például a kábelégetés, az illegális hulladéklerakás, és
az utóbbi időben megjelentek a száguldó autósok is – mondta Novák József.
– Első lépésként, több mint ötven aláírással, levélben fordultunk a Gödöllői
Rendőrkapitánysághoz. Ez jó lépésnek
bizonyult, ugyanis ennek eredményeként létrejött egy találkozó a rendőrség vezetőivel és a körzeti megbízott
részvételével, ahol áttekintettük, hogyan tudunk segíteni egymásnak.
Erre kiváló lehetőséget ad a SZEM,
s mivel Blahán jól működik a szervezet, ezért az ő mintájukra kezdtük el a
szervezést, amihez sok segítséget kaptunk tőlük, épp úgy, mint az Ózonpajzs
Polgárőr Egyesülettől, amivel szintén
együttműködünk.
– Milyen feladatokra koncentrálnak a következőkben?
– Most az a legfontosabb, hogy az itt
élők közül minél többeket sikerüljön
megszólítani. Meglepve tapasztaltuk,

hogy sokan félreértik, mit is várunk
tőlük.
Sokan, tévesen, attól tartanak, hogy
nekik kell majd éjszaka járőrözni,
de erről szó sincs. Persze, ha valaki
kedvet érez hozzá, csatlakozhat a polgárőrökhöz, sokat lehet tanulni egy
ilyen őrjáratból. De a lényeg, hogy a
SZEM tagjainak nincs más dolguk,
mint figyelni egymásra. Például, ha
gyanúsan viselkedő alak tűnik fel az
utcában, megkérdezni mit akar. Egy
„Elnézést, segíthetek? Kit tetszik keresni?” kérdéssel nem bántunk meg
senkit, és aki nem jó szándékkal jár, az
inkább elmegy, ha azt látja, hogy feltűnt valakinek a jelenléte. Ez vonatkozik a gépkocsival érkezőkre is.
De elég az is, ha valaki betelefonál a
rendőrségre – a járőr hamar a helyszínre érhet – vagy szól a polgárőröknek,
akik szintén segítenek.
És még egy fontos dolog: a SZEM
támogatása nem kerül pénzbe. Itt nincs
tagdíj sem. Egyszerűen arról van szó,
hogy figyelni kell, és, ha valami olyat
észlelünk, amiről úgy gondoljuk nincs
rendben, be kell jelenteni!
És még egy fontos dolog. Sokszor
találkozom azzal, hogy valaki panaszkodik, hogy eltűntek dolgok az udvarából, besurranó tolvaj járt nála, stb.
Amikor azután megkérdezem, bejelentette-e a rendőrségen, jön a válasz:
nem. Márpedig így nem várható el,
hogy elkapják az elkövetőt.
A számtalan félreértés miatt szeretnénk a közeljövőben rendezni egy fórumot, ahol a lakosság megismerheti
az elképzeléseinket, és ahol néhány
tanácsot is adunk a városrészben élők
számára, hogy mit tehetnek tulajdonuk
megvédéséért.
Addig is, ha valaki érdeklődik,
és szívesen csatlakozna a Fenyves
SZEM-csoporthoz, szívesen veszünk
minden megkeresést a 06-70/6050498-as telefonszámon.
(k.j.)
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Pályázati felhívás • „50 évnél idősebb gödöllői értékem”

V. Úrréti tóünnep

Arra vagyunk kíváncsiak:

Színes programok várták az érdeklődőket vasárnap az ötödik alkalommal
megrendezett Úrréti-tó ünnepén. Nem
csalódott, aki úgy döntött itt tölti a délutánt és az estét, hiszen valamennyi
korosztály megtalálta a számára kedvező időtöltést.

A tóünnnep már öt éves múltra tekint
vissza, hagyomány, hogy június közepén színes kavalkád várja a parton a
gödöllőieket, sporttal, zenével, bemutatókkal.
A legnépszerűbbek természetesen idén

TUDÓS HAJÓS
Az idei tanévben a Gödöllői Hajós
Alfréd Általános Iskolában matematikai és digitális kompetenciafejlesztő,
tehetséggondozó szakkör működött,
ahol lelkes hetedikes diákok kis csoportja a GeoGebra matematikai szoftverrel ismerkedett.
A szoftver a matematika számos területén – függvényábrázolás, egyenletek
és egyenlőtlenségek megoldása, sík-

is a vízi sportok voltak,
folyamatos volt a sorbaállás a kajakokért, kenukért.
Mindegy hogy versenyről,
vagy kedvtelésből evezésről volt szó, egyaránt kellemes perceket szerzett a hajóban ülőknek és
a partról nézelődőknek.
Szinte minden korosztályt képviseltette
magát a futóversenyen, és kortól függetlenül sokan éltek
a lehetőséggel, hogy
vérnyomást, vércukor szintet méressenek. A rendezvény a mozgás, a
szabad levegőn történő időtöltés
mellett lehetőséget adott a baráti
találkozásokra, a jó hangulatú beszélgetésekre, mindarra, amiért a Blaháért
Társaság tagjai évek hosszú munkájáés térgeometriában – nyújt segítséget a
diákoknak.
A program keretében egy kétnapos
kirándulásra is sor került, a Miskolci
Egyetem
Analízis
Tanszéke látta vendégül a diákokat.
A szakkör elektronikai eszközigényét illetve anyagi hátterét
a Nemzeti Tehetség
Program keretében
az Emberi Erőforrá-

1. Melyik az a régi nevezetes épület,
emlékmű, szobor, népi emlék, síremlék, épített vagy természeti érték a
lakóhelyeden, Gödöllőn, amelyre a
legbüszkébb vagy és amit a barátaidnak is megmutatnál?
2. Melyik az a régi használati tárgy,
megőrzésre érdemes tárgyiasult emlék, pl. 50 évnél idősebb (esetleg családi) fotó közvetlen környezetedben,
amit szeretnél, ha mások is megismernének?

val kitisztították a tó medrét és az önkormányzat segítségével széppé varázsolták a partot.
jk
sok Minisztériuma megbízásából az
Emberi Erőforrás Támogatáskezelőtől
nyert 1.650.000 Ft pályázati összeg jelentette.

A gödöllői MAdách iMre SzAkközépiSkolA fiAtAljAinAk tehetSéggondozáSA A Szent iStván egyeteM, környezettudoMányi
intézet, kéMiA tAnSzékével együttMűködéSben
A VSzC Madách Imre Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium 15
vegyésztanulója Szabadszállási
Ágnes kémiatanár vezetésével a
Nemzeti Tehetség Program keretében a „Tehetségek gondozása a
regionális középiskolai szakemberképzéstől a nemzetközi egyetemi
kutatáson át” c. projektben vettek
részt. A program Lippai Judit csapatépítő foglalkozásával indult,
majd dr. Gémesi Zoltán, a Madách iskola kutatótanára irányításával a diákok földrajzi helymeghatározásra valamint színképelemzésre
alkalmas eszközöket készítettek,
gyümölcsből és zöldségből készült
galvánelemet használtak elektromos áram termelésére és megta-

nulták hogyan mérhető beltérben
a radon sugárzás. Az egyetemen
tartott interaktív tantermi foglalkozásokon a diákok megismerkedtek a háttérsugárzás összetevőivel,
felismerték, hogy milyen fontos
a radon egészségügyi hatásának
vizsgálata, melynek felmérését
most már EU direktíva is előírja.
Az egyetemi kutatók, dr. Jordán
Győző tanszékvezető és dr. Szabó Katalin Zsuzsanna kutatási
projektjébe kapcsolódva gyakorlati terepi munka során közvetlen
tapasztalás révén megtanulták a
természetes radioaktivitás mérési módszereit. Meglátogatták a
veszprémi Pannon Egyetem Radiokémiai és Radioökológiai Inté-

TÁRSASHÁZI JOGESETEK, AZ ÜGYVÉD VÁLASZOL
Végrehajtási árverés vevője és a közös költség
Tisztelt Ügyvéd Úr!
A társasházunkban, az egyik tulajdonos
lakását a végrehajtó banki tartozás miatt
lefoglalta, tudomásunk szerint az ingatlan
árverés útján lesz értékesítve. A lakás tulajdonosának nagy összegű közös-költség
tartozása van a társasházunk felé. Azt szeretnénk megtudni, hogy a közösség a tulaj-

tartásában. Ez önmagában hosszú idő alatt

zetét, ahol az intézetigazgató, dr.
Kovács Tibor vezetésével az ott
folyó kutatásokkal, az alkalmazott
talaj, kőzet, építőanyag, víz, levegő és növény radioaktivitásának
mérőműszereivel találkoztak. A
várpalotai Vegyészeti Kiállításon a
vegyész szakma történetével, szerteágazó alkalmazási lehetőségeivel
ismerkedtek. Felkeresték az ELTE
Ásványtárát, ahol a tanszékvezető,
dr. Weiszburg Tamás bemutatta
az Ásványtár történetét, az ott fellelhető ásványokat és gyűjteményeket, különös tekintettel a természetes radioaktivitású ásványokra.
A projekt legnagyobb hozadéka a
jövő szakembereinek motiválása és
elhivatottságra nevelése. (madách)
fedezetét biztosítja és a társasház kérte a
végrehajtást vagy bekapcsolódott a végrehajtási eljárásba, akkor a közösség követelése megtérül az eljárásban. Természetesen
a volt tulajdonossal szemben a társasház

valósul meg, hosszú hónapok telhetnek el a

továbbra is igényt tarthat a meg nem fize-

lakás árverésen történő értékesítéséig, de

tett és a végrehajtásban meg nem térült kö-

akár a végrehajtás megszűnése is bekövet-

zös-költség tartozásra, de ennek behajtása

kezhet ebben az időszakban.

