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Koncerttel kezdődött és a VII. Nemzetközi
Chopin Zongoraversennyel folytatódik a Gödöl(5. oldal)
lői Chopin Hét.

Az országos ifjúsági atlétika bajnokságon három
GEAC atléta is kvalifikálta magát a júliusi ifi Európa-bajnokságra. A fotón a 400 m-en aranyérmes
(8. oldal)
és Eb-résztvevő Király Adél.

HÁROM NAP, NÉGY ORSZÁG MUZSIKUSAI, ÖT ZENEKAR

VI. Nemzetközi Fúvószenekari Fesztivál

A három napos programnak két
sajátos apropója is volt az idén.
Az egyik a Gödöllői Városi
Fúvószenekar fennállásának
negyedszázados jubileuma, a
másik településünk várossá
nyilvánításának ötvenedik évfordulója. A program ekképp
csatlakozott a Gödöllő 50 – a
megújuló értékek városa tematikus évhez. A rendezvényen két
testvérvárosunk, a cseh Brandys nad
Labem-Stará Boleslav és Bad Ischl
fúvósai is felléptek.
Az együttes negyedszázados, a te-

az elvet gyakorolják, hogy nem
jjó egyedül játszani, még egy
ilyen nagy létszámú zenekarnak
sem. Éppen ezért az első napon
a fúvószenei szomszédvár, Dány
ifjúsági együttesével közösen
léptek fel. A két együttes között
már jó ideje kiváló a kapcsolat, gyümölcsöző összefogásuk
legutóbb a február végén a Művészetek Házában adott tavaszköszöntő közös hangversenyen
nyilvánult meg.
Szombat a külföldi vendég
együttesek tartottak fél-fél órás
„bemelegítő” előadást. Először
Brandys nad Labem-Stará Boleslav zeneiskolájának FF Big
Bandje lépett színpadra, majd a Bad
Ischlből érkezett fúvószenekar – a
Musikkapelle Jainzen in Bad Ischl –
szólaltatta meg hangszereit a kastély
díszudvarán. (folytatás az 5. oldalon)

Fotó: Balázs Gusztáv

Klarinétok és kürtök, trombiták és harsonák hangja
visszhangzott július első napjaiban városunkban: hatodik
alkalommal rendezték meg a
Gödöllői Nemzetközi Fúvószenekari Fesztivált.

lepülés
közönsége
p
g által is nagyra
gy
becsült és kedvelt tevékenységéért
is köszönetet mondott a fesztivált
megnyitó Gémesi György polgármester a főtéren megtartott nyitó ünnepségen. A város vezetője kiemel-

te: a testvérvárosokból is érkezett
zenészek részvétele a fesztiválon azt
bizonyítja, hogy a hivatalos testvérvárosi kapcsolatok a települések társadalmi életét is felpezsdítik.
A gödöllői fúvósok a fesztivállal azt

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.
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Folyamatosak a Felújítások

Nyári muNkák
Városunkban
folyamatosan
zajlanak a felújítások, a következő hetekben több nagyszabású program indul majd
egyszerre. Az aktuális forgalmi rend változásokról a kivitelező időben tájékoztatni fogja
a lakosságot és a gépjárművel
közlekedőket.
Tervek szerint halad a Szőlő utca –
Szilhát utca találkozásánál lévő híd
átépítése. A munka félpályás útlezá-

rással jár, ami várhatóan augusztus
végéig tart. Ez idő alatt a helyi buszjáratok a Bajcsy-Zsilinszky – Szőlő
utca nyomvonal helyett a Lumniczer
és a Bethlen Gábor utca útvonalon
közlekednek. A munkálatok végleges befejezésére a tervek szerint
szeptember közepén kerül sor.
Július 25-én két nagyszabású rekostrukció is elkezdődik: a Testvér-

városok útja Szabadság út – Grassalkovich Antal utca közöti, és
a Széchenyi István utca – Dózsa
György út – Kandó Kálmán utca közötti szakasza újul meg.
A Testvérvárosok útján a megjelölt
útszakaszon kerül sor az aszfaltburkolat felújítására, a kétoldali kiemelt
szegély cseréjére, valamint a víznyelő helyreállítására, s elkészül a gyalogjárda rekonstrukciója is.
A tervek szerint a munkavégzés a
forgalom fenntartása mellett
zajlik majd, de

előfordulhat, hogy
jelzőőr irányítja a
forgalmat, illetve,
az aszfaltozás idején néhány napig forgalom terelésre
kell majd számítani. A befejezésre
várhatóan szeptember közepén kerül
sor.
A Széchenyi István utca felújítása
során megerősítik az aszfaltburko-

megújuló művészetek Háza
Véget értek a bontási munkák a
június elsején bezárt Művészetek
Házában, még a rendszeres láto-

gatók sem ismernének rá az őszre
megújuló színházteremre. Az épület felújításának II. ütemére saját
forrásból mintegy 245 millió forintot fordít az önkormányzat, aminek
eredményeként ősztől egy szebb,
kényelmesebb és korszerűbb szín-

házterembe térhet majd vissza a
közönség, az itt dolgozók pedig
biztonságosabb, modernebb beren-

dezésekkel végezhetik majd munkájukat.
A nyár elején megkezdett munkálatok során a színpad is megújul, ez
utóbbi a jelenleginél mobilabb lesz,
így zenekari árokként is funkcionálhat majd, vagy ha szükséges, első

szelektív gyűjtők Helyett szemétégetőket akar a kormáNy

Módosították a hulladékgazdálkodási törvényt
Miközben sosem látott kaotikus helyzet állt elő a hulladékgazdálkodásban,
a parlament elfogadta a 2012-es hulladéktörvény módosítását, ami – szemben az eddigiekkel és a szakmai,valamint az uniós elvekkel ellentétben nem
a szelektív hulladékhasznosítást, hanem a szemétégetést helyezi előtérbe.
Mint arról nemrég a Világgazdaság
beszámolt, a törvényjavaslathoz mellékelt háttéranyag alaposan részletezi,
hogy az égetés a hulladékok ártalmatlanításának leggyakoribb módszere,
és hogy ezzel felelnénk meg az Euró-
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pai Bizottság elvárt célszámainak. A
bizottság 2014-ben kiadott, körkörös
gazdaságot – magyarán maximális újrahasznosítást – célzó „zéró hulladék”
programja szerint 2030-ra a szeméttelepeken legfeljebb a hulladék semmilyen más módon nem hasznosítható 5
százaléka helyezhető majd el. Ezzel
együtt a települési hulladék újrahasználati és újrafeldolgozási szintjét 70
százalékra kell emelni. Ehhez képest
nálunk a települési hulladék 65 százaléka szeméttelepre kerül. Ezért a kormány szerint a fő cél a hulladék eltérítése a lerakóktól és az energetikai

latot és elvégzik a kétoldali vízelvezető árok rekonstrukcióját. Az út két
oldalán „K” szegélyt és padkaszivárgót építenek, a Dózsa György úti
csomópontban pedig közös járda és
kerékpárút rekonstrukciót végeznek,
ami egyben része a „Legyen Gödöllő
kerékpárosbarát város!” programnak. A felújítás alatt a Széchenyi utca
érintett szakaszát teljes egészében
lezárják. A munkák itt is várhatóan
szeptember közepén érnek véget.
Hamarosan eltűnik a Szabadság
téri HÉV megállót elcsúfító bódé
az állomás területéről
A korábban újságosnak, majd büfének helyet adó, a BKV tulajdonában
lévő épület évek óta üresen áll, hasz-

nosítani nem tudják. A városképet
rontó épület sorsa azonban a napokban eldőlt, a BKV-vel való megegyezés alapján a közeljövőben bontásra
kerül.
kj

részének elbontásával bővíthető
lesz a nézőtér. Korszerűsítik a több
évtizedes színpadtechnikát, felújítják az épülettel egyidős elektromos hálózatot, a közönséget pedig

a korábbinál kényelmesebb székek
várják majd, valamint megújul a
padozat, az oldalfal és a felső hangterelők, és az új belsőhöz igazodó,
nagyobb teljesítményű, korszerűbb
klíma rendszert is kap a színházterem.
jb
hasznosítás növelése, ennek eszköze
pedig a hulladéklerakási járulék, ami
az új szabály alapján a korábbi tonnánkénti 3-4 ezer forintos díjról 6 ezer
forintra emelkedik. Annak viszont nem
kell járulékot fizetnie, aki azbesztet tartalmazó lakossági építőanyag-hulladékot vagy erőművi és hulladékégetésből
származó, a törvény szóhasználata szerint „nem veszélyes” salakot és pernyét
visz ki a szeméttelepre.
A lap információi szerint Budapesten
építenének egy égetőművet, és több
regionális égető kialakítása is szóba
került már, de hogy ezeket hová tervezi
a kormány, még nem tudni.
(Forrás:Világgazdaság)

ÖsszeFogással a rágcsálómeNtesítésért

sokat számít a lakosság odaFigyelése
Az elmúlt hetekben több jelzés érkezett a városüzemeltetés
munkatársaihoz, hogy patkányokat láttak a lakók. A rágcsálók
jelenléte sok probléma forrása, ezért nem csak irtásuk fontos,
hanem elszaporodásuk megelőzése is. Városunkban az önkormányzat minden esztendőben két alkalommal, tavasszal és őszszel végeztet ütemezett patkányirtást, a városi közterületeken
és az önkormányzat által fenntartott intézményekben, de ha
szükséges, bármikor beavatkoznak a szakemberek. Az eredményesség azonban a lakossági együttműködésen is múlik.
A tavaszi rágcsálóirtás során a szakemberek zárt, biztonságos műanyag
dobozokban helyezték ki az irtószereket. A felirattal és jelzéssel ellátott
dobozokon az is fel volt tüntetve,
hogy nem szabad illetékteleneknek
hozzányúlni. Ennek ellenére az ellenőrzések során sokszor azzal szembesültek, hogy a dobozok eltűntek,
előfordult, hogy máshol, nem közterületen fedezték fel azokat. Mivel a
rágcsálóirtás közegészségügyi szempontból is rendkívül fontos, szükség
esetén minden segítséget megadnak
hozzá, ezért teljesen felesleges a
kihelyezett ládákat az egyéni szempontokat szem előtt tartva áthelyezni!
A rágcsálók irtás
ellenére történő
elszaporodásának
számos oka van,
most leginkább a
rendkívül csapadékos tavaszi és
kora nyári időjárás miatt jelentek
meg, ugyanis a
megemelkedett
talajvízszint miatt a mélyebben
„lakó” patkányok a talajszinthez közelebb keresnek maguknak életteret.
Sok esetben azonban felmerül a
lakosság felelőssége is, egyrészt
a sok háztartásban ma is élő gyakorlat, hogy az ételmaradékoktól a
szennyvíz-elvezető rendszeren keresztül szabadulnak meg, ami azután a csatornában kiváló tápanyagul
szolgál a különböző rágcsálóknak,
másrészt a kóbor állatok etetése. A
gazdátlan cicák és kutyák számára
kitett táplálékok ugyanis a nem kívánatos patkányok számára is vonzó
célponttá teszik a területet. Ugyanez
vonatkozik az utcai hulladékgyűjtőkbe nem megfelelő módon (azaz zárt
csomagolásban) kitett élelmiszer

maradékokra is.
Szintén problémát, és ezeknek az
állatoknak jó búvóhelyet jelentenek
azok a növények is, amelyek sűrűn
beborítják a talaj felszínét. A városi
köztereken is fokozottan figyelnek az
ilyen növények környezetének karbantartására, takarítására, de a megelőzést szem előtt tartva, a kertészeti
szakemberek megvizsgálják annak
lehetőségét is, hogy a nagy területeket lefedő öreg növényeket a belvárosban olyanokra cseréljék, amelyek
alatt könnyebb elvégezni a takarítást
és a növényápolási munkákat.
Fontos, tehát, hogy az ütemezetten
elvégzett irtás mellett a lakosság is
tegyen meg mindent annak érdeké-

ben, hogy megakadályozza a patkányok elterjedését! Nagy jelentősége
van annak is, hogy ne csak az önkormányzati tulajdonú épületekben,
területeken legyen elvégezve a szükséges beavatkozás, hanem minél szélesebb körben. A társasházakban a
közös képviselők, a kertes övezetben
pedig az ingatlantulajdonosok feladata a rágcsálóirtás megoldása.
Fontos, hogy ha valaki patkányt
észlel, ne próbálja meg saját maga
megfogni, hanem hívja a (28) 529153-as telefonszámot, a bejelentést
követően pedig az önkormányzat
illetékesei intézkednek a szakszerű
beavatkozásról.
bj