általában nem vezet sikerre.

Az ingatlan árverésen történő értékesítését

Az árverési vevő az ingatlant - néhány kivé-

követően a befolyt vételárból a végrehajtá-

teltől eltekintve - tehermentesen szerzi meg.

si költségeket, ezt követően az ingatlanra

Ez azt jelenti, hogy az ingatlanra korábban

bejegyzett jelzálogjogokkal biztosított kö-

bejegyzett jelzálogjoggal biztosított követe-

értékesítésre kerül?

veteléseket ranghelyük sorrendjében kell

léseket és a volt tulajdonos egyéb fizetési

kielégíteni. Ezután kerülhet sor a további

kötelezettségét rajta követelni nem lehet.

dr. Váczi Árpád ügyvéd válasza:

követelések kielégítésére.

Az ingatlan után fizetendő közös-költség

Ebből az következik, hogy a társasházi kö-

hozzájárulást - az új tulajdonos - a tulajdon-

A végrehajtási eljárásban az ingatlan lefog-

vetelés jelzálogjoggal biztosított része csak

jogának földhivatali bejegyzés időpontját

lalása után a végrehajtó az ingatlan árveré-

akkor térül meg, ha a lakás eladási ára erre

követő időszakra köteles megfizetni a tár-

séről szóló hirdetményt - a bírósági végre-

fedezetet biztosít, a korábban bejegyzett

sasháznak.

donos tartozását megkapja-e, ha a lakás

hajtásról szóló törvényben meghatározott

jelzáloggal biztosított követelések kielégíté-

dr. Váczi Árpád ügyvéd

feltételek teljesülése esetén – közzéteszi az

sét követően. Amennyiben a lakás eladási

2100 Gödöllő, Petőfi tér 11.

elektronikus árverési hirdetmények nyilván-

ára valamennyi követelés kielégítésének

vaczi.arpad@gmail.com

Írd meg történetedet, kiegészítésként fotózd vagy rajzold le nekünk!
Ha a fenti témakörben megfogalmazott felhívásunk megtetszett, akkor
úgy mutasd be kedvencedet, hogy
azt megértse és megismerje a legjobb
barátod is, meg az a személy is, aki
tőled távol a „net” előtt ül. A szüleid
akikkel minden nap láthatod, vagy
akár egy arra tévedt turista, akinek te
mesélsz először erről az értékről.
Bátran fogalmazd meg gondolataidat egy rövid leírásban, kiegészítésként fotózd le vagy készíts
rajzot róla, és ha akarod egészítsd
ki akár képzőművészeti alkotással
(rajz, festmény, batik, tűzzománc,
linó- és fametszet, stb.), akár egy
CD-re rögzített alkotással.
Az írásos pályamunkáknál nem
könyvszagú leírásokat várunk, hanem önálló megfigyeléseket, önálló
véleményeket, egyéni érzéseidnek
megfogalmazását (Amennyiben lehetőségetek van rá, kérjük digitálisan

is küldjétek el pályamunkátokat!)
Az írásos pályaművek terjedelme
5-10 A/4-es oldal lehet mellékletekkel, legalább 1/3 szöveges résszel.
A pályaművek értékét növelhetik a
témához kapcsolódó fotók, rajzok,
térképvázlatok.
Pályázni egyénileg és kiscsoportosan (max. 5 fő) is lehet.
A pályázati felhívásra a gödöllői általános iskolák tanulói által készített
alkotásokat várjuk!
A pályázatok elbírálása korcsoportonként külön-külön történik.
A pályázatokon kérjük olvashatóan a
pályázó nevének, iskolája nevének,
címének, vagy lakcímének, életkorának feltüntetését!
A pályázatok benyújtási határideje: 2016. október 30.
A határidő lejárta után beérkező
munkák elbírálására nincs lehetőség!
Kérjük a határidőt betartani!
Amennyiben a beadott pályázatot
szeretnétek visszakapni,
kérjük a pályázati anyagotokon tüntessétek ezt fel!
A díjazottaknak több értékes nyeremény kerül kiosztásra.
A pályázat értékelésére 2016. évvégén kerül sor.
A pályázattal kapcsolatban bővebb
felvilágosítás az egyesületnél.
Gödöllői Városvédő Egyesület
2100 Gödöllő, Szőlő u. 22.
Tel.: 06-20-561-1818
e-mail:
kedvesgodolloi2016@gmail.com

A Gödöllői Cukorbetegek Egyesületének köszönete
A Gödöllői Cukorbetegek Egyesülete idén is – mint eddig minden alkalommal - részt vett az Arbofeszten, ahol, vércukor- és vérnyomásméréssel, kiadványokkal, szóróanyagokkal járult hozzá az egészséges
életmód és egészségmegőrzés népszerűsítéséhez.
Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy az Arbofeszt szervezői a bevétel egy részét egyesületünk támogatására ajánlották fel. A felajánlott
összeg fedezte a vérvételhez szükséges lándzsák, tesztcsíkok és fertőtlenítőszer árát.
Köszönjük a szervezők kedves gesztusát!
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A BAgoly könyvesBolt AjánlAtA

Tündérboszi hősök újratöltve
teljesítik a rájuk váró feladatokat.
Ám egyikük sem sejti, mi a tábor valódi célja. Az igazi meglepetés pedig
akkor vár rájuk, amikor azt hiszik,
elérkeztek a búcsú fájdalmas percei.

Ha nyár, irány egy képtár, ahol
ezer kaland vár! Hogy mi?
Hogy egy festészeti kiállítás
az unalmas?! Na, ne már! Ezt
nem mondhatod komolyan
kedves olvasó! A festmények
rengeteg izgalomra és kalandra adnak lehetőséget. Ha nem
hiszed, kérdezd meg Jóhegyi
Lacitól és az ikrektől, Dóritól
és Sáritól, akiket már jól ismerhetsz a Tündérboszorkány
trilógiából.
Jó, jó, én is tudom, hogy ők nem átlagos gyerekek – vagy, hát nagyon
is átlagosak, csak kicsit mások mit a
többiek. Szóval, a három jó barátra
újabb kaland vár, ezúttal egy nyári táborban, ahová egy különleges
meghívóval hívja meg őket egy titokzatos alapítvány, az AA.
Akik jól ismerik Bosnyák Viktória
hőseit, azok pontosan tudják, velük hármójukkal, semmi sem lehet
unalmas. Ahol ők felbukkannak, ott
minden megváltozik. Nekik köszönhetően most néhány képzőművészeti alkotást ismerhetünk meg közelebbről – szó szerint testközelből –,
a különleges táborban ugyanis csupa
művészeti program vár a résztvevők-

re, akik idejük egy részét Budapest
egyik legszebb szállodájában a Gellértben töltik, a másik részét pedig
a Nemzeti Galériában, festmények
tanulmányozásával…
Hogy ebben mi az izgalmas? Egészen addig semmi, amíg a gyerekek rá nem jönnek a piktoportálás
lényegére. És ekkor elkezdődnek
számukra a nem mindennapi kalandok: utazás Párizsba, részvétel Vajk
megkeresztelésén, hőlégballonozás,
balett előadás és koncert….
Mindeközben pedig Laci, Dóri és
Sári új barátokra tesznek szert Eszter, Yvette, Dénes és Soóska személyében, akikkel egy csapatot alkotva

Bosnyák Viktória legújabb könyve,
ahogy a korábbiak is, kalandra csábít: Vedd kézbe és járd be a helyszíneket! Ismerd meg a város nevezetességeit! Néz meg a festményeket!
(Ha nem pont ezeket, hát másokat.
Annyi múzeum van Budapesten!)
Készíts belőlük képregényt! Tanulj
meg piktoportálni! (Na jó, csak vicceltem.) Egy biztos kedves olvasó,
unatkozni azt nem fogsz. Hogy is tehetnéd Laci, Dóri és Sári társaságában, pláne ha azt is elárulom, a történetben újra találkozhatsz Kovács 13
Jánossal és Klott Gatyával.
Mindössze egyet nem árulok el, hogy
mi az AA. Ezt neked kell kitalálnod,
pontosabban eljutni addig a fejezetig, amelyben ez is kiderül. Ha pedig
ezzel is megvagy, hát rághatod a körmödet – persze csak képletesen, mert
ez egy nagyon rossz szokás – hogy
mikor jelenik meg már a következő
rész.
(Bosnyák Viktória: Elképesztő)
(ny.f.)