ÖNkéNtesek az egyesített szociális iNtézméNybeN
A GlaxoSmithKline minden évben szervez egy Önkéntes Napot, amikor a
cég dolgozói munkájukkal a környékbeli intézmények, szervezetek munkáját támogatják.
A GSK gödöllői munkatársai idén az Egyesített Szociális Intézményt választották ki,
ahol az Idősek
Otthonának az
udvarát segítettek rendbe
tenni, szépíteni, valamint
lefestették a
kerítést.
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Átadták a Gödöllő Egészségügyéért díjakat
Jeneyné dr. Szkalák Ilona háziorvos és Kovácsné Sorger
Katalin iskolavédőnő részesült idén a Gödöllő Egészségügyéért díjban. Az elismerést
június 30-án, a városi Semmelweis napi ünnepség keretében
adta át dr. Gémesi György polgármester.
A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központban megtartott rendezvényen Nagy Árpád, a Tormay
Károly Egészségügyi Központ igazgatója tisztelgett Semmelweis Ignác
és az orvostörténelem nagyjai előtt.
Az igazgató az egészségügy jelenlegi helyzetére is kitért, beszélt arról is,
hogy az orvoshiány miatt a gödöllői
egészségügyi ellátásban is jelentős
átszervezésekre volt szükség. Hagyományosan az ünnepi program részeként került sor a Gödöllő Egészségügyéért díjak átadására.
Gödöllő város képviselő-testülete
még 1998-ban, önkormányzati rendeletben döntött az egészségügy,
valamint a szociális területen elért
kimagasló teljesítmény, vagy huzamosabb időn át folytatott kiemelkedő
munkavégzés elismerésére, Gödöllő
Egészségügyéért díj alapításáról, amit
idén a képviselő-testület Jeneyné dr.
Szkalák Ilona háziorvosnak, és a
Kovácsné Sorger Katalin iskolavédőnőnek ítélte oda.
KOVÁCSNÉ SORGER KATALIN
iskola védőnő a budapesti Orvostovábbképző Intézet Egészségügyi
Főiskolai Karán szerezte meg általános védőnői diplomáját. Karcagon
kezdett védőnőként dolgozni, Gödöllőre 1983 májusában került. A Tormay Károly Egészségügyi Központban először néhány hónapig általános
asszisztensként dolgozott, majd már

egészségnevelőként kezdett a város
fiatalságával foglalkozni. Rövidesen
védőnői státuszba került és azóta is
ebben a munkakörben tevékenykedik. Energikus egyéniségét mutatja,

V. Nemzetközi Gyerektábor Balatonlellén

végezte el az orvosi egyetemet, ahol
belgyógyászatból tett szakvizsgát.
Először az Ikladi Műszergyárban volt
üzemorvos, majd a kerepestarcsai Flór
Ferenc Megyei Kórház II. sz. Belgyó-

Július 1. és 8. között immár ötödik alkalommal rendeznek/rendeztek Balatonlellén, a városi üdülőben nemzetközi gyerektábort, amit Gödöllő
Város Önkormányzata szervezett. A
táborba idén 8 országból, elsősorban

Kovácsné Sorger Katalin

Jeneyné Dr. Szkalák Ilona

hogy munka melletti tanulmányok
folytatása után 2002-ben a Semmelweis Egyetem Főiskolai Karán ifjúsági szakvédőnői diplomát szerzett. Jó
szervezőkészsége és közösségi szelleme miatt 2009 júliusától 2016 januárjáig csoportvezető védőnőként fogta
össze a gödöllői védőnői szolgálat
munkáját. Iskolavédőnőként az Erkel
Ferenc Általános Iskola és a Montágh
Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Készségfejlesztő Speciális
Szakiskola diákjai – összesen mintegy
870 fő – tartoznak hozzá. Munkája során a klasszikus védőnői feladatok ellátásán kívül részt vesz az iskolák egészségnevelési programjaiban is.Szakmai
tudása, nyugodt természete, segítőkészsége és kompromisszumos készsége miatt a fiatalok és a szülők egyaránt
megkedvelték és tisztelik.

gyázati Osztályán dolgozott, később
pedig átvette a gödöllői Kossuth L.
utcai lakótelep és a Haraszt városrész
családorvosi praxisát, amely az egyik
legtöbb beteget számláló körzet volt.
Tagja a Magyar Belgyógyász Társaságnak. 1998-ban háziorvosi, majd
2000-ben foglalkozás-egészségügyi
szakvizsgát tett. Háziorvosi feladatai mellett több gödöllői vállalkozás
üzemorvosa. Mindhárom területen
rendszeresen továbbképezte magát.
A Magyar Orvosi Kamara gödöllői
szervezetének aktív tagjaként 20 éven
át szervezte a Gödöllői Orvosnapot,
amely a térség évente megrendezett
tudományos konferenciája volt. A
MOK megszűnése után részt vett a
Gödöllői Orvos Klub megalakításában. Tevékenyen részt vesz a dr.
Lumniczer Sándor Alapítvány munkájában. 2016 tavaszán családorvosi praxisát átadta dr. Kvassay Sajó
Krisztinának, és nyugdíjba vonult.
bj

JENEYNÉ DR. SZKALÁK ILONA háziorvos már kislánykorában
az orvosi pályára készült, Szegeden

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
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betegigényre, valamint az ellátó oldali szabadságolások miatt csökkent
idejű szolgáltatásnyújtási lehetőségre
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

Gödöllő testvérvárosaiból, illetve Izraelből, valamint Gödöllőről érkezett
összesen 80 tinédzser.
Részletes beszámolót a táborról az
augusztus 9-ei lapszámunkban olvashatnak.

Megújulás testvérvárosi segítséggel
Befejeződtek a Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat fürdőszobájának felújítási munkálatai. A szociális helyiségek átépítésére és
korszerűsítésére a hollandiai testvérvárosunkban, Wageningenben működő WGW Egyesület 7500 eurós támogatásának köszönhetően kerülhetett sor, amit Wageningen további támogatással egészít ki. Az erről
szóló megállapodás májusban írták alá holland testvérvárosunkban.
Az átalakítás során
a Forrás 3. számú
faházában 3 részből
álló
vizesblokkot
alakítottak ki, valamint
megtörtént
a vízvezetékek, az
elektromos hálózat
és a gépészet cseréje
is.
A megújult és megszépült vizesblokk egyik részében a hajléktalanszálló zuhanyozója kapott helyet ahová négy zuhanyozót és két kézmosót helyeztek
el, e mellett pedig 2 különálló, kézmosóval ellátott férfi wc került kialakításra, de egy mozgáskorlátozottak által
használható
zuhanyozó és wc is helyet
kapott az épületben.
Az átalakítás során a
burkolatok és a belső
nyílászárók cseréjére
is sor került.
kj

TÁJÉKOZTATÁS IGAZGATÁSI SZÜNETRŐL
Tájékoztatom Gödöllő város lakosságát, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. §. (3) bekezdése
alapján, Gödöllő város Képviselő-testülete a 29/2016. (II. 11.) sz.
önkormányzati határozatával – a rendes szabadság kiadására –
2016. július 25–2016. augusztus 5. közötti időtartamra igazgatási
szünetet rendelt el.

A GÖDÖLLŐI POLGÁRMESTERI HIVATALBAN AZ IGAZGATÁSI
SZÜNET IDŐTARTAMA ALATT CSAK TELEFONOS ÜGYELET
MŰKÖDIK:
Központi telefonszám:
Polgármesteri Titkárság:
Jegyzői Titkárság:
Adóiroda:
Főépítészi Iroda:
Hatósági Iroda:
Költségvetési Iroda:
Közigazgatási és Szociális Iroda:
Közterület-felügyelet:
Városüzemeltető és Vagyonkezelő Iroda:

28/529-180
28/529-178
28/529-190
28/529-110
28/529-194
28/529-246
28/529-193
28/529-188
28/529-169
28/529-153

Az anyakönyvi szolgáltatás hétfői és szerdai napokon biztosított.
A bejelentéseket a pmh@godollo.hu e-mail címen is fogadjuk.
Gödöllő, 2016. július 4.

Dr. Nánási Éva sk. címzetes főjegyző
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SzületéSnap a MeSék Háza Óvodában
A Gödöllői Mesék Háza Óvoda ebben a nevelési évben
ünnepelte megnyitásának 65.
évfordulóját.
Változatos, színes családi és
gyermekprogramokkal teli tartalmas évet tudhatnak magunk
mögött. A születésnap egyben
névnap is, hiszen 2017. január
elsejétől a Szent János Utcai
Óvoda programspecifikumának
megfelelően a Gödöllői Mesék Háza
Óvoda nevet viseli. Az óvoda születésnapját közös családi hétvégés

programmal, népi játékok kipróbálásával, „Apró fürge lábak” gyermek
néptáncosainak bemutatkozásával,

baba és mackó kiállítással,
fényképnézegetéssel és az
„Alkotás éve” keretében a
csoportok szülei által készített babaházak benépesítésével ünnepelték az intézmény
munkatársai és az ide járó
gyermekek és szüleik. Megcsodálhatták Deliága Gabriella zsűrizett mackóit, a
népi játékok kipróbálásáért
kapott tallérokat frissítőre,
zsíroskenyérre és apró játékokra válthatták be. A Zöld
Híd ugrálóvára és „kukás autójának”
kipróbálása sikert aratott a gyermekek körében.

a Petőfi Sándor Általános
kertbarátok a SzáMítÓgép Mellett nes,
Iskola igazgatónője bocsátotta
Az idősebb korosztály tagjai sokszor
szembesülnek azzal, hogy a fiatalok
legyintve elintézik őket, ha a számítógépes ismeretekről esik szó, mivel

ezen a téren jelentős a lemaradásuk,
sokat kérdeznek, kérnek segítséget.
Igaz már egyre többen használják
a számítógépet, esetleg levelet is
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írnak, vagy nyomtatnak ha szükséges, de az ismereteik hiányosak, ha
valami probléma merül fel, már nem
boldogulnak. Nincs ez másként a
Gödöllői Kertbarát
Kör tagjai esetében
sem, ők azonban
nem törődtek bele,
hogy esetleg lemaradnak a XXI. század technikájának
alkalmazásában,
elhatározták, hogy
megszerzik a szükséges ismereteket.
Berze Péter, aki szintén a kertbarátok közé tartozik, vállalta a „tanári
feladatokat”, a tanuláshoz szükséges
gépeket pedig Gubáné Csánki Ág-

a senior diákok rendelkezésére. Az
igazgató asszonylehetőséget adott az
iskola számítógép termében a tanfolyam elvégzésére a nyári szünetben,
természetesen egy igazi számítógépes tanár, Tisza Tamás felügyeletével.
A tanulás megkezdődött, a kertbarátok pedig hetente két alkalommal
gyűjtik magukba a pótolni való ismereteket, tanulják az új fogalmakat,
hogy könnyebben eligazodjanak a
számítógépek és az internet világában.
A Gödöllői Kertbarát Kör ezúton is
köszönetét fejezi ki a lehetőségért
Gubáné Csánki Ágnesnek, az informatikai ismeretekben történő felzárkóztatáshoz nyújtott segítségéért.

Pályázati felhívás • „50 évnél idősebb gödöllői értékem”
Arra vagyunk kíváncsiak:
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?
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

TÁRSASHÁZI JOGESETEK, AZ ÜGYVÉD VÁLASZOL
Döntés a társasház elektromos hálózatának felújításáról
Tisztelt Ügyvéd Úr!
Társasházunk (36 lakás) az OTP-nél üzemeltetési és fenntartási számlával rendelkezik. Az áprilisban megtartott közgyűlés a
tartalék alapot megemelte, (havi 8800 forintra) és az elektromos hálózat felújítását megszavazta. A több milliós kiadást hat jelenlévő tulajdonos és két írásos meghatalmazó
döntötte el. A meghívó a közgyűlésre nem
tartalmazta napirendi pontként az elektromos hálózat felújítás tervbe vételét. Hibabejelentés a házban nem történt, a számvizsgáló bizottság tulajdonos tagja sem ismeri a
felújítás részleteit, műszaki felmérésről sem
tudunk. A kérdés, hogy a tulajdonosok mekkora hányadának kell egyetérteni egy ekkora
volumenű munkával?
dr. Váczi Árpád ügyvéd válasza:
A kérdésére válaszolva elmondható, hogy
általában az elektromos hálózat felújítása

nem tartozik a rendes gazdálkodás körét
meghaladó kiadások közé, ezért erről a döntést a közgyűlésen jelenlévő tulajdonosok
egyszerű szótöbbséggel fogadhatja el.
Természetesen az ilyen nagyságrendű felújítások szükségességét célszerű lehet
szakértői nyilatkozattal alátámasztani, ezt
általában az időszakos érintésvédelmi felülvizsgálat jegyzőkönyve támaszthatja alá. Ez
a jegyzőkönyv a szükséges beavatkozásokat és azok mértékét is elő kell, hogy írja, így
ez alapján megállapítható, milyen mértékű
beavatkozás indokolt. Természetesen, ha
az elektromos hálózat meghibásodik, egyedi szakvélemény beszerzése is szükséges
lehet.
A közgyűlésen csak olyan tárgyban születhetnek döntések, amik a közgyűlési meghívóban szerepeltek. Ezért amennyiben ez a
kérdés nem volt a közgyűlés napirendjén,
vagy a beavatkozás indokoltsága nem került

bemutatásra, akkor a határozatot elfogadni
szabályosan nem lehetett. Amennyiben ez
a jelen nem lévő tulajdonosok érdekeit sérti,
akkor a határozat elfogadásától számított
60. napon belül a döntés a bíróságon megtámadható. Amennyiben a 60. napos határidő
eltelik, és a késedelem kimentési oka sem áll
fenn, a döntés sikerrel nem támadható meg.
Ha a vállalkozói szerződés lényeges tartalmi
elemeit – ide értve az elvégzendő beavatkozást, a vállalkozói díjat és egyéb lényeges
feltételeket - a társasház még nem fogadta
el, akkor ebben a kérdésben a közgyűlésnek
még döntenie kell.
Javaslom, hogy ebben a kérdésben kezdeményezzék a közös képviselőnél közgyűlés
összehívását – a napirend, a döntési javaslat és az indok megjelölésével – annak érdekében, hogy a tulajdonosok a döntéshez
szükséges információk ismeretében dönthessenek erről a kérdésről.
dr. Váczi Árpád ügyvéd
2100 Gödöllő, Petőfi tér 11.
vaczi.arpad@gmail.com

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

MEGHÍVÓ
. ÉVES
A MARTINOVICS UTCAI ÓVODA
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(jelenleg: Gödöllői Kastélykert Óvoda)

Szeretettel várunk minden kedves régi óvodást és dolgozót; illetve
akinek bármilyen kötödése volt az óvodához.
Időpont: 2016. szeptember 3., 9:30-tól
Elérhetőség: 06/28 420-786; 06/20 917-3322
martinovicsovoda@gmail.com
Részvételi szándékukat kérjük augusztus 26-ig jelezzék a fent
olvasható elérhetőségen!
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A BAgoly könyvesBolt AjánlAtA

Szicíliai vér
Mindenkinek megvannak a maga
titkai, és mindenhol megvannak a
témák, amiket tabuként kezelnek.
Nincs ez másként Tess családjában sem. Édesanyja Flavia sohasem beszél sem a családjáról, sem
azokról az évekről, amikor még
szülőföldjén Szicíliában élt. Semmi
mást nem őriz a múltjából, mint a
szicíliai konyha remekeit.
Tess semmit sem tud arról, hogy
édesanyja mikor, és miért hagyta el
hazáját, milyen gyermekkora volt, és
hogyan került Angliába. Épp ezért
éri hatalmas meglepetésként, amikor
egy nap levelet kap, amelyben arról értesítik, hogy örökölt egy villát
Szicíliában. Hogy megkapja, egyetlen feltétele van: oda kell utaznia, és
meg kell néznie.
A levél nem csak az ő életét fordítja
fel, hanem egész családjáét, és mindenkiét, aki egykor kapcsolatban állt
velük… Egykor…, sok évvel ezelőtt,
amikor Tess édesanyja a szicíliai lányok mindennapjait élte. Míg Tess
kalandot, új lehetőséget lát a az utazásban, Flavia attól fél, szülőföldje
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rabul ejti a lányát, beszippantja és
nem ereszti. Ő azonban tudja, a felszíni szépség mögött ott rejtőznek
a messzi múltban gyökerező veszélyek, a semmit sem változó szokások, amik őt is elűzték a szigetről.
Míg Tess Cetariába utazik, rászánja
magát arra, amire szóban nem volt
képes, naplót ír, amiben megosztja
lányával a sokáig őrzött múlt emlékeit, no és persze a csodálatos szicíliai ételek receptjeit.
Az örökség azonban sokkal nagyobb
változást hoz, mint azt Tess gondol-

ná. A vagyon függetlenséget és szabadságot is nyújt, lehetőséget, hogy
értékelje szeretőjével, Robinnal való
kapcsolatát, munkahelyi helyzetét,
és, hogy rendezze a lányával, Ginynyvel való viszonyát.
A vér nem válik vízé – tartja a mondás. És valóban, Tess nem akar megválni a meseszép helyen lévő villától, amit egy titokzatos barát hagyott
rá, pontosabban Flavia lányára.
A csodálatos táj, a tenger – ami őt
mindig magával ragadta - , no és a
vér, az ősök ereje nem ereszti, még
akkor sem, ha régi titkok és bűnök
nyomába kell is erednie. Az ő útja,
feladata a szembenézés és a szembesítés, a múlt sebeinek feltépése és
begyógyítása. Rá vár a legnehezebb
döntés, ami sokkal több, mint a villa
sorsa…
Hogyan határoz Tess? Előkerül-e, létezik-e egyáltalán a titokzatos kincs,
ami több évtized távolából is meghatározza a viszonyokat? Minderre választ kaphat az olvasó Rosanna Ley
mindvégig izgalmas regényéből, ami
egy különleges és ma is félelmetes
világba kalauzolja el az olvasókat,
megismertetve őket a szicíliai konyha ízekben, érzelmekben és hagyományokban gazdag ételeivel.
(ny.f.)
(Rosanna Ley: A villa)

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.

Három nAp, négy ország muzsikusAi, öt zenekAr

VI. Nemzetközi Fúvószenekari Fesztivál
(Folytatás az 1. oldalról)
A fesztiválsorozaton először részt
vevő, salzkammerguti népviseletbe öltözött férfiak és asszonyok a
népi kultúrából ízelítőt adó vidám
számok eljátszása után mintegy
varázsütésre váltottak át jazz örökzöldekre. Harmadikként a Veresegyházzal húsz évre partnerségi
megállapodást kötött németországi
Schnneberg fúvósegyüttesét hallhatták az érdeklődők.
Az együttesek műfajok széles ská-

lájának darabjait, feldolgozásait
tolmácsolták a főtéren délután kezdődött hangversenyeiken is. ”Kikapcsolódásként” rövid bevonulást tar-

tottak a Török Ignác Gimnáziumtól
a város Főterére, majd az egyesített
zenekarok léptek a közönség elé.
Vendégeink vasárnap Veresegyházra is ellátogattak, ahol Városünnep
programján léptek közönség elé. lt

verseny és koncertsorozAt

Egy hét Chopin
A Gödöllői Királyi Kastély lovardájában a V-4 jubileumi esttel kezdődött meg július 1-jén a Gödöllői
Chopin hét, aminek keretében július
8-ig több koncert, valamint a VII.
Nemzetközi Chopin Zongoraverseny
zajlik városunkban.
A nyitó rendezvényen Gémesi György polgármester mondott
köszöntőt, majd a V-4 tagországok képviseletében a Qurin kórust

(Szlovákia), Havasiné
Darska Izabellát (Magyarország-Lengyelország), Kazimierz Gierzod-ot
(Lengyelország) és Réti Balázst (Magyarország) hallhatta a közönség, valamint
Kuei Pin Yeot, aki Tji Kien
Jappal (Indonézia) lépett
közönség elé – a fellépő zongoraművészek a verseny zsűritagjai
voltak, épp úgy, mint a Chopin hét
keretében július 2-án felléppett Philippe Giusiano (Franciaország) és a

3-án koncertezett Alberto Nosé.
A rangos zongoraverseny koncertjeinek a Frédéric Chopin Zeneiskola és
a királyi kastély ad otthont a hét fo-

lyamán. A megmérettetésre tizenhét
országból harminchat fiatal művész
érkezett Gödöllőre, hogy a rangos
nemzetközi zsűri előtt bemutassa

tudását. A verseny döntőjére július 7-én a kastély lovardájában
kerül sor a Gödöllői Szimfonikus
Zenekar közreműködésével, majd
8-án ugyanitt lesz a gálakoncert,
ahol a verseny díjazottjai Chopin
szólóműveit és zongoraversenyeit adják elő, utóbbiakat szintén a
Gödöllői Szimfonikus Zenekar
közreműködésével.
A Chopin hét része az idei, „Gödöllő
50 – A megújuló értékek városa” elnevezésű kulturális tematikus évnek.
bj
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Maugli az Arborétum
völgyszínpadán