JUTALOM A JÓ TANULÓKNAK!

A Bagoly könyvesbolt a korábbiakhoz híven az idén is kedvezményt ad azoknak a diákoknak, akik eredményesen zárták a 2015/2016-os tanévet. Augusztus végéig 5%-os kedvezménnyel vásárolhatnak a
bolt kínálatából azok, akik kitűnő vagy jeles eredményt értek el. A kedvezmény a bizonyítvány felmutatása mellett, egyszeri alkalommal vehető igénybe.

Hogy kerül a könyvtár a parkba?
Ideiglenesen új funkciót kapott a Királydombi Pavilon
Ezt a kérdést, csak olyan személy
teheti fel, aki nem ismeri a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs
Központ munkatársait, akik képesek, bárhol, bármikor és bármilyen
helyszínen könyvtárat varázsolni.
Nos, ebben is az ő kezük van, úgy
gondolták, a Múzeumok Éjszakája gyermekprogramját meghoszszabbítják egy kicsit és már hétfőn
megnyitja kapuját a ParkKönyvtára
a Királydombi Pavilonban és annak
környékén.
A különleges program nem csak a
Múzeumok Éjszakájához, hanem a
Gödöllői Királyi Kastély megnyitásának 20. évfordulójához is kapcsolódik, és a könyvtárosok mellett
a kastély muzeológusai is bekapcsolódtak a megvalósításba. A közös munka eredményeként hétfőtől
szombat estéig szinte folyamatosan
várják a különböző ingyenes programok az ifjabb korosztályok képviselőit, tartalmas és igényes kikapcsolódást ígérve a nyári szünet
első hetére.
Délelőtt a legkisebbeknek szóló, és
úgynevezett baba-mama rendezvények lesznek, míg a délutáni órában
mesék, előadások, játékok és olvasómaraton várja az érdeklődőket,
no meg szabad olvasási lehetőség a
helyszínen lévő könyvekből.
Hétfőtől-péntekig az egyes események időponthoz kötődnek, így
például minden nap 13-14 óráig, és
17-18 óráig a Gödöllői Kastélybarát Egyesület tagjai mesét olvasnak

a gyerekeknek, s 14-15 óráig zajlik
majd az olvasómaraton, aminek során Kalapos Éva, A massza című
könyvéből olvasnak egy-egy fejezetet a vállalkozó kedvű kamaszok,
majd közösen megbeszélik az épp
átvett részeket.
S, hogy miből válogathat, aki „csak
úgy” betéved a Királydombi Pavilonba? Az itt megtalálható könyveket a hely szelleméhez illően
válogatták össze. A könyvek egy
része a parkokhoz kötődik, de széles választékot találnak az érdeklődők a királyokkal, királynőkkel
és az uralkodóházakkal foglalkozó művekből is. Természetesen a
gyermekkönyvek is megtalálhatók
a kínálatban és helyet kaptak itt a
gödöllői írók művei is.
Ahol pedig könyvtár van, ott kölcsönözni is lehet, nincs ez másként
a ParkKönyvtárban sem, ráadásul
érdemes élni a lehetőséggel és beiratkozni, ezt ugyanis 50%-os kedvezménnyel tehetik meg a helyszínen.
A program záróakkordja a Múzeumok Éjszakája lesz, szombaton.
Délelőtt 10 órától szabad olvasási
lehetőséggel várják az érdeklődőket, majd ezen a napon 11-12
óráig, valamint 14-15 óráig lesz
meseolvasás. 17 órakor kerül sor
Vígh Balázs Todó kitálal az oviról
című interaktív könyvbemutatójára, 18 órakor társasjáték bemutató,
19 órakor pedig bábelőadás várja a
gyerekeket.
A kastélylátogatók persze arra is
számíthatnak, hogy lecsap rájuk a
könyvtárkommandó, aminek tagjai
érdekes játékokkal készültek a rendezvénysorozatra.
kj

Arany minősítésű táncosok

Június 11-én, Miskolcon került megrendezésre a „Dunán innen Tiszán túl”
Ifjúsági Népművészeti tehetségkutató verseny országos döntője.
A Gödöllő Táncegyüttest néptánc kategóriában Bazán Enikő (Török Ignác
Gimnázium, 9/C) és Tóth Roland (Premontrei Szent Norbert Gimnázium,
9/NY) képviselte, akik Szucsági táncok című versenyszámukkal Arany
minősítést kaptak. Felkészítő tanáruk: Tóth Judit és Moussa Ahmed.
Kolozsi Emma (Református Líceum, 7/A) a versenyben Népzene kategóriában indult, ahol gyimesi furulya muzsikájáért Ezüst minősítést kapott.
bj
Felkészítő tanára Pertis Szabolcs.

6 Gödöllői SzolGálat

2016. júniuS 21.

Város-Kép

Legjobb rendezvényheLyszín díjat nyert

50 éve történt

a gödöLLői Kirá
ráLyi
á KastéLy
Ka
a

Fél évszázaddal ezelőtt nyilvánították várossá Gödöllőt. Lapunk az év folyamán a Pest Megyei Hírlap
segítségével eleveníti fel az eseményeket:
A Még ma is járja a mondás: az egyetem, város a városban. Különösen igaz volt ez ötven évvel ezelőtt.
Az oktatási mellett már akkor is nagy szerep jutott a
kutatásnak. A Pest Megyei Hírlap rendszeresen beszámolt az Agráregyetem sikereiről
és munkájáról, így arról a nemm
mindennapi programról is, ami az
egyetem sugárkertjét mutatta be.
Az itt folyó kísérletek egy része
arra vonatkozott, hogyan fejlődnek azok a magvak, amiket radioaktív sugárzással kezelt növények érleltek, de kialakítottak
egy olyan izotóp-sugárkertet
is, ahol az élő növényeket tették ki sugárhatásnak.
Mint a cikkből kiderül, a magokon még semmi rendellenesség
nem látszott, az ezekből kikelt
palántáknál azonban jelentős
változásokat tapasztaltak: a
nagy dózist kapott magokból
kisebb növények fejlődtek ki.
A kutatók abban bíztak, hogy a
kevesebb sugárzásnak jó hatásai lesznek, a növények gyorsabban fognak növekedni. A
ö é k
kutatásokat gyógynövényeken, haszonnövényeken,
valamint erdei fákon és virágokon végezték. Mint kiderült, ezzel a módszerrel az egyetemen több kukoricamutánst is előállítottak, amelyek jóval több olajat
és fehérjét tartalmaztak, mint a hagyományos fajták.

Hogy ez a program a hazai kutatások sorába tartozott-e, vagy egy nagyobb nemzetközi programnak a
része volt-e, azt nem tudjuk, az azonban tény, hogy
az egyetem széles nemzetközi – elsősorban szocialista – kapcsolatokkal rendelkezett.
Júniusban ez tovább bővült,
ekkor írták alá az együttműködést a moszkvai Tyimirjazev
Mezőgazdasági Akadémiával és
a berlini Humbold Egyetem mezőgazdasági és kertészeti karával.
A június persze a búcsúzás, a
ballagások
időszaka is volt,
b
ekkor
zajlottak a diplomaosze
tók
t is. 1966-ban százhuszonhárom
r gépészmérnök került ki az
intézményből,
akiknek nyilvái
nos tanácsülésen adták át az
okleveleket. Elsőként Csapó
Gyyula vehette át diplomáját,
akki kitüntetéssel végzett, s
akkit kiváló munkájának elismerééseként a mechanikai tanszék
gyyakornokának neveztek ki. Továábbi négy hallgató kapott jutalmat kiemelkedő tanulmányi
eredményéért:
Hegyi Pál, Boros
er
Árpád, Varga János és Kallós József.
Köszönjük a Gödöllői Városi Könyvtár
és Információs Központ segítségét!

A Business Traveller Hungary, az üzleti utazók magazinja olvasóit és üzleti partnereit kérte fel, hogy szavazzanak az ország legjobb hivatásturisztikai
szolgáltatóira, 9 kategóriában – így szállodától légitársaságon át a rendezvényhelyszínekig – adhatták le voksukat a Business Excellence díjra. Az
egyes kategóriák három „shortlistes” jelöltjéről most is egy szakmai zsűri
döntött, az olvasók ezek közül választhatták ki kedvencüket.
Az idén 20 éves jubileumát ünneplő Gödöllői Királyi Kastély egymást követő két évben is jelölést kapott rendezvényhelyszín kategóriában, ráadásul az
idén egyedüli fővároson kívüli helyszínként.
A 6 évvel ezelőtt alapított díjat egyre nagyobb érdeklődés kíséri, egyre komolyabban veszi a szakma. Ma Magyarországon ez az egyetlen olyan elismerés, ami az üzleti utaztatásban kimagaslóan teljesítő szolgáltatókat díjazza. Ez
(ny.f.)
pedig különösen fontos a hazai turizmus számára!

gödöLLői KüLönLegesség

GYERMEKPROGRAMOK A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJÁN

Ahogy a korábbi években, úgy
idén is külön programok várják a
gyerekeket a Múzeumok Éjszakáján. Az ifjabbakat a számtalan
nekik szóló program mellett ismét várja a nagyszabású pecsétgyűjtő játék, aminek résztvevői
garantáltan nem mennek haza
üres kézzel. A gyermekprogramok többsége 17 órakor kezdődik, kivéve
a Szent István Egyetemen, ahol a Gépmúzeumban 16, a Kosáry Domonkos Könyvtárban 18-tól várják őket.
Pecsétgyűjtésre lesz lehetőség a Gödöllői Városi Múzeumban, ahol két feladatot
is megoldhatnak a gyerekek, a városi múzeum logikai táblajátékkal várja őket, az
épület előtt pedig origamit készíthetnek az
ügyes kezűek, amiért szintén pecsét jár.
A Gödöllői Városi Könyvtárban három
foglalkozáson is részt vehetnek: Vadászy
Eszter kézműves foglalkozásán, a sokak
által kedvelt War Game terepasztal játékon, és pecsét jár a fémdomborításért is.
Innen csak egy lépés a Levendula Galéria, ahol kollázst készíthetnek, majd a
programsorozat következő állomásán, a
GIM-házban, különleges kerti játékra várják a vállalkozókat.
„Város a kertben” címmel háromféle
feladat várja a különböző életkorú gyerekeket, akiknek eltérő elemekből kell
várost építeni, vagy nyomda segítségével
négyzetekből, háromszögekből és téglalapokból tervezhetik meg saját városukat,
míg a legnagyobbakat egy különleges
kirakó várja. Ennek során híres városok
képeinek darabjait kell szétválogatni,
majd helyesen összeállítani. A játékot a
szervezők beszélgetéssel kötik össze, arra
is kíváncsiak, ki milyen városban szeretne
élni.
A játék következő állomása lehet a
Ferenczy Múzeumi Centrum Megyei Régészeti Látványraktára, ahol a gödöllői
dombvidék földvárai állnak a gyermekprogramok középpontjában. Ennek keretében lehetőség lesz homokvárépítésre,

rrönkvármakett-készíttésre, és persze – mivvel a várakért meg
kkell küzdeni – lesz
ggrundcsata, amihez
nnéhány használaton
kkívüli zoknit célszerrű magukkal hozniuk
a „harcosoknak”. A
Régészeti Látványraktár egyik kiemelt témája lesz a légirégészet, a gyerekek ebbe
papírrepülő-hajtogatással és röptetőversennyel kapcsolódhatnak be.
A gyerekek által igen kedvelt helyszín
a SZIE Gépmúzeuma, ahol Papírmunka-munkagép címmel várják őket kézműves foglalkozásra, majd az SZIE Kosáry
Domokos Könyvtár és Levéltárában is
kézműves foglalkozás várja őket, de a
vállalkozó szelleműek nekivághatnak a
„Találmányok labirintusának is, ahol a különböző találmányok és felfedezésükhöz

kapcsolódó fejtörők segítik a kincskeresést. A játékban való részvételhez a helyszínen regisztrálni kell.
A tudományos játék után irány a mesék, a varázslatok birodalma, azaz a Királyi Váró, ahol családi kalandtúra várja
a pecsétgyűjtőket. Itt is kincsek nyomába
eredhetnek a játszani vágyók, akiknek
boszorkányokkal és sárkányokkal kell
megküzdeniük. De maradjunk még a
meséknél. A kastélyban a Királydombi
Pavilonban és környékén kialakított Parkkönyvtárban két feladatért is pecsét jár:
vagy kedvenc mesehősüket kell lerajzolniuk a vállalkozó kedvű gyerekeknek,
vagy társasjátékra invitálják őket a szervezők. A kastély melletti Pálmaház első
alkalommal kapcsolódik be a Múzeumok
Éjszakájának programjába, ahol kézműves foglalkozás várja a gyerekeket.
Az elmúlt években már hagyománnyá
vált, hogy a Frédéric Chopin Zenei AMI

Június végének hagyományos programja a Múzeumok
Éjszakája. Az országos programsorozatba már évek
óta bekapcsolódik Gödöllő is, ahol idén 15 helyszínen
több mint 50 program várja az érdeklődőket.
Főtér:
18.00-18.35: Gödöllői Városi Fúvószenekar
18.45-19.20: Kantátika férfikar
19.35-20.05: Arpeggio Gitárzenekar
22.00-22.30: Gödöllő Táncszínház
23.00-24.00: Táncház a Gödöllő Táncegyüttessel
SZIE Gépmúzeum:
16.00-24.00: Világhírű Magyar Feltalálók (időszaki kiállítás); Felfedezők felfedezése az állandó kiállításban;
Barátaink és pöfögő gépeink; Tüzes kémiai-fizikai kísérletek; Sétatraktorozás a campuson; Mézes csodák,
nagyanyáink ízei
16.00-24.00: Gyermekprogram: Tudósok, feltalálók
Gödöllői Városi Múzeum:
18.00 / 19.00 /22.30: Egy kiállítás kulisszatitkai
17.00-22.00: Gyermekprogram: Origami – Lepkeszárnyakon 50 éve (a múzeum előtt)
17.00-23.00: Gyermekprogram: Játék a műtárggyal
Gödöllői Városi Könyvtár:
18.00-24.00: Úton – S. Fehér Anna tűzzománc alkotó
műhely kiállítása (földszinti közösségi tér)
22.00: Slam poetry verseny és szabad mikrofon.
17.00-20.00: Gyermekprogram: kézműves foglalkozások, és War Game terepasztal játék
GIM-ház:
18.00-24.00: GIM-történetek – kortárs kiállítás
21.30-22.00: Szemelvények a GIM-történetéből – Ka-

Gödöllő városának tulajdonába került Keleti Gusztáv 1867-ben készült litográfiája, ami a gödöllői kastélyt ábrázolja, előterében a hattyús tóval. A kőnyomat az Országos Magyar Képzőművészeti Társulat kiadásában jelent meg
a koronázás évében. A mű eredetiségét szárazpecsét bizonyítja.
Az ábrázolásból a tervek szerint az önkormányzat képeslapokat készíttet,
(db)
amit bárki megvásárolhat.
is bekapcsolódik a programokba. Itt az
intézmény tanárai és növendékei zenés
programokkal vetélkedőkkel várják a látogatókat, s a résztvevők füzetébe itt is
pecsét kerülhet.
Aki befejezte a játékot – nem baj ha
nem jutott el minden helyszínre – az a
főtéri pavilonnál ajándékra válthatja a füzetet.

tona Szabó Erzsébet vetített előadása
17.00-23.00: Gyermekprogram: Város a kertben
Levendula Galéria:
18.30: Nádas Alexandra grafikus- és festőművész –
Tasi József TAJÓ képzőművész kiállítása – Megnyitja:
Nagy Gábor grafikus- és festőművész
19.00: Nyáresti Muzsika, előadók: Gödöllői Szimfonikus Zenekar tagjai
17.00-23.00: Gyermekprogram: Tér-varázs
Grassalkovich Borház:
17.00-21.00: Borterem és pince megtekintése
Kalocsai Richárd fotókiállítása
Pálmaház Herbárium:
17.00-24.00: Tedd próbára az orrod, játékos illat feladványok és illat totó értékes Herbárium ajándék csomagért. A Pálmaház történelméből totó értékes dísznövény nyereményért.
(Szárazvirág-kötészeti bemutató és workshop kicsiknek és nagyoknak)
17.00-24.00: Gyermekprogram: kézműves foglalkozás a Pálmaház Kertészetben
Ferenczy Múzeumi Régészeti Látványraktár:
17.00: Miklós Zsuzsa emlékkiállítás, munkásságának
jelentősége a Gödöllői dombvidék történetében (tárlatvezetés)
17.30: Régizenei produkció
18.00: Drón bemutató, hőlégballonos fotózás, lézerszkenneres bemutató
19.00: „Hősök, felfedezők, újítók“ – Ismeretterjesztő
tudományos előadások: – A légirégészet egykor és ma
(A légifotózás szerepe és története régészeti lelőhelyek bemutatásával)