50 éve történt
Fél évszázaddal ezelőtt nyilvánították várossá Gödöllőt. Lapunk az év folyamán a Pest Megyei Hírlap
segítségével eleveníti fel az eseményeket:
Sport programban gazdagon indult a nyár Gödöllőn
1966-ban. Amellett, hogy a város – de főleg az egyetem - lelkesen készült az atlétikai EB-re, aminek
résztvevőit itt szállásolták el, több sportesemény
is nagy érdeklődésre tartott számot.
Így például az Erzsébet parkban került sor a járási
spartakiád döntőjére, amelyen a tornák mellett az
MHS repülőmodell bemutatóját is megtekinthették az
érdeklődők.
Városunkba került a kupa
a Gödöllői Járási Természetbarát Szövetség Török
Ignác tájékozódási emlékversenyén. A Blaha Lujza
fürdő és a Margita környékén megrendezett versenyen huszonegy csapat
mérte össze tudását. A
felnőtt férfiak küzdelme a
GEAC győzelmével zárult.
Az úttörők négytusa bajnokságán is gödöllői
győzelem született az
összetett
versenyben.
Igaz, ezt a versenyt nem
városunkban, hanem Dunakesztin bonyolították
le, 9 csapat részvételével, a
Pest Megyei Hírlap szerint meglehetősen kedvezőtlen
időjárási körülmények között. Ez azonban nem tántorította el a gödöllői ifjú sportolókat. 60 méteres futásban Huzián Katalin a 2., Kellér Katalin a
3. helyen végzett. Távolugrásban Vass Éva szerzett
ezüstérmet, kislabdadobásban azonban aranyat hozott
el Megyeri Mária. A lányoknál összetett egyéniben
Huzián Katalin végzett az első helyen. Bár a fiúk között a fenti versenyszámokban nem voltat dobogósok,
mégis a fiú lány összesített versenyben Gödöllő 2588

ponttal végzett az első helyen.
No és persze az EB… Az egyetem A, B és C épülete ennek az eseménynek köszönhetően épült fel. Az A épület
420 férőhellyel, háromágyas szobáival már rég elkészült, az augusztus végén kezdődő esemény előtt egy
hónappal azonban még zajlottak a munkálatok a B és
a C épületen, problémák merültek fel többek között
a távfűtő-csatornánál, emiatt pedig az
útépítés
is
késett.
De nem csak
az épületeken
dolgoztak, hanem az edzőpál
lyák
kialakítás is.
sán
„A
diszkosz-,
„
kalapácsés
k
gerelyvetők
3-3
g
edzőpályát
kape
nak, a súlylökők
a kézilabda játééktéren keresztüül dobják majd
a súlygolyókat.
Háárom-három pályán
gyakorolly
hatnak majd a rúd-, távol-, magas- és hármasugrók.”
Mindezek mellett szauna is létesült a sportolók számára.
A munkálatokat Trautmann Rezső építésügyi miniszter
személyesen is megtekintette.
Köszönjük a Gödöllői Városi Könyvtár
és Információs Központ segítségét!

Ősszel már egy megújult kiállítást láthat a nagyközönség

Újabb eredményes múzeumi pályázat
Folyamatosan dolgoznak a Gödöllői Városi Múzeumban, hogy
szeptemberben megnyithasson
a megújult helytörténeti kiállítás, kiegészítve a múzeumba
került gyűjteményekkel. Mivel
az intézmény ismét eredményesen pályázott a Kubinyi Ágoston
programon, így őszre a 2. ütem
is elkészülhet.
Mint arról már lapunk beszámolt, a
múlt évben a felújítás 1. ütemére az
intézmény 15 millió forintot kapott az
Emberi Erőforrások Minisztériumától,
amit a város további 3,5 millió forintos
önrésszel egészített ki. A múzeum idén
újra indult a Kubinyi program pályázatán, s a napokban megszületett döntés
szerint újabb 15 millió forintot ítéltek
meg az átalakítás 2. ütemére.
A Múzeumok Éjszakáján már bepillanthattak az érdeklődők az épülő kiállításba, ami a korábbitól jelentősen
eltérő arculattal várja majd ősztől a
látogatókat. A december elsejével ideiglenesen bezárt tárlaton a látogató egy
sétával haladhat majd végig Gödöllő
„történelmén”, mintegy végig sétálva
a főutcán, ahol az itt élők mindennapjait ismerheti meg, bepillanthat az egykori boltok, műhelyek ablakán. Fontos
változás lesz, hogy a helytörténeti kiállítás a korábbiakkal ellentétben nem
véget ér az 1930-as években, hanem a
rendszerváltásig mutatja majd be Gödöllő történetét.
A megújuló tárlat 2. üteméhez tartozik
a művésztelepet bemutató anyag átalakítása, a Csupor- és a Mária-gyűjte-
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mény elhelyezése, valamint a látványtárlók kialakítása. A művésztelepet
bemutató anyagot egy összefüggő területen helyezik el, de ennek ellenére
az új kialakítású osztott térben a különböző művészeti területek (például a
szőnyegszövés, monumentális művészet, iparművészet) jobban elkülönül-

nek majd. Az új hely arra is lehetőséget
ad, hogy a kiállítás kibővüljön néhány
új résszel, például a Leszkovszky
György-hagyatékkal.
Az átalakítás során ismét visszakerül
a kiállításba a Csupor gyűjtemény egy
része, amit Csupor Zoltán Mihály tordasi plébános ajándékozott a múzeumnak, és a Tamás atya által létrehozott,
korábban Máriabesnyőn bemutatott
Mária-gyűjtemény. Új színfoltok lesznek a folyosón elhelyezésre kerülő látványtárlók, amikbe a korábban a mú-

zeum raktárában lévő, kiállításon nem
szereplő tárgyak kerülnek majd.
Mindezek mellett az összeállítások új
interaktív elemekkel gazdagodnak, a
megtekintést pedig kiállításvezető-füzet segíti majd. A megújult teljes szakaszt szeptember 9-én nyitják meg.
Szép eredményt hozott a múzeum
számára – a szintén nemrég kihirdetett, –
a Járásszékhely
múzeumok szakmai támogatása
pályázat („Gyere velünk múzeumba!”), amelyen az óvodásokat megcélzó Királyi Vonatok
elnevezésű múzeumpedagógiai
programmal vettek részt. Erre 3
millió forint támogatási összeget
kapott az intézmény.
A nagyszabású munkák ellenére a
múzeum folyamatosan nyitva tart, a
Zsivajgó természet és a Cserkészet
története a kezdetektől 1910-ig című
kiállítások félárú jeggyel tekinthetők
meg, és zajlanak a múzeumpedagógiai
foglalkozások is. Az időszaki kiállítási térben még márciusban megnyílt a
„Hommage á Gödöllő” – Gödöllő a
gödöllői művészek szemével az elmúlt
100 évben című időszaki kiállítás,
amellyel az idei kulturális tematikus
évhez kapcsolódik a múzeum. bj

Megjelent a Gödöllői Magazin nyári lapszáma, amiben
a fő irányvonalat a természet és a sport képviseli. Ha
eddig valaki úgy gondolta, a kánikulai meleget a lakásban
szeretné eltölteni, az biztosan kedvet kap majd, hogy
felkerekedjen és felfedezze, mennyi, a természethez
kötődő mozgási lehetőséget kínál Gödöllő. Akik pedig
mindezeket bemutatják: fáradhatatlan, semmitől vissza
nem rettenő bajnokaink.
A Gödöllői Magazin lapunk e heti, a nyári szünet előtti utolsó lapszámával együtt kerül a postaládákba, ha
valakihez nem jut el, az önkormányzat Szabadság téri
épületének portáján átveheti.

Különleges előadásra készül a Gödöllői Fiatal Művészek
Egyesülete

Ki ne ismerné Maugli, a farkasok által befogadott és felnevelt kisfiú történetét. A Kipling regényéből készült
film és rajzfilm mellett a Dés László, Geszti Péter és Békés Pál által
írt musical is töretlen siker, dalait a
gyerekek és a felnőttek egyaránt fújják. Ezért bizonyára sokan örülnek
neki, hogy a népszerű történet július
30-án és 31-én Gödöllőn, különleges
környezetben, az Arborétum völgyszínpadán
elevenedik
meg
a Gödöllői Fiatal
Művészek
Egyesülete
előadásában,
egy
legendás
művész: Bodrogi Gyula vendégszereplésével.
Soha jobb helyszínt! – gondolja az
ember… ám mint azt Horváth Zoltántól, a darab rendezőjétől megtudtuk, egyáltalán nem könnyű feladat
az erdei színpadra állítás, mivel az
előadáshoz szükséges infrastruktúra
csak részben adott. Ezt azonban inkább kihívásnak tekintik, mint problémának.
Az előadás ötlete a múlt évi Arbofeszten született meg, árulta el lapunknak a rendező. Mint mondta,
már régóta szerette volna bemutatni
ezt a magyar musicalt, ami szinte ide
kívánkozik.
Már a helyszín is garancia arra, hogy
a nézőknek egy különleges előadásban lesz részük, de az élményt tovább fokozza a rendezői fantázia. Az
előadók ugyanis nem csak a völgyszínpadot teszik majd játéktérré,
hanem – valamilyen formában – az
egész terület részévé válik a játéknak.

Hogy, hogyan, az majd a helyszínen
kiderül, Horváth Zoltán azonban elárulta, bizonyos mértékig még a közönség is részese lesz az előadásnak,
amelyen kiváló művészek személyesítik meg a szereplőket. A produkció
sztárja kétségtelenül Bodrogi Gyula,
aki Ká, a kígyó szerepében lép a közönség elé, aki egy öreg, bölcs, kicsit
varázsló, kicsit kormányzó szerepet
tölt be az erdőben…
Nem ismeretlen a gödöllői közönségnek a Mauglit alakító Monori
Dominik sem, őt már több alkalommal is láthatták, többek között nagy
sikerrel szerepelt az Oliver és a Valahol Európában című előadásokban.
A Török Ignác Gimnáziumban tanuló fiatal színész azonban nem csak
városunkban arat sikereket, hanem
a Fővárosi Operett Színházban is,
ahol jelenleg két darabban is játszik,
hamarosan pedig filmszerepben is találkozhatunk vele.
Mellettük Békefi László, Bródy Nobert, Géczi András, Miklós Krisztina és Pálfalvy Attila alakítják a
főbb szerepeket.
Az előadás egyik kihívása, hogy a
GÖFME első alkalommal dolgozik
öt év alatti gyermekekkel. Bár az
elmúlt években több olyan előadást
is bemutattak, amiben sok gyermekszereplő volt, ilyen kicsiket most először vonnak be a színpadi munkába.
A legifjabb szereplőket az óvodások
közül választották ki. Rajtuk kívül
más vendégei is lesznek a nagyszabású produkciónak: a Gödöllői
Táncegyüttes férfi táncosai Moussa
Ahmed vezetésével.
Horváth Zoltán elárulta, már folynak
a próbák, és készülnek a jelmezek,
amiket Molnár Szilvia készít. A különleges helyszínen, egy meglepetésekkel teli, izgalmas előadás várja
majd a közönséget.
jk
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„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.

Meddig és hol lehet szavazni?
A július 27., 12 óráig tartó internetes
szavazás lezárultával a legtöbb voksot
kapott faj elnyeri a 2017. év madara
címet.
www.mme.hu/lakossagi-szavazas-2017-ev-madararol-dontson

ban elterjedt. Változatos táplálkozású,
a fiókák több állati eredetű élelmet,
főleg rovarokat fogyasztanak, míg az
öreg madaraknál a növényi táplálékok
vannak túlsúlyban. Épületek zugaiban,
fák odvaiban fehér gólyák fészkének
alapi részében, sokszor csoportosan
költ. Elfoglalja a mesterséges „B” típusú odúkat is. Évente két, de akár
három fészekaljnyi fiókát is nevel. Egy
fészekalj 2-7 tojásból áll.

Erdei fülesbagoly
Tengelic
Egyik legszínesebb és leggyakoribb
pintyfélénk. Sík és dombvidéken
egyaránt előfordul, a települési ker-

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.