A Múzeumok Éjszakáján az elmúlt
években nagy sikerrel lépett fel a Garabonciás színtársulat. Az idén ők is a
gyermekeknek szereznek majd kellemes
perceket, a Művészetek Háza mellett várják a gyerekeket, akik 18 órai kezdettel, a
Kukacmese című verses, zenés interaktív
bábelőadásnak lehetnek nézői és részesei.
(k)

17.00-23.00: Gyermekprogram: a Gödöllői dombvidék földvárai
SZIE Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár:
18.00-23.00: Felfedezők könyvtára – Egyetemi,
könyvtári és levéltári séták, Megbocsájtás éjszakája
18.00-23.00: Gyermekprogram: a szárnyaló képzelet
nyomában – Kézműves foglalkozás kicsiknek és nagyoknak
Gödöllői Királyi Kastély:
19.00 / 20.00: Parkséta – Rosta László vezetésével
19.00-24.00: Állandó kiállítás (600/400 Ft), 21.00-ig
egyénileg, 21.15-től tárlatvezetéssel
19.30-23.30: 20 év kincsei – új időszaki kiállítás
(1500 / 750 Ft)
19.15-22.45: Horty-bunker (700/350 Ft)
22.00-24.00: Ingyenes koncertek a díszudvaron
17.00-21.00: Könyvbemutató, rajzverseny, társasjátékok és meseelőadás a Királydömbi Pavilonnál a
Parkkönyvtárban.
Erzsébet Királyné Szálloda:
18.00-24.00: Lőrincz Ferenc festménykiállítása
Frédéric Chopin Zeneiskola:
17.00-22.00: Gyermekprogram: Játékos zenés foglalkozás (a zeneiskola tanárai és növendékei)
Gödöllői Királyi Váró:
17.00-24.00: Gyermekprogram: családi kalandtúra a
mesék világában
Művészetek Háza Gödöllő (a volt Kastélykert
Étterem):
18.00-18.45: Gyermekprogram: Kukacmese – interaktív bábelőadás – Garabonciás Színtársulat
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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

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

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

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.

2. DR. NÉMETH ANDRÁS
HÁRSFA • FÁCÁN SOR
MAGÁNTERÜLET

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.

Yorkik lepték el Gödöllőt
Június 18-án Royal Canin
Nemzetközi Yorkshire Terrier Napot rendeztek a Királyi
Kastéllyal szemközti füves területen. Az esemény több héttel ezelőtt eső miatt elmaradt,
a szervezők most pótolták a
„mulasztást”. Szerencsére a
mai napon még kevés esővel
sem kellett számolni, ellentétben
sok napsütéssel és sok kutyával.
Az eseményre kilátogatók előadás
keretében tudhattak meg Radvánszky Katalintól minél többet
a fajtáról, aki emellett kozmetikai,
ápolási tanácsokat is megosztott a
gazdikkal, míg dr. Magdus Melinda táplálási szaktanácsadást
adott.
Az elmélet mellett nem maradt el
a gyakorlat sem. Elsőként gyermek-kutya pár bemutatót láthattak az
érdeklődők, majd két kutyus, Falco
és Hachiko ügyességi produkciója
aratott nagy sikert.
Ha drogkereső kutyára gondol az
ember, nem biztos, hogy a yorkshire
terrier jutna először az eszébe. Pedig
kitűnőek ebben a szakmában, derült
ki Pokorny Katalin bemutatóján,
aki magával hozta Józsefet (alias
Nózit), a nyugalmazott nyomozó

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

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

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

yorkit; az eb a helyszínen rögtönzött kábítószerkeresést sikeresen
abszolválta.
A helyszínen többek között fajtamentési bemutató, ingyenes
kutyakozmetika és „lefotózzuk
„kedvencét! is szerepelt”, emellett a szervezők minden kutyával
érkezőt ajándékkal vártak.
Az eseményt Simon Virág, a Royal Canin Hungary Kft. ügyvezetője és Gémesi
György polgármester nyitották meg.

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

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.
10. SZELÍDGESZTENYE • CSANAK UTCA
KÖZTERÜLET

Az Erzsébet parkban, a sziklánál
magasodó fa kb.
100 éves, kb. 2530 méter magas.
Rendkívül hosszú
életciklusú
növény, amely nem
ritkán 2-3000 évig
is elél.

Nyitva: H–Szo 800–1700
Tel.: 06-70/601-8608 • 06-70/601-8618
Cím: Gödöllő, IsaszeGI úT 60.

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:

Turul
Állatkórház és Patika
Nyitva tartás:
Szombat, vasárnap:
9-19-ig
A facsemete annak idején Zalakarosról került Gödöllőre.
A fa kb. 30 éves, kb. 8 méter magas, a lombkorona átmérője
6 méter.

Gödöllő, Szabadság út 21.
(a HÉV-fordulónál)
Tel.: 06-30/943-9898

HÉTVÉGÉN IS NYITVA TARTÓ

ÁLLATORVOSI RENDELŐ
Június 25-én és 26-án,
szombaton és vasárnap,
9-11 óráig:
Kovavet Kisállatrendelő
Gödöllő, Szőlő u. 20-22.
Rendel:
dr. Varga Ferenc állatorvos
Tel.: 06/20-4823-058
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ATLÉTIKA – DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ

Gödöllői ezüsthétfő

Május 30-án Székesfehérváron rendezték meg a III-IV. korcsoportos
egyéni atlétika Diákolimpia országos döntőjét, ahol az erkeles diákok
remek eredményeket értek el és három ezüstéremmel zárták a döntőt.
A gödöllői fiatalok közül a fiúknál a 13 éves
Soos Levente a második helyen végzett 164
cm-es teljesítménnyel magasugrásban, a
Calo Erik, Soos Levente, Seesink Dániel,
Ajkler Ákos összetételű III. korcsoportos
4x100 méteres váltó az ötödik lett, míg kellemes meglepetést okozva a IV. korcsoportos 4x1000 méteres fiú váltó óriásit harcolva
ezüstérmet nyert. Ebben a csapatban Tóth
Dániel, Voloncs Balázs, Várkonyi Gábor
és Desnoix Norbert futott. A hölgyek mezőnyében a 4x600 méteres lány váltó éremesélyesként érkezett a versenyre, ugyanis

Több mint félezren vehettek át elismerést

(folytatás az 1. oldalról)
A rendezvényt hagyományosan ünnepi

műsorok is színesítették. A gyerekek,
tanáraik és a hozzátartozók a 2014-es
X-Faktor győztesének, Tóth Andreának (a jobb alsó képen) számaira
tapsolhattak, valamint a Petőfi Sándor Általános Iskola tanulóinak: Régi
idők testnevelés órája című előadása
és a Négy muskétás Sportegyesület
fiataljainak nagy sikerű műsorát tekinthették meg.
-ll-

lAbdArúgás – mérlegen Az utánpótlás

GSK: Egy megyei aranyérem

Ezüstérmes a Hajós csapata

A Zsembery Tamás edzette csapat az edző
távollétében Ács Tibor testnevelővel érkezett a döntőre, ahol a csoportmeccseket
három győzelemmel abszolválta, így veretlenül jutott az elődöntőbe. Itt a Békés ellen a
hajrában fordítva ismét nyerni tudott a csapat, míg a másik ágon a
Szeged jutott a fináléba. Nem várt
könnyű feladat a gödöllői fiatalokra, miután a szegediek az országos
kézilabda-bajnokságban aranyérmet nyertek. Ács Tibor „legényei”
hősiesen küzdöttek, de a Csongrád

jó tAnuló, jó sportoló díjátAdó ünnepség

az idén tavasszal a mezei országos döntőn
harmadikok lettek, míg erre a versenyre a
második legjobb idővel kerültek be. A várakozásnak megfelelően jól teljesített a képen
látható Butor Dóra, Soós Dorina, Németh
Nóra, Gódor Fanni összeállítású négyes
és a dobogó második fokára állhatott fel.
.
-ggy-

kézilAbdA – diákolimpiA döntő
Június 10-12-én Miskolcon rendezték meg IV. korcsoportos Országos
Kézilabda Diákolimpia tanévi döntőjét, amelyen a Gödöllői Hajós Alfréd
Általános Iskola fiú kézilabda-csapata képviselte városunkat és végzett a második helyen.
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Sport

megyeiek végül nyerni tudtak, így a gödöllői Hajós iskola csapata ezüstérmes lett. A
torna legjobb kapusa Palasics Kristóf, a
gólkirály Tóth Dániel lett, így mindketten
helyet kaptak a Diákolimpia „All Star” csapatában.
A csapat tagjai voltak: Botyik Máté, Csákvári Jenő Levente, Fábián Tamás, Frei Mihály,
Hévizi Kristóf, Hrustinszki Márk, Kormos
Péter, Kassai Levente, Király Szabolcs, Palasics Kristóf, Tóth Dániel Lauber Tardos,
Garami Henrik, Török Vilmos, edző: Zsembery Tamás, testnevelő: Ács Tibor.
-tt-

A Gödöllői Sport Klub utánpótlás
labdarúgócsapatai a 2015/16-os
bajnoki évben öt korcsoporttal
képviseltették magukat a különböző versenysorozatokban és egy
aranyérmet nyertek.
A klub négy legnagyobb korosztálya az országos II. osztály Közép-B csoportos bajnokságban indult. Keserű László csapatai
közül az U19-es gárda 8 győzelemmel, 3
döntetlennel és 13 vereséggel, 53 rúgott
és 73 kapott góllal, 27 ponttal a nyolcadik
helyen végzett. A legeredményesebb játékos a nyolc találatig jutó Gulyás Dominik

volt. Az U17-es alakulat a 10. helyen végzett, ők 26 pontot szereztek a szezonban,
a házi gólkirály a 25 gólig jutó Baranyi
Szabolcs lett (mérleg: 8 győzelem, 2 döntetlen, 14 vereség, 58-68-as gólarány).
Papp György csapatai közül az U15-ös
együttes szintén a 10. lett. A GSK 7 győzelmet, 2 döntetlent és 15 vereséget produkált és 69-97-es gólkülönbséggel zárt.
A legjobb góllövő Richter Tamás lett, aki
28 gólig jutott, ezzel csoportjában a második legtöbb gólt lőtte a bajnokságban.
Az U14-es csapat végzett a legelőkelőbb
helyen, az ötödik pozíciót szerezte meg
ez a formáció. A 43 ponttal záró (mérleg:

13 győzelem, 4 döntetlen, 7 vereség, 113
rúgott és 50 kapott gól) 14 éves korosztályban Krizsán Márk 23 találattal segítette
csapatát.
Ebben a bajnoki kiírásban a legjobb eredményt a gödöllői csapatok közül a Pest megyei U14 II. osztályának Keleti-csoportjában szereplő, és ott aranyérmet szerző
alakulat érte el. Nagy Roland együttese 10
győzelemmel és két vereséggel, 30 ponttal
végzett csoportjában az élen. A fiatalok 88
gólt rúgtak és mindössze 15-öt kaptak, a
házi góllövőlistán Szőke-Kiss Benedek és
Kiss Dávid végzett az élen, akik egyaránt
15-15 találatig jutottak csoportjukban.
A Pest megyei U14-es Bajnokok Tornájának négyes döntőjébe is beverekedték magukat a fiatalok, akik itt végül a harmadik
helyet szerezték meg.
-lt-

AsztAlitenisz – Véget ért A Városi bAjnokság

Mindenki győztes, de a Röges-Kazinczy a bajnok
Véget ért a gödöllői városrészek
közötti amatőr asztalitenisz bajnokság. A 10 csapatos sorozatot ebben
az évben is legyőzhetetlennek bizonyult és ezzel bajnok lett a Röges-Kazinczy csapata.
A 10 fordulón át tartó bajnokságban a Röges-Kazinczy vegyes csapat veretlenül őrizte meg bajnoki címét. A lelkesedés persze
a többi városrészi csapatot is jellemezte,
így nem volt ritka a fordulók alatt, hogy az
utolsó mérkőzések döntöttek a győzelemről.
A bajnokság dobogójának képzeletbeli második fokára a Kertváros állhatott fel, a harmadik helyet a Fenyves csapata hódította el.

Győrfi Beátát, a bajnokság egyik fő szervezőjét kértük, hogy röviden foglalja össze
a tapasztalatokat: „Az a helyzet, hogy valamennyien győztesek vagyunk, akik részt
vettünk ezen a bajnokság-sorozaton, így gratulálunk a most a dobogóról lemaradó csapatoknak is: a Csanak, a Városközpont, a Máriabesnyő, az Alvégi Civil
Társaság, az Egyetem,
a Haraszt és a Blaháért
egyesület csapatainak.
Külön köszönjük a Csanak és Fenyves csapatainak, hogy hagyománnyá
tették az asztalitenisz
rangadót, és köszönjük

lAbdArúgó európA-bAjnokság – loVrencsics már egészséges

Eb-lázban az ország

Június 10-én kezdődött a XV. labdarúgó Európa-bajnokság, amelynek
házigazdája ezúttal Franciaország.
Magyarország 44 év után résztvevője újra a tornának, és ha már ott
vannak a mieink, nem tétlenkednek,
eddig kiváló játékkal rukkolnak elő.
A magyar válogatott az F jelzésű csoportban
brillírozik. A gödöllői kötődésű Lovrencsics
Gergőt (a képen) is a keretben tudó nemzeti csapat az első játéknapon Ausztriát verte
2-0-ra, majd Izland ellen értek el igen értékes 1-1-es döntetlent a mieink. A megszerzett négy ponttal Bernd Strock „legényei”
Portugália, Izland (egyaránt 2-2 pontosak)
és Ausztria (1 pontja van) előtt vezetik a

csoportot és szinte biztos, hogy bejutnak a
legjobb 16 közé. Június 22-én, szerdán 18
órakor az utolsó csoportmeccsen Portugália
lesz az ellenfél és bízzunk abban, hogy az
első meccs előtti utolsó edzésen megsérülő
Gergő is szerepet kap majd a 90 perc során!
Az, hogy milyen a közhangulat a remek
szereplés miatt, azt a különböző közösségi
oldalakon, valamint a híradásokban is nyomon követhető és csak reménykedhetünk
abban, hogy a július 10-ig tartó kontinensviadalon még sokszor megtapasztalhatjuk ezt
a régen átélt érzést.

Megy a találgatás, hogy kit kaphat
továbbjutás esetén válogatottunk?
Nos, jöjjenek az alternatívák, bármilyen esélylatolgatás nélkül!
Abban az esetben, ha megnyerjük a csoportot, akkor az E csoport második helyén
végző csapatot kapnánk, jelen állás szerint
Belgiumot. Csoportmásodikként a B csoport második helyezettjét sodorná utunkba
Fortuna asszony. Az angol, szlovák, walesi

sportbarátainknak az élményeket, a kellemes
fáradtságot, amit a közel 800 páros és egyéni
mérkőzés után éreztünk! Szeptembertől indul az új szezon, várunk újra minden régi és
új csapattagot, 9-99 év közötti amatőr pingpongost!”
-li-

és oroszok alkotta négyesből nem egyszerű
eldönteni, hogy melyiket szeretnénk. A harmadik eshetőség az, hogy csoportunkban a
harmadik helyen végzünk. Ebben az esetben
a vagy a C vagy a D jelzésű csoport győztesét kapná válogatottunk a legjobb 16 között.
Előbbiben a németek és a lengyelek futnak
versenyt, míg utóbbiban a spanyolok és a
horvátok a lehetséges befutók a csoportelsőséget tekintve (lapzártánk után kezdődtek az
utolsó mérkőzések minden érintett csoportban.). Látva a lehetőségeket, kijelenthetjük,
hogy nincs álomsorsolás…

Eb után zöld-fehérben
Előfordulhat, hogy az Európa-bajnokság
után Varga Roland és Busai Attila után
Lovrencsics Gergő személyében újabb
gödöllői kötődésű labdarúgó kerül a Ferencvárosi Torna Club csapatához. Több
hírportál is megírta, hogy a válogatottal a
franciaországi kontinenstornán szereplő
szélső előszerződést írt alá a Fradinál. A magyar bajnok és BL-selejtezős zöld-fehérek
(az albán Skenderbeuval sorsolták össze az
FTC-t) tárt karokkal várják a legutóbb a lengyel Lech Poznanban légióskodó játékost.
-tt-
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Frédéric Chopin Zenei
Alapfokú Művészeti Iskola
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!