Leggyakoribb hazai bagolyfajunk.
Legfontosabb táplálékát a kisrágcsálók, az egerek és pockok képezik, de
nagyobb éjszakai rovarokat és madarakat is zsákmányol. Saját fészket nem
épít, előszeretettel foglalja el költőhelyül a varjak, ragadozómadarak és
fehér gólyák gallyfészkeit, alkalmilag
pedig a talajon is költhet. Évente egyszer költ, a fészekalja átlag 5-6 tojásból áll.

6. ZÁMBÓ VIKTÓRIA
GESZTENYEFA• FŐTÉR
KÖZTERÜLET

Házi veréb

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

8. KOCSÁNYTALAN TÖLGY
KASTÉLLYAL SZEMBENI
FÜVES TERÜLET •
KÖZTERÜLET

9. CÉDRUS • ERZSÉBET PARK
KÖZTERÜLET

A Magyar Madártani Egyesület
(MME) 1979-ben indított „Év madara”
programjának célja és küldetése olyan
fajok vagy madárcsoportok társadalmi
szintű bemutatása, melyek védelmében a lakosság egészének vagy egyes
csoportjainak (például gazdálkodók,
vadászok, pedagógusok) különösen
fontos szerepe van.

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

7. PLATÁN • KIRÁLYI KASTÉLY • KÖZTERÜLET

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

Szavazás: 2017 év madara

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.

Óvilági elterjedésű faj, de a betelepítéseknek köszönhetően világviszonylat-

tek, parkok, fasorok gyakori költőfaja. Fészkét fák, magasabb bokrok
lombkoronájának szélére építi. Évente két-három fészekaljat is nevel,
alkalmanként 4-5 tojást rak. Szinte
mindig csapatosan látni, a madáretetők gyakori vendége. Apró gyommagvakkal táplálkozik, de fiókái
étrendjét bogarakkal és hernyókkal
egészíti ki.
mme.hu

AJÁNDÉK KISCICA
2 hónapos fekete kandúr kiscica féregtelenítve, alomra
szoktatva gondoskodó gazdára vár Gödöllőn.
Tel.: (20) 534-4863.

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:

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

HÉTVÉGÉN IS NYITVA TARTÓ

ÁLLATORVOSI RENDELŐ
Július 9-én, szombaton
9-11 óráig:
Plútó Állatorvosi Rendelő
Gödöllő, Szabadság út 97.
Rendel:
dr. Horváth Márk állatorvos
Tel.: 06/20-38-55-726

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
A facsemete annak idején Zalakarosról került Gödöllőre.
A fa kb. 30 éves, kb. 8 méter magas, a lombkorona átmérője
6 méter.

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

AKCIÓK!
ÉVELŐ NÖVÉNYEK
ÉS RÓZSA
AKCIÓSAN ELADÓK!
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AtlétikA – ifjúsági bAjnokság

34. Balaton-átúszás – 8223-an teljesítették az idén

3 arany, 3 Ifjúsági EB kvóta!!

Több gödöllői is meg
gúszta

Július első hétvégéjén rendezték Miskolcon a Tábori László
Futópályán az országos Ifjúsági Atlétikai bajnokságot, ahol
a GEAC versenyzői jóvoltából
kiváló gödöllői eredmények
születtek.

Az idén július 2-án rendezték
meg, immáron 34. alkalommal
Révfülöp és Balatonboglár közötti 5200 méteres távon a Balaton-átúszást, amelyre ezúttal
8223-an regisztráltak és teljesítették a távot (fotó: Kele János).
Az ország legnagyobb vizes szabadidős
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rendezvényének számító programon a hagyományoknak megfelelően ezúttal is több
gödöllői vett részt és teljesítette az 5,2 kilométeres távot.
Eredményeket megtekinthetik a rendezvény
hivatalos weboldalán a:
www.sarkany.hu/balatonatuszas/ linken.

Mindjárt az első versenyszámban, a
női magasugrásban Kriszt Katalin
(a bal oldali képen) kiváló versenyzéssel és nagy fölénnyel nyert aranyérmet, egyben 171 cm-es teljesítményével biztosította a helyét a július
14-17 között Grúziában első ízben

megrendezésre kerülő Ifjúsági Európa-bajnokságon. Nem sokkal utána Király Adél (a középső képen), a
szinte elviselhetetlen hőségben, 56,88
mp-es kiváló idővel nyerte 400 m síkon a GEAC második aranyérmét,
ezzel és korábbi teljesítményével
szintén az Eb-re utazó magyar válogatott csapat tagja lett. A korosztályos
kontinensviadal kiküldetési szintjét
már korábban teljesítő Simonváros
Csanád (a jobb oldali képen) rúdugrásban (440 cm) bizonyult legyőzhetetlennek, míg ugyanebben a számban
Szamosi András hozta el az ezüstér-

met (400 cm), valamint gerelyhajító
Váczi Dániel bronzérmes lett (46,79
m). Edzők: Szörényi István, Kaptur Éva, Zsivoczky Attila, Máté Alpár, Körmendy Katalin, Gadanecz
György.
További helyezések.
Negyedik helyek: Ajide Dániel 110
m gát (14,90 mp egyéni csúcs), Németh Eszter 2000 m akadály (9:02.18
század másodperc), Váczi Kamilla
hármasugrás (10,89 m egyéni csúcs)
és Horváth Dorottya rúdugrás (310
cm). Ötödik hely: Király Adél 200
m sík (25,54 mp). Hatodik helyek:
Csernyánszky Flóra 100 m gát (15,23
mp) és Csernyánszky Sára 400 m gát
-kb(65,88 mp-es egyéni csúcs).

-ll-

strAndröplAbdA – történelmi férfi bronz

Házon belüli előzés a hölgyeknél
Két gödöllői páros, a hölgyeknél
a Szabó Dorka, Tóth Eszter duó,
míg a férfiaknál a Jánossy Bálint, Vocskó Máté alkotta páros
szerzett érmet az elmúlt hétvégi strandröplabda bajnokság
második fordulójában Nyíregyházán.
A női bajnokságban a címvédő, szintén gödöllői színekben induló Lutter
Eszter, Lakatos Anikó alkotta páros
ezúttal nem lépett homokra, így a Szabó Dorka, Tóth Eszter
(a képen balra elől) duó
előtt megnyílt a lehetőség arra, hogy összetettben előzzön. Éltek is a
kínálkozó eséllyel: az
elődöntőben az első forduló győztesét, a Dömötör-Mátrai Beáta, Nagy
Krisztina alkotta csapa-

tot verték 2-1-re és ugyan a döntőben
alulmaradtak a Molcsányi Rita, Szombathelyi Szandra kettőssel szemben
(2-1), a gödöllői duó előzni tudott.
A férfi mezőnyben történelmi eredményt ért el a Jánossy Bálint, Vocskó
Máté (a képen jobbra a dobogón hátul) alkotta páros, akik bronzérmesek
lettek, ezzel megszerezve saját maguk
és a gödöllői klub számára fennállásuk
első férfi érmeit a hazai férfi strandröplabda pontvadászatban.
Fotó: www.hunvolley.hu
-tl-

máriA mArAton – 1300 kilométeren át

Gödöllőn is áthaladtak

Gödöllő része a Mária útnak, amely
1300 kilométer hosszú és Mariazelltől
Csíksomlyóig tart. Ezt a távot június
18-a és július 10-e között ultramaratonisták futják végig. Az Európában
egyedülálló eseményhez túrakerékpárosok is kapcsolódnak. A Budapest –
Máriabesnyő 46 kilométeres szakaszt
június 27-én küzdötték le.

eb-terAsz – A novo cAfe-bAn és A táncsicson
Ahogyan az egész torna alatt, a július 6-7-ei elődöntőkön (Portugália
– Wales és Franciaország – Németország), valamint a döntő napján, július

10-én is várja sok szeretettel vendégeit a Novo Cafe és a Táncsics Mihály
úti Sportbüfé az Eb-teraszán!
Eb menetrend: www.focieb2016.eu

lAbdArúgás – lovrencsics gergő A frAdibAn folytAtjA

Az Eb legjobb magyarja gödöllői
A franciaországi labdarúgó Európa-bajnokság magyar szempontból a legjobb 16 között ért véget,
ami az elmúlt évtizedek sikertelensége után felüdülést és pozitív közhangulatot eredményezett
minden magyar sportbarát szemében. Gödöllői vonatkozása is
volt a kontinensviadalnak, ugyanis Lovrencsics Gergő a csapat tagjaként tevékenyen kivette a részét
a kiváló szereplésből.

Gergő Gödöllőn, az azóta már megszűnt
Gödöllői Góliát-ban kezdett el focizni és
édesapjától, Lovrencsics Lászlótól tanulta
a sportág alapjait. A legutóbb a lengyel Lech
Poznanban légióskodó labdarúgót faggattuk
az Eb élményeiről és a jövőjéről.
– Először is gratulálunk. Gondolom erről
álmodott, amikor elkezdett focizni?
– Igen. Szerintem ez minden gyermeknek
az álma, aki focista akart lenni és nem volt
ez nálam sem másképpen. Persze, mikor
elindult a karrierem, akkor nem gondoltam, hogy valóra válik. Még nem értem el
mindent, most azon vagyok, hogy küzdök a
további álmokért.
– Többen megírták már a válogatott
Eb-n elért sikertörténetét, már-már az
54-es, Puskás féle Aranycsapathoz hason-

sportAjánló – formulA 1, lAcrosse eb és olimpiA

Sportos nyár innen-onnan

Az idei nyáron több olyan sportesemény zajlik vagy következik majd, ami miatt ismét megérdemli a sportos nyár jelzőt a
júliusi és augusztusi időszak.

A labdarúgó Európa-bajnokság küzdelmei július 10-ig zajlanak még, míg
Gödöllő és környéke már nagyban
hangolódik a mogyoródi Formula 1-es
Magyar Nagydíjra. A száguldó cirkusz
mezőnye július 22-24. között verseng
majd a Hungaroringen. Részletek:
www.hungary-grand-prix.com
Gödöllő ismét rangos verseny színhelye lesz, ugyanis Budapest mellett
a gödöllői Táncsics Mihály úti Sportcentrum lesz a helyszíne a 2016-os

Lacrosse Európa-bajnokágnak, amelyen 24 ország csapata vesz részt. A
rendezvényt július 28.- augusztus 6.
között élvezhetik a sport szerelmesei élőben. Az eb bemutató filmjét a
http://lacrosse.blog.hu/ oldalon megtekinthetik!

lítják ezt a csapatot. Mennyire helyénvaló
ez Ön szerint?
– Nem lehet összehasonlítani a kettőt. A mai
foci teljesen más, gyorsabb. Ráadásul az
Aranycsapat az mindig is Aranycsapat marad. Szeretnénk megközelíteni egyszer az ő
teljesítményüket és ez az Eb szereplés egy
jó alapot adott mindehhez. Azt gondolom,
hogy jó úton járunk, a következő lépcső a
világbajnoki-selejtezőn való jó szereplés
lehet.
– Mit érzett akkor, amikor az első, ausztriai meccs előtt megsérült és kiderült,
hogy nem játszhat?
– Szomorú voltam, ugyanis becsülettel megcsináltam a felkészülést. Egy igen kellemetlen sérülést szenvedtem, de gyorsan fel tudtam épülni, köszönhetőe többek között az
osztrákok elleni sikernek is.
– A legjobb magyar lett az InStat Football
statisztikai elemzőrendszer adatai alapján. Mit jelent ez egy játékos számára?
– Csak saját magam nevében tudok beszélni. Az én számomra sokat jelentenek ezek
az adatok. Pozitív dolgokkal szolgál, hiszen szinte mindent vissza lehet ellenőrizni.
Vissza tudom nézni, hogy min kell javítani
és mit csináltam jól, ami a játékot illetően
igen fontos. Lehet, ha nem csak kettő mecscset játszok, akkor nem így lettt volna, de
nagyon örülök, hogy én lettem a legjobb a
keretből, főleg annak fényében, hogy a két
legerősebb csapat ellen produkáltam ezt a jó
mutatót
– Mi volt a legnagyobb élmény, és ha volt
ilyen, akkor a legnagyobb csalódás a kontinenstornán?
– A legjobb az, amikor megvertük Ausztriát,
nagyon készültünk erre a meccsre. CsalóJúlius 14-17. között Grúziában rendezik meg első alkalommal az ifjúsági korú atléták Európa-bajnokságát,
amelyre három gödöllői, Kriszt Katalin magasugró, Király Adél 400 méteres síkfutó és Simonváros Csanád rúdugró is kvalifikálta magát. Részletek:
www.masz.hu