Megértésüket köszönjük:
az Intézet igazgatósága

ÜGYELETEK
ORVOSI ÜGYELET

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Június 20-26-ig:
Ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi u. 1. Tel.: 416-551.
Június 27-július 3-ig:
Kígyó Gyógyszertár, Gábor Á. u. 3. Tel.: 430-069.

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

NYÁRI MEGJELENÉSE
Tájékoztatjuk kedves Olvasóinkat és hirdetőinket, hogy a
Gödöllői Szolgálat a
NYÁR FOLYAMÁN AZ ALÁBBIAK SZERINT JELENIK MEG:
A nyári szünet előtti utolsó lapszám megjelenése:
JÚLIUS 5.
A szünet utáni első lapszám megjelenése:
AUGUSZTUS 9.
A hirdetésfelvétel július 4-től 30-ig szünetel.
TÁJÉKOZTATÓ – GYERMEKORVOS
Tájékoztatom a Tisztelt szülőket, hogy Dr. Gálfi Zoltán nyugdíjba vonulása miatt, 2016. július 1-től Gödöllő város 3. számú házi gyermekorvosi
körzetét az alábbi rendelési időben látom el a Gödöllő Szabadság tér 3. sz.
alatti, II. számú rendelőintézet 114. sz. helyiségében rendelőjében.
Hétfő:12.00-15.00 • Kedd: 15.00-18.00 • Szerda: 8.00-12.00
Csütörtök:12.00-15.00 • Péntek: 8.00-11.00
Tisztelettel: dr.Kiss Zsuzsanna házi gyermekorvos sk.
A Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatalának Élelmiszerlánc- biztonság és Állategészségügyi Osztálya e-mail címe megváltozott.
Az új e-mail cím: godollo-aeu@pest.gov.hu
A korábbi e-mail címre küldött leveleket a rendszer nem továbbítja automatikusan.
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Fotó:

Tatár Attila

Mob.: +36/30-952-9987

A piaci
csarnokban
üzlet kiadó!
Érdeklődni:
a helyszínen,
vagy a

06-30-5030777
számon
Vilhelm Ferencnél.

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.

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
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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 3
szoba+ nappalis, Iár: 25,5MFt-tól 20-772-2429
+ Sürgősen eladó első emeleti, 2 szobás, erkélyes lakás a János utcában Iár: 15.5MFt
(20)804-2102

+ 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 Blahai részén, újszerű, három szoba+
nappalis kiváló állapotban található ikerház eladó! Iár:28.9MFt! 20-539-1988
+ Eladó 1.5 szobás lakás a Paál László közben
Iár: 12.8MFt 20-804-2102
+ 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 100 m2-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 28,9m-ós i.áron 20772-2429
+ 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, 30m2es tégla kis házzal eladó!
12.9MFt! 20-539-1988
+ Téglaházat vagy építési
telket vennék Gödöllőn vagy
Szadán! 20-944-7025
+ Veresegyházán, Széchenyi dombon, 2szintes,
160m2-es családi ház
600m2 telekkel eladó! Iár:
28 MFt 20-218-8591

+ Eladó lakást keresek központban! (20)8042102
+ Petőfi téren teremgarázs-kocsibeálló KIADÓ!!
10EFt/hó (6hónap=48EFt) (20)804-2102
+ Gödöllő központjában, újszerű, kétszintes sorházi lakás, kifogástalan állapotban, udvari autóbeállóval, nappali+két szobával eladó! Iár:25.5MFt!
20-539-1988
+ 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 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
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 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
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+ 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). 300
000 Ft négyzetméteráron. 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 nm-es 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 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 Grassalkovich utcában
700nm-es 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.:
13,5 mFt 20-919-4870
+ 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.
+ Gödöllői, 888 nm-es telek eladó a Fenyvesben. Közmű az utcában. 20/517-4474
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+ Eladó Gödöllőn Szilágyi E. utcában 1060nmes 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
+ 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, a Boncsok Völgy utcában, eladó egy
festőien panorámás, 896 nm-es telek/ zárt kert.
Iár: 3,5MFt. 20/9988-285
+ 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
+ Gödöllő központjában 1.em. teljesen felújított
lakásomat elcserélném értékegyeztetéssel kisebb családi házra vagy telekre. Haraszt, Kertváros és Alvég érdekelne. Érd: 20/4989-485 (de.)
+ 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 Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában 61
nm-es, 2szobás, 4.em. panel építésű, felújított lakás szeptemberi költözéssel. Iár: 14,6 MFt. Érd:
70/426-4500
+ Isaszegen kertes családi ház eladó. Teljes külső-, belső- és tető-felújítással, szigetelve! A ház
alapterülete 80 nm. Iár: 16 MFt. 30/515-0739
+ Gödöllőn, központi helyen bútorozott, 3 szobás
lakás saját parkolóval és fogyasztásmérőkkel,
hosszútávra kiadó július 1-től. Érd: 28/411-259
+ Eladó egy 57 nm-es, 2 szobás, földszinti lakás
Gödöllőn a Palotakerten. Irányár: 13,9MFt. Érd:
20/490-2667 vagy 30/256-9667

+ 2 hálószobás + fürdő + konyhás lakás kiadó
Gödöllőn belvárosi csendes utcában – kertes
házrészként. 30/9343-004
+ Zuhanyzós, bútorozott, 30nm-es, fa tüzelésű,
különálló lakás kizárólag 1 fő részére kiadó! 1
havi kaució szükséges. Tel: 20/226-6503
+ Belvároshoz közeli kertes házban lévő 110 nmes exkluzív lakrész kiadó. 20/9325-415
ÜZLET, IRODA, GARÁZS

ÁLLÁS

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

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

+ ASZÓD belvárosában 170 + 30 nm-es üzlet
kiadó főút mellett. 30/9343-004
+ Gödöllő központjában 26 nm-es üzlethelyiség
hosszútávra kiadó. Tel: 20/802-1287
+ Kossuth Lajos utcában 25 nm-es, forgalmas helyen lévő UTCAFRONTI ÜZLET kiadó.
20/9325-415
+ Petőfi téren teremgarázs-kocsibeálló KIADÓ!!
10EFt/hó (6hónap=48EFt) (20)804-2102
+ IRODA (üzlet, bemutató terem) KIADÓ Gödöllőn a TESCO-val szemben: 26 nm (földszinti helyiség, WC blokkal). Bérleti díj (nettó):
40.000,-Ft + rezsi
(mért gáz, mért áram,
víz: 1m3/fő). Külön bejárat, ingyenes parkolás.
T: 20/418-8878
+ RAKTÁR KIADÓ a
TESCO-val szemben. Üzlethelyiség is leválasztható. 106 nm = 120.000
Ft+ÁFA, 4,3m belmagasság, nagy ajtók, saját
fűtés és vizesblokk. T:
20/418-8878
+ Gödöllő központjában, utca fronti 34
négyzetméteres helység
hosszútávra kiadó. Tel.:
06-20-3456-552.

ALBÉRLET KIADÓ

+ Új építésű, saját parkolóval
rendelkező,
alacsony rezsijű, dupla
bejáratos üzlet, iroda,bemutatóterem,rendelő
céljára a lkalmas. Akár
azonnali
költözéssel!
Tel.: 06-20-3456-552.

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

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

+ ELADÓ vagy KIADÓ Gödöllő Kertvárosban egy
4 szobás, összkomfortos családi ház. Óvoda, iskola, buszmegálló a közelben. Tel: 20/423-6202

KÍNÁLATUNKBÓL: *Gödöllőn, a Belvárosban 2.
emeleti, újszerű, bruttó 46 nm-es, tetőtéri lakás parkolóval eladó. Iá:16,5 mFt
*A Kertvárosban nappali+6 szobás,300 nm-es, kétszintes, úszómedencés családi ház eladó. Iá:64,9 mFt.
*Az Átrium Üzletházban 15,4 nm-es üzlet kiadó, egyéves
(előre) díjfizetéssel: 90eFt/hó, közös költség az árban.
*Gödöllőn, a központ közelében 1025 nm-es, 17 m széles építési telek (25% beépíthető) eladó. Iá:16,9 mFt.

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.

E-mail: mariann.szokoly@conbrio.hu

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

2016. jÚNIUs 21.
+ FELSZOLGÁLÓ –
PULTOS munkakörbe,
gödöllői kávézóba (Királyi Váró) középkorú, szakképzett munkaerőt keresünk. 30/400-4762
+ DRYVITOS MUNKÁRA KERESÜNK SZAKEMBEREKET! Azonnali
munkakezdéssel keresünk Budapest és környéki munkaterületre,
teljes munkaidőre dryvit
szakembereket 1-2 év
tapasztalattal. Bérezés
megállapodás alapján.
Érd: 70/675-3267

+ Gödöllői étterembe FELSZOLGÁLÓT keresünk.
Tel: 20/3238-106
+ Gödöllői „Minőségi Felvágottak és Sajtok” üzletbe ELADÓT felveszünk. Jelentkezni személyesen az üzletben önéletrajzzal: Gödöllő, Petőfi
tér 4.-6., vagy e-mailen: info@sonka.hu
+ Gödöllői ÉLELMISZERBOLTBA szakképzett
ELADÓT keresünk. 30/312-1257
+ Gödöllő – Szada telephellyel rendelkező, törött
autókkal foglalkozó műhelybe szét- ill. összeszerelő, nagy tapasztalattal rendelkező szakembert
keresünk. 30/993-8357, juliannafarkas7@
gmail.com

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

SZOLGÁLTATÁS

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

1+1=3 Akció! Részletek az irodában vagy telefonon!

Lovagoltatási, lótartási és lovas táboroztatási feladatokra keressük szakképzett,
tapasztalt és megbízható lovászunkat Gödöllő külterületére. Lakhatás vagy utazási
költségtámogatás, cafeteria.
E-mail: iroda@gak.hu. Tel.: 30/515-3138

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

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

Ajándék hirdetés a Szolgálatban!

Lovász munkatársat keresünk

+ A Tessedik Sámuel
Evangélikus Szeretetszolgálat állást kínál: 1
fő csökkentett munkaképességű – fizikai segédmunkás pozícióba.
Érd: Molnárné S. Katinka 20/770-3528

+ 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.: 30/6227421, e-mail: fukaszalasgodollo@gmail.com
+ KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, tanácsadás. Gödöllő, Tűztoronyház, Kossuth
utca 13. Tel: 06-30-592-1856, 06-30-5081380, 06-28-784-752

+ ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál
kivitelezés, gipszkartonozás, hideg-meleg burkolás). Vállalunk mindennemű építőipari kivitelezést. Gyors, megbízható munka. Ingyenes árajánlat felmérés alapján. Tel: 20/4359-650
+ DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉLKÜL.
Tóth Tamás 06-70-502-5620
+ KERTFENNTARTÁS, Kerttakarítás, metszés,
permetezés, ültetés. Rotációs kapálás, gyepszellőztetés. Füvesítés. Fűnyírás, fűkaszálás, bozótirtás, sövénynyírás. Ágak, levelek elszállítása.
30/747-6090
+ KÚTFÚRÁS! 10 ÉV GARANCIÁVAL. Tel:
70/633-5772
+ KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. RAKTÁROZÁS. Csomagoló anyagok árusítása. Minden, ami a költöztetéshez kell. Hadnagy Árpád
20/311-7470
+ 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
+ TAPÉTÁZÁS, FESTÉS-MÁZOLÁS! Szakmai
tapasztalattal. (Bútormozgatással.) Ingyenes felméréssel. 20/325-4944
+ KERTI ÉPÍTMÉNYEK komplett kivitelezése!
Szerszámtárolók, kerítések, járdák, növénytámaszok, ágyásszegélyek, kukatárolók, medence alapok, stb. kialakítása. Egyedi elképzeléseit
megvalósítjuk! 20/266-0104
+ TAPPANCS Terápiás Kutyamasszázs és Családi Panzió. Rehabilitáció, ízületi, mozgásszervi
problémák, sérv, frissítő kezelések. Családi utazások alatti felügyelet kennelmentes elhelyezéssel.
20/385-3237, tappancsmasszazs@gmail.com

+ 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: 20/9527289, 28/476-229
+ SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon bizalommal, házhoz megyek. Számítógép szerelés,
rendszer és programtelepítés, vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel: 30/333-9201
+ KÖLTÖZTETÉS! BÁRMIT, BÁRHOL, BÁRMIKOR! Igény esetén LOMTALANÍTÁST is vállalunk. Tel: 70/621-6291

+ Barbara kutyakozmetika. Cím: Nagytarcsa, Tessedik Sámuel u.38. Kérésre házhoz megyek.
+3620/9355059. www.barbarakutyakozmetika.hu
+ Telekkel rendelkező tulajdonosoknak generál
kivitelezésben, referencia háttérrel kínálunk új
építésű lakóházak kivitelezését 153.000 Ft/nm
áron. 20-919-4870

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.: +3630-851-8763

2016. jÚNIUs 21.
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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.
+ NÉMET nyelvtanítást, korrepetálást vállal tapasztalt nyelvtanár. 30/912-6224
+ Pizza szakács tanfolyam indul Gödöllőn, további
tájékoztatást emailben küldünk az érdeklődők számára. Jelentkezéseket a pizzaszakacs.godollo@
gmail.com email címre várjuk.

+ 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. Érd.: +36-30-302-4570

+ 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

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

+ Körömbenövés kezelése – körömkezelés
– gyógypedikűr - cukorbetegek lábápolása.
Felnőtt és gyermek. Gödöllő – Tormay Károly
Egészségügyi Központ Ortopédiai szakrendelő (csütörtök). Bejelentkezés: Baraksó Rita
70/422-1978

+ AKKUMULÁTOR minden típusú gépjárműhöz
szaküzletünkben vagy kiszállítással. Szolgáltatásaink: beszerelés, bevizsgálás, töltés-mérés, szaktanácsadás. Minőségi akkuk, új akciók. Gödöllő,
Dózsa Gy.út50.(Temetővelszemben)06-30/5364300, 28/611-728 www.akkugodollo.hu

+ MASSZÁZS GÖDÖLLŐN! Talp, hát, fájó derék, nyak masszázs. ...az Ön teste is megérdemli a kényeztetést! Antal Miklós gyógymasszőr:
20/294-2295 www.massageheaven.hu

OKTATÁS
+ MAGYAR VÖRÖSKERESZT ELSŐSEGÉLY VIZSGA, TANFOLYAM! Gödöllő, Petőfi
tér 9. Pelikán Autósiskola 70/433-5033,
www.pelikansuli.hu

ADÁS~VÉTEL
+ NÉMET nyelvtanulás nyelvtanárnál. Minden
szinten minden korosztálynak. ORIGO, TELC,
ÖSD, GOETHE nyelvvizsgára, közép és emelt
szintű érettségire felkészítés. Egész nap. Érd:
30/611-0036 Kollarics Katalin

+ KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIBRISEKET, papírrégiségeket, magyar és külföldi bélyeggyűjteményeket 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
+ Eladó 1 Thomson 14MF 10C típusú és 1 Orion
T2836 MTX-es színes TV. 1 fél évet használt GF
25PP Típusú FÉG 2,5kW-os gázkonvektor. Érd:
70/223-8224
+ Lakást kinőtt VIRÁGOK: klívia, szobafenyő,
főnixpálma, leanderek, különféle kaktuszok eladók. 20/455-8045
+ 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.: +3620-9811-027.

EGYÉB
+ 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
+ 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
+ Társ- és partnerközvetítés. Tel.: 20/9455-583.
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2016. június 21.
Beküldési határidő:
2016. június 28.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os
vásárlási utalványát nyerte: Navratil Lászlóné, Egyetem tér 4/C, dr. Tiborczi Zsuzsa, Mikes Kelemen u. 17.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os
vásárlási utalványát nyerte: Fődi
Jánosné, Blaháné u. 34., Kiss Gábor
János, Csanak u. 12.
A Happy Box 2000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Kovács Lizett,
Vasvári Pál u. 6.
A Városi Mozi ajándékát nyerte: Bukodi Miklósné, 2117 Isaszeg, Petőfi u.
12., Őry Kinga, Hársfa u. 14.

A Mezőgazdasági és Kertészeti
Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Rózsa László, Fenyvesi
nagyút 28., Tamás Mária, Táncsics
M. út 32.

ZÁRVA JÚNIUS 1-JÉTŐL SZEPTEMBER 9-IG
A Művészetek Háza június 1-jétől szeptember 9-ig
felújítás miatt ZÁRVA. Szeptember 10-től a megszokott nyitva tartással vár mindenkit.
A Belvárosi Jegyiroda június 1-től augusztus 31-ig
hétfőtől-péntekig 10.00-18.00, szombat-vasárnap
ZÁRVA. Szeptember 1-jétől a megszokott nyitva
tartással vár mindenkit.
A Királyi Váró minden nap 10.00-18.00 (változatlanul működik).
NoVo Café és mini könyvtár a megszokott nyitva
tartással lesz nyitva (hétfőtől-csütörtökig 8.3022.30; péntek-szombat 8.30-01.00; vasárnap
11.00-22.30).