Végül, de nem utolsó sorban, augusztusban Rióra szegeződik minden szempár, ahol a XXXI. nyári ötkarikás já-

dásnak a kiesést tudnám mondani, hiszen
nem voltunk annyira alárendelt szerepben,
mint amit az eredmény mutat. Összességében az egész kép pozitív. Talán, ha negatívumot kell mondani, akkor azt mondanám,
hogy a gól hiányzott csak!.
– Ki nyeri az Európa-bajnokságot Ön
szerint?
– Nem tudnám megmondani. Óriási meglepetés Wales szereplése és a csoportból
éppenhogy továbbjutó portugálok is a négy
között vannak. A franciák házigazdák és jól
játszanak, míg a németek azok németek. Ha
tippelnem kell, akkor Walest mondanám, talán ők a legfrissebbek a négy csapat közül.
– Több helyről olvashattunk már sok
mindent a jövőjét illetően. Annyit tudtunk, hogy előszerződése van a Fradinál.
Marad, vagy…?
– Hétfőn írtam alá a szerződésemet, tehát
azt tudom mondani, hogy jövök haza és a
Fradi kötelékébe tartozom innentől kezdve.
Vannak céljaim és az, hogy hol számít rám
majd Thomas Doll mindegy, a lényeg, hogy
jó játékkal tudjam segíteni a Ferencvárost.
Szeretnénk hazai porondon megvédeni a
címeinket, valamint lehetőségek szerint a
Bajnokok Ligájába bejutni. De maradjunk a
jelennél, először jussunk tovább a selejtezőn
és haladjunk inkább lépésről-lépésre.
-tlFoto: www.uefa.com

tékokat rendezik meg majd augusztus
5-21. között. Gödöllői sportoló ezúttal
ugyan nem vesz részt a játékokon, ennek ellenére lesz kiért szorítani, ugyanis lapzártánkig 161 magyar sportoló
vívta ki a részvételt a brazíliai olimpiai
játékokra. Részletek: www.mob.hu
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Frédéric Chopin Zenei
Alapfokú Művészeti Iskola

Július 1-től 8-ig:
VII. Nemzetközi Chopin
Zongoraverseny
Helyszín:
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.

ÜGYELETEK
ORVOSI ÜGYELET

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Július 4-10-ig:
Sanitas Gyógyszertár, Thegze L. u. 2. Tel.: 545-585.
Július 11-17-ig:
Egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1. Tel.: 420-243.

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

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL
06-20/524-0340

ÓZON PAJZS POLGÁRŐR EGYESÜLET
06-30/621-2968

MEGHÍVÓ – ANYATEJ VILÁGNAPJA
A Tormay Károly Egészségügyi Központ Védőnői Szolgálata sok szeretettel meghívja Önt és kedves családját
az Anyatej Világnapja alkalmából megrendezésre kerülő ünnepségre.
Az ünnepség időpontja: 2016. július 8. (péntek) 10 óra • Az ünnepség helye: Gödöllői Kastély – Barokk
Színházterem
Program: Megnyitó • Műsor (Meghívott vendég: Benedek Krisztina-ringató) • Anyatejet adó anyák köszöntése • Vendéglátás

MEGHÍVÓ – LAKOSSÁGI FÓRUM
Gödöllő Város Önkormányzata

2016. JÚLIUS 11-ÉN (HÉTFŐ)
17 ÓRAI KEZDETTEL

FELHÍVÁS – a Gödöllői Város településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatos
PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSRE

LAKOSSÁGI FÓRUMOT TART.

Amint arról már korábban értesítettük a lakosságot, Gödöllő Város Önkormányzata a 214/2012. (XI. 15.) önkormányzati határozattal jóváhagyott Településszerkezeti Terve, és Gödöllő Város Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Tervéről szóló 25/2012. (XI. 15.) önk. rendelete (GÉSZ) módosítását kezdeményezte.

Gödöllő Város településrendezési eszközeinek
(helyi építési szabályzat, szabályozási terv,
településszerkezeti terv)
módosítása
véleményezési anyag megvitatása
Partnerségi Egyeztetés

A tervmódosítások célja elsősorban a jogszabály által előírt 4 évenkénti felülvizsgálat aktuálissá válása, valamint
az elmúlt időszakban körvonalazódott településfejlesztési elképzelések lehetőségeinek biztosítása, illetve további
városképi megfontolások érvényesítése.
A településrendezési eszközök módosításának tervezete elkészült, melyet jóváhagyás előtt Gödöllő Város Településfejlesztéssel és Településrendezéssel Összefüggő Partnerségi Egyeztetés Szabályainak megfelelően véleményezésre bocsátunk.
A tervezetet az érdeklődők megtekinthetik elektronikus formában a www.godollo.hu oldalon a Polgárok
menüpont Partnerségi egyeztetés címszó alatt, vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal Petőfi Sándor tér
4-6. sz. alatti Ügyfélszolgálati Irodáján hétfőként 8-18 óráig.
Írásos észrevételeiket 2016. augusztus 5-ig fogadjuk postai úton a Gödöllői Polgármesteri Hivatal Főépítészi
Iroda részére (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.) vagy a foepitesz@godollo.hu e-mail címre megküldve.

TÉMA:

HELYSZÍN:
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ
(Gödöllő, Dózsa György út 8.)
A lakossági fórumon az érdeklődők megismerhetik és véleményezhetik a tervezett módosításokat, melyeket előzetesen
a www.godollo.hu honlap „Polgárok” menüpontján belül
„Partnerségi Egyeztetések” címszó alatt is megtekinthetnek.
Dr. Gémesi György polgármester
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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.
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+ Gödöllőn belvárosban 2002-ben épült
társasházi 3szoba+ nappalis, 2 fürdőszobás 112nm-es lakás eladó 28,9m-ós i.áron
20-772-2429

+ 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 ingat20/525-53-66, 70/381-76-94
lanokkal kapcsolatos dokumentumokat, leírások megtee-mail: szolgalat@vella.hu
+ CSOK, CSOK, CSOK! Egyetemhez közel! kinthetőek egyeztetés után. 20-919-4870
internet: www.ujsagok.vella.hu
Új építésű ikerházak, 96m2 alapterülettel
Címünk: Művészetek Háza,
eladók! Átadás: 2016.Dec! Iár:32.9MFt! + Eladó Gödöllőn a Rét utcában egy nappali+4szobás,
Gödöllő, Szabadság út 6.
20-539-1988
2szintes családi ház, 2fürdőszobával, kocsibeállási leNy: K: 11-18; Sz, Cs: 8:30-16;
hetőséggel, 500nm telekrésszel, újonnan építve, hősziP: 8:30-12; Hétfőn zárva!
+ Gödöllő Alvég városrészben, 540m2-es
getelve. Az ingatlanhoz tartozik erkély, terasz, tároló.
Telefonon, faxon, levélben, e-mailen apróhirÉPÍTÉSI TELEK bontandó, 30m2-es tégla
I.á.: 34 mFt 20-919-4870
detést nem áll módunkban elfogadni.
kis házzal eladó! 12.9MFt! 20-539-1988
A lapban megjelent hirdetések tartalmáért
+ Eladó Gödöllőn a kertvárosban egy 3,5 szobás, téglá+ Veresegyházán, Széchenyi dombon,
felelősséget nem vállalunk.
ból épült, hőszigetelt, parkettás, részben felújított csa2szintes, 160 m2-es családi ház 600m2
Amennyiben nem kapja meg a Szolgálat
ládi ház 510nm-es telken. A telken ásott kút található.
aktuális számát, az alábbi elérhetőségetelekkel eladó! Iár: 28 MFt 20-218-8591
I.á.: 26,2 mFt 20-919-4870
ken tehet bejelentést:
+
Eladó
lakást
keresek
központban!
20/550-4981, 20/495-2420
+ Eladó Gödöllőn a legkeresettebb részén a harasztE-mail: terjesztes@hiretvisszuk.hu
(20)804-2102
ban, közel a belvároshoz (kb 3perc) egy 120nm össza+ Gödöllő központjában, újszerű, kétszin- laperületű, 4szobás, téglából épült családi ház 470nmKÖZLEMÉNY
tes sorházi lakás, kifogástalan állapotban, es telken. I.á.: 27,5 mFt 20-919-4870
udvari autóbeállóval, nappali+ két szobá+ A Gödöllői Szolgálat Gödöllő egyetlen hetilapja! Rek+ Eladó Gödöllő kertvárosi részén a Testvérvárosok útján
val eladó! Iár:25.5MFt! 20-539-1988
lámozza cégét, szolgáltatását nálunk, mert ezt biztos
egy 2lakásos társasháznak 3szobás, összkomfortos, fel+ AKCIÓ! Új építésű ikerház Gödöllőn eladó 3szoba+
elolvassák
+ Petőfi téren teremgarázs-kocsibeálló újított, földszinti lakása hőszigetelve, saját, önálló, kizárónappalis, Iár: 25,5MFt-tól 20-772-2429
KIADÓ!! 10EFt/hó (6 hónap=48EFt) (20)804-2102
lagos kerthasználattal. I.á.: 23,9 mFt 20-919-4870

Hirdetésfelvétel!
Hirdetési elérhetőségek:

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

+ Sürgősen eladó első emeleti, 2 szobás, erkélyes la- + Eladó Szadán a Dózsa György úton egy nappali+5szobás,
kás a János utcában Iár: 14.9 MFt (20)804-2102
téglaépítésű, teljesen felújított, összkomfortos családi ház
+ Eladó 96nm-es, 3szobás, teljesen felújított családi ház, nagyméretű cserépkályhával. A házhoz tartozik egy külön
840m2 gyümölcsfákkal beültetett telekkel, Gödöllőn! Fé- bejáratú, 1szoba összkomfortos földszinti lakrész, így akár
lig alápincézett, dupla garázs. Iár: 23.8MFt. (20)804-2102 2 generációnak is alkalmas. Ár-érték tekintetében rendkívül kedvező és sürgős. I.á.: 24,9 mFt 20-919-4870
+ Szadán, Gödöllő határán, aszfaltos utcában új építésű,
CSOK képes, 3szoba+ nappalis 100nm-es ház 500nm-es te- + Eladó Domonyvölgyben a Lázár tanya szomszédságálekkel, eladó. I.ár: 31,7MFt 20-772-2429 www.godolloi.hu ban egy 952nm-es építési telek 30% beépítési lehetőséggel. Víz, villany bekötési lehetőség. Nagyon kedvező
+ Gödöllő Blahai részén, újszerű, három szoba+ irányár: 6,7 mFt 20-919-4870
nappalis kiváló állapotban található ikerház eladó!
+ Eladó Gödöllőn kertvárosban a központhoz nagyon
Iár:28.9MFt! 20-539-1988
közel egy 2szobás, téglából épült, 70nm alapterületű
+ Eladó 1.5 szobás lakás a Paál László közben Iár: lakóház, mely egyedi fűtéssel rendelkezik. A telken,
12.5MFt 20804-2102
mely 559nm nagyságú található egy nagyméretű garázs, alatta pincével, valamint egy nyári konyha, mely
+ Gödöllőn 4lakásos társasházban Befektetésnek kiváló, új
önálló lakrészt is képezhet. I.á.: 20 mFt 20-919-4870
építésű I.emeleti iroda eladó, amely lakásnak is használható 52nm-es erkélyes, teraszkapcsolatos nappali+ 2szobás. + Eladó Gödöllőn a Béri Balogh Ádám utcában egy nyeKönnyen kiadható. Parkolóhely az árban. 20-772-2429
les telekről megközelíthető 740nm-es telek. A telekre
be van kötve a víz, villany. Továbbá egy kis faház talál+ Gödöllőn központhoz közel 920nm-es, jó tájolású
ható rajta. I.á.: 5,5 mFt 20-919-4870
építési telek, extra 26m széles utcafronttal eladó. I.ár:
13,3MFt 20-772-2429
+ Eladó Gödöllőn az Antalhegyi dombon egy 444nm-es,
panorámás építési telek, melyen egy 30nm-es könnyű+ ÁRCSÖKKENÉS! Gödöllőn, Fenyvesben 100m2-es,
szerkezetes ház található. I.á.: 7,8 mFt 20-919-4870
három és félszobás, szigetelt, jó állapotú ház, közel
1800m2-es telekkel eladó! I.ár:25.9MFt 20-539-1988 + Eladó Szadán egy 1,5 szobás, téglaépítésű kis családi
ház két utcára nyíló telken. A ház alatt garázs található.
+ Téglaházat vagy építési telket vennék Gödöllőn vagy
I.á.: 13,9 mFt 20-919-4870
Szadán! 20-944-7025

+ Eladó Gödöllőn az alvégben egy kettőször 120nm alapterületű 2nappali+5szobás, 2fürdőszobás családi ház
tetőtéri beépítési lehetőséggel. A ház alatt egy 40nm-es
pincerész található. A telken garázs és egyéb melléképületek vannak elhelyezve. I.á.: 48mFt 20-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a csemetekertben nappali+4szobás,
2füdőszobás újonnan épülő, 63+59nm összterületű,
4db önálló családi ház, önálló, külön bejáratú telekrésszel, kulcsrakész állapotban, erkéllyel, terasszal.
Bővebb információt személyesen, telefonon egyeztetett
időpontban tudunk adni (alaprajz látványterv stb). 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 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 Tóalmáson, fürdőtől 100m-re 400nm-es telek.
A telken kis faház, lakókocsi és örökzöldek találhatóak.
Víz, villany bevezetve. I.á.: 1,9 mFt 20-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Grassalkovich utcában 700nm-es
telken egy 100nm-es, vertfalból épült lakóház. I.á.:
15,5 mFt 20-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Kazinczy körúton egy 2szobás,
házközponti fűtésű társasházi öröklakás. I.á.: 13,5 mFt
20-919-4870
+ Eladó Gödöllőn alvégében, a kastély mögött egy földszinti, 3szoba összkomfortos családi ház, melynek tetőterében +1 szoba összkomfort található. Az ingatlanhoz
tartozik egy 40nm-es többállásos garázs, mely felett
található egy napozóterasz. I.á.: 27,2 mFt 20-919-4870
+ Eladó Gödöllőn az Erzsébet Parkkal szemben egy
100nm-es, duplakomfortos lakás, mely funkcióját tekintve akár üzlet, iroda, rendelő, egyéb vállalkozásra
alkalmas. A ház előtt ingyen parkolási lehetőség. I.á.:
28,9 mFt 20-919-4870
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+ Eladó Gödöllőn az Antalhegyi dombon egy könnyűszerkezetű kis épület 780nm-es telken. Az ingatlanon
gyümölcsfák és örökzöldek találhatók. Az ingatlan be
van kerítve, víz, villany bekötve, gázcsonk az udvarban.
E.á.: 8,9 mFt 20-919-4870
+ Eladó Gödöllő királytelepi részén egy új építésű, kifogástalan állapotú, önálló 400nm-es telekrészű, nappali+3szobás társasházi lakás garázzsal. I.á.: 29 mFt 20-919-4870
+ Eladó Gödöllőn az újfenyvesi részen egy nappali+5szobás, 20 -ban épült családi ház 500nm-es telken. Az ingatlanban padlófűtés van kialakítva, garázs elektromos kapu
beszerelve. A tetőtéri szobából egy nagyméretű terasz van
kialakítva. I.á.: 42,5 mFt 20-919-4870
+ Szuper árcsökkenés!!! Két generációs családi ház, tulajdonostól áron alul Gödöllő kedvelt kertvárosi részén
eladó. Tehermentes. Akár vállalkozásra is alkalmas. Két
különálló szint, mindkettőn konyha, fürdőszoba, nappali
+ 3 szoba. A házhoz tartozik még egy teljesen külön bejáratú lakrész (65 nm) 2 szoba, fürdő, konyha. 2 állásos
garázs+szauna is van. Iá.: 26,9 mFt. Tel.: 20-3464-718.
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+ Gödöllői, 888 nm-es telek eladó a Fenyvesben. Köz- + Gödöllő központjában 3szobás, 2erkélyes, K-DNy
fekvésű, téglaépítésű, 2014-ben teljes körűen felújított
mű az utcában. 20/517-4474
lakás eladó. Egyedi, új központi fűtés, új fürdőszoba,
+ Gödöllőn, Fenyvesben 250 négyszögöl építési telek
új műanyag ablakok, nagy étkező, konyha, nagy pince.
eladó. Víz, villany van. Érd: 20/517-4474
Ár:16,8MFt. 20/585-0056, 20/387-1330
+ Eladó Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában 61 nm-es,
+ ELADÓ vagy KIADÓ Gödöllő Kertvárosban egy 4 szo2szobás, 4.em. panel építésű, felújított lakás szeptembás, összkomfortos családi ház. Óvoda, iskola, buszmeberi költözéssel. Iár: 14,6 MFt. Érd: 70/426-4500
gálló a közelben. Tel: 20/423-6202
+ Isaszegen kertes családi ház eladó. Teljes külső-, bel+ Gödöllőn, Királytelepen 2011-ben épült kis létszámú
ső- és tető-felújítással, szigetelve! A ház alapterülete
társasházban 1,5 szobás, 38nm-es újszerű társasházi
80 nm. Iár: 16 MFt. 30/515-0739
lakás 20nm-es fedett terasszal, parkosított kertkap+ Eladó egy 57 nm-es, 2 szobás, földszinti lakás Gö- csolattal, zárt, udvari gépkocsibeállóval tulajdonostól
döllőn a Palotakerten. Irányár: 13,9MFt. Érd: 20/490- eladó. Tel: 20/4162-462
2667 vagy 30/256-9667
+ Szőlő utca 2.em. 1+2 félszobás, 61 nm-es, felújított,
erkélyes, ebédlős lakás eladó. Érd: 28/785-068 minden ALBÉRLET KIADÓ
nap du. 17h után.
+ Gödöllői 2 szobás bútorozott albérletbe lány lakótár+ Eladó Gödöllőn a Kazinczy lakótelepen 2 szobás, kon- sat keresek. Bérleti díj: 40.000.- forint rezsivel+ 1 havi
vektoros, 1.em. társasházi öröklakás jó állapotban. Iár: kaució. Tel: 30/336-7392
14 MFt. 20/353-2477

KÍNÁLATUNKBÓL: *Gödöllőn, a Belvárosban 2.
emeleti, újszerű, bruttó 46 nm-es, tetőtéri lakás
parkolóval eladó. Iá:16,5 mFt
*Gödöllőn, a Belvárosban, 3. emeleti, újszerű, bruttó
60 nm-es tetőtéri lakás parkolóval eladó. Iá:17,5 mFt.
*Veresegyházon most épülő 92-94 nm-es, N+3
szobás sorházi lakások kis kerttel, kocsi beállóval,
választható színekkel, burkolatokkal decemberi átadással leköthetők! CSOK igényelhető. Iá:28,8 mFt.

ÁLLÁS
+ Gödöllői étterembe azonnali kezdéssel szakácsot keresünk. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a következő email címen lehet: vavaenergy@gmail.com

Értékesítő kollégát
keresünk bővülő csapatunkba, hosszútávra!
Jelentkezés fényképes önéletrajzzal:

godolloertekesito@gmail.com

+ Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában, új építésű társas+ Eladó Gödöllő központjában egy téglaépítésű, 60nm alap- házban 55 nm-es lakás kiadó kocsibeállóval. 100.000 + Gödöllői éttermünk keres árúbeszerző kollégát.
Követelmény B kategóriás jogosítvány. Jelentkezni a
területű, tetőteres lakás. Klimatizált, fűtés egyedi gáz cir- Ft+ rezsi. Érd: 70/415-3847
kóval, udvari parkoló az árban. Iár: 17,5MFt. 30/352-2014 + Gödöllőn a Szent János utcában 1,5szobás, felújított, 30/588-5889 telefonszámon lehet.
+ A valkói út mellett, a Spar közelében 1.000 nm-es bútorozott, gázkonvektoros, alacsony rezsijű földszinti + FELSZOLGÁLÓ – PULTOS munkakörbe, gödöllői kávéHOBBI TELEK sürgősen eladó. Konyhakertnek kiváló lakás 1 vagy 2 személynek hosszútávra kiadó. 60EFt/ zóba (Királyi Váró) középkorú, szakképzett munkaerőt
+ Remsey krt-on mélygarázsban garázsbeálló eladó.
keresünk. 30/400-4762
minőségű. Iár: 2,5MFt. Érd: 28/421-241, 20/464-0010 hó+ rezsi (2havi kaució szükséges). 30/2014-769
Tel.: 30/201-7329.
+ Gödöllőn bevezetett szépségszalonba vendég- és
+ Gödöllő központjában 831 nm-es ÉPÍTÉSI TELEK
+ Gödöllő központjában, a Magyar Kázmér közben tulajdodolgozni szerető FODRÁSZ, KOZMETIKUS, MASSZŐR,
(félkész házzal) eladó. 35MFt. Érd: 20/886-1380, ÜZLET, IRODA, GARÁZS
nostól eladó egy magasföldszinti, 57 nm-es két és fél szoTETOVÁLÓ (smink - test) munkatársakat keresünk hoszgolyavar@gitromail.hu
bás, téglaépítésű, cirkófűtéses társasházi öröklakás, saját
+ Petőfi téren teremgarázs-kocsibeálló KIADÓ!! 10EFt/ szútávra, vállalkozóival. Érd: 20/420-9928
és közös tárolóval. I.ár: 16,9 MFt. Tel.: 06-20/499-6746
+ Gödöllőn, Palotakerten tulajdonostól 1 szobás, szé- hó (6 hónap=48EFt) (20)804-2102
+ Gödöllői „Minőségi Felvágottak és Sajtok” üzletbe
pen felújított lakás eladó. Azonnal beköltözhető. Tel:
+ Eladó összkomfortos családi ház Gödöllő legkereset30/9320-923
+ Gödöllő központjában, utca fronti 34 négyzetméteres ELADÓT felveszünk. Jelentkezni személyesen az üzlettebb részén a Harasztban, a belvároshoz 2-3 percre. A
ben önéletrajzzal: Gödöllő, Petőfi tér 4-6., vagy e-maihelység hosszútávra kiadó. Tel.: 06-20-3456-552.
környezet csendes. Közel van a HÉV és a buszállomás, + PANORÁMÁS ÉPÍTÉSI TELEK eladó Gödöllőn a Lázár
len: info@sonka.hu
iskolák, óvoda, a bevásárlási lehetőségek nagyon jók. Vilmos utcában. Érd: 30/391-8249
+ Új építésű, saját parkolóval rendelkező, alacsony reAkár családi háznak, akár vállalkozásra is alkalmas. A
zsijű, dupla bejáratos üzlet, iroda,bemutatóterem,ren- + Gödöllői éttermünk felszolgálót keres. Jelentkezni a
+
Gödöllő
központjában
eladó
egy
44
nm-es,
1,5
szobás
ház alapterülete 80 m2, összterülete:119m2 Telek:470
delő céljára alkalmas. Akár azonnali költözéssel! Tel.: pizzamaxcaffe1@gmail.com email címen lehet.
lakás. Banki hitel mentes. Iár: 12,9MFt. 70/514-5489
m2, I.á: 27,9MFt. Tel: 20/297-1210
06-20-3456-552.
+ Gödöllői ÉLELMISZERBOLTBA szakképzett ELADÓT
+ Üzlethelyiség, rak- keresünk. 30/312-1257
tárhelyiség, garázs
+ Gödöllő – Szada telephellyel rendelkező, törött autókkal
kiadó, más tevékenyfoglalkozó műhelybe szét- ill. összeszerelő, nagy tapasztalatség céljára is. Tel.:
tal rendelkező KAROSSZÉRIALAKATOST és AUTÓSZERELŐT
20/9455-583.
keresünk. 30/993-8357, juliannafarkas7@gmail.com
+ 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.: 30-2288403, 20-420-6243 (egész nap).
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+ Éttermünk takarítónőt keres 4 órában. Jelentkezni + DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉLKÜL. Tóth Tamás
a pizzamaxcaffe1@gmail.com email címen vagy szemé- 06-70-502-5620
lyesen az étteremben.
+ KERTFENNTARTÁS, Kerttakarítás, metszés, perme+ Takarítónőt, kerti gyomlálót keresünk Gödöllő bel- tezés, ültetés. Rotációs kapálás, gyepszellőztetés. Füvárosában. Jelentkezés: Email: mayerm937@gmail.com vesítés. Fűnyírás, fűkaszálás, bozótirtás, sövénynyírás.
Ágak, levelek elszállítása. 30/747-6090
+ Egyesített Szociális Intézmény Igazgatója (2100
Gödöllő, Ady E. stny. 56.) álláshirdetést tesz közzé + Betegségeket kiváltó lelki okok, párkapcsolati problémák
SZOCIÁLIS GONDOZÓ és ÁPOLÓ munkakör betöltésére. oldása Gödöllőn. További információ a www.thetagodollo.hu
A pályázati kiírás részleteiről érdeklődni lehet az intéz- oldalon. Időpont egyeztetés: 20/367-4274
mény igazgatójánál a 06-28/512-405 telefonszámon. A
+ KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. RAKTÁROZÁS. Csopályázatokat a fenti címre szíveskedjenek küldeni.
magoló anyagok árusítása. Minden, ami a költöztetés+ A Ráti Kft. (Gödöllő, új ipari park) munkatársakat ke- hez kell. Hadnagy Árpád 20/311-7470
res az alábbi munkakörökre. GÉPLAKATOS, PORFESTŐ,
és női munkatársat könnyű fizikai munkára, csomago- + KERTI ÉPÍTMÉNYEK komplett kivitelezése! Szerszámlásra. Nyugdíjasok jelentkezését is elfogadjuk. Csak tárolók, kerítések, járdák, növénytámaszok, ágyásszegégödöllői lakosok jelentkezését várjuk fényképes önélet- lyek, kukatárolók, medence alapok, stb. kialakítása. Egyedi elképzeléseit megvalósítjuk! 20/266-0104
rajzzal a rati@ratikft.hu email címre.
+ Gépkocsival rendelkező egyént keres idősebb házaspár + KÚTFÚRÁS! 10 ÉV GARANCIÁVAL. Tel: 70/633-5772
alkalmankénti személyszállításhoz. Tel: 28/413-620

+ KÖLTÖZTETÉS! BÁRMIT, BÁRHOL, BÁRMIKOR! Igény
+ Az OPENHOUSE gödöllői irodájának új vezetősége esetén LOMTALANÍTÁST is vállalunk. Tel: 70/621-6291
azonnali munkakezdéssel INGATLANÉRTÉKESÍTŐI mun- + PERMETEZÉS motoros és kézi permetező géppel.
katársakat keres. Kiemelkedő kereseti lehetőséget, mo- Gyümölcsfák, fenyők, tuják ki és visszavágása, metdern munkakörülményeket, profi marketingtámogatást szése. Zöld-hulladék elszállítás. Árok és ereszcsatorna
és gyors karrierlehetőséget kínálunk. Önéletrajzokat a tisztítás. Veszélyessé vált fák kivágása alpin technikászabolcs.gavris@oh.hu címre várjuk.
val. 20/922-4400
SZOLGÁLTATÁS

+ Barbara kutyakozmetika. Cím: Nagytarcsa,
Tessedik Sámuel u.38. Kérésre házhoz megyek.
+3620/9355059. www.barbarakutyakozmetika.hu

+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 50 nyelven, anyanyelvi, diplomás, gyakorlott szakfordítókkal! Kedvezményes árak. + Telekkel rendelkező tulajdonosoknak generál kiviteI.L.I Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.: 28-511-366, lezésben, referencia háttérrel kínálunk új építésű lakóházak kivitelezését 153.000 Ft/nm áron. 20-919-4870
20/543-1775, e-mail: info@ili.hu, ili.godollo@gmail.com
+ FŰNYÍRÁS, fűkaszálás, bozótirtás, parlagfű mentesítés, parkfenntartás, ágdarálás. Tel.: 30/622-7421, EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS
e-mail: fukaszalasgodollo@gmail.com

Ajándék hirdetés a Szolgálatban!

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

+ KERTGONDOZÁS: metszés, sövénynyírás, bozótirtás,
fűnyírás, gyepszellőztetés, fakivágás, kaszálás és egyéb
kerti munkák. Lelkiismeretes, alapos, megbízható munka rendszeresen és alkalmanként is. Tel: 30/528-7777
+ KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, tanácsadás. Gödöllő, Tűztoronyház, Kossuth utca 13. Tel:
06-30-592-1856, 06-30-508-1380, 06-28-784-752

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

+ Gyógypedikűr: tyúkszem, szemölcs, bőrkeményedés,
+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS, új csatorna vastag benőtt gombás köröm kezelése, ápolása. Talpmaszbekötés, fürdőszobák, régi fűtési rendszerek, vízveze- százs. Óvakodjon a feketén dolgozó házaló kontároktól! 30
tékek felújítása, új szerelése, kialakítása, locsoló, mérő év szakmai háttér. Bárándi József 20/532-7275
tervezése, beépítése, átadása. Cirkók, gázkészülékek,
konvektorok karbantartása felújítása, javítása. Tel:
20/9527-289, 28/476-229
+ SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon bizalommal,
házhoz megyek. Számítógép szerelés, rendszer és programtelepítés, vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel:
30/333-9201
+ ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál kivitelezés,
gipszkartonozás, hideg-meleg burkolás). Vállalunk
mindennemű építőipari kivitelezést. Gyors, megbízható munka. Ingyenes árajánlat felmérés alapján. Tel:
20/4359-650
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+ MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludányi Méhészetből! Akác-, Virág-, Hárs-, Gesztenye-, Repce krém-,
+ MÁJUSI KISCICÁK gondos gazdit keresnek. Ingyen Selyemfű-, Lépesméz, Propolisz, Virágpor kapható. 3kg
elvihetők! Érdeklődni: 20/326-2804
fölött házhoz szállítjuk. 30/9891-721
+ Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos mézet
közvetlenül a termelőtől! Akác-, Akác-Hársméz. 720ml-es
csavaros tetejű befőttes üveget cserébe elfogadok. Házhoz
+ LOVASOK figyelem! Kis bálás LUCERNA eladó. Tel: szállítás. Szabó Méhészet Gödöllő, Lovas u.3. 28/417-913
+ MAGYAR VÖRÖSKERESZT ELSŐSEGÉLY VIZSGA, 20/9463-112
+ Társ- és partnerközvetítés. Tel.: 20/9455-583.
TANFOLYAM! Gödöllő, Petőfi tér 9. Pelikán Autósiskola
+ Eladó egy 6 személyes étkező-garnitúra. Fehér, kar70/433-5033, www.pelikansuli.hu
fás, kárpitozott ülőke. Asztal: 70x110 cm, 110x140-re
nyitható. Iár: 50.000,-Ft. Tel: 30/214-1442
OKTATÁS

+ Eladó ÚJ: csiszológép (5.000), festőkészlet hengerekkel (4.000), autóporszívó (3.000), autós lábpumpa
(1.000), autós gőzkefe (3.000), összecsukható vászon
bevásárlótáska (2.000), gőzkefés vasaló (3.000), lovasmintás 35db-os étkészlet (8.000), motoros sisak
(10.000). 20/358-5309
+ Még nem döntötted el, hol folytatod középiskolai ta- + Kíváló extraszűz olívaolaj, 100% olasz minőség eladó.
nulmányaidat? Legyél tagja egy jó közösségnek Pécelen! 1liter 2500Ft. Érd.: 0630 8518 763
Jelentkezz a szakközépiskolába: www.fayszakkozep.hu
+ Eladó szép állapotban lévő tömör fenyő tv-állvány.
850x770x450. Ár: 23 ezer Ft. Tel.: +36-20-9811-027.
+ Eladó egy Omron felkaros, pumpás, használt vérnyomásmérő 4000Ft, női trekking kerékpár 26colos, agydinamós, 3 sebességes marokváltós agyváltó, elöl- hátul csomagtartókosár, kresz szabályoknak megfelelően
felszerelve i.á.: 60.000Ft. Érd.: +36-30-302-4570

NYÁRI TÁBOR
+ ANGOL, SPORT és KALAND TÁBOR! „Minecraft &
witchcraft”. Kalandok, sport, kreativitás! MEDENCÉBEN pancsolás! 08.08.-08.12. Jelentkezni: info@ili.hu JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
és I.L.I. Kreatív Nyári táborok (Facebookon)
+ AKKUMULÁTOR minden típusú gépjárműhöz szaküzletünkben vagy kiszállítással. Szolgáltatásaink:
beszerelés, bevizsgálás, töltés-mérés, szaktanácsadás.
ADÁS~VÉTEL
Minőségi akkuk, új akciók. Gödöllő, Dózsa Gy. út 50.
(Temetővel szemben) 06-30/536-4300, 28/611-728
+ KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIBRISEKET, papírwww.akkugodollo.hu
régiségeket, 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
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Beküldési határidő:
2016. július 31.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os
vásárlási utalványát nyerte: Varga
Lászlóné, Kossuth L. u. 44., Szalkai
Veronika, Táncsics M. u. 52.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os
vásárlási utalványát nyerte: dr.
Molnár Eszter, Blaháné út 49., Dóczyné Kodó Ottília, Boróka u. 5.
A Happy Box 2000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Pap Ádám, Hegy
u. 8.
A Városi Mozi ajándékát nyerte: Plihal
Gréta, Turul u. 15., Tóbiás Ágnes, Erzsébet királyné krt. 5.

A Mezőgazdasági és Kertészeti
Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Jenei István, Kandó
K. u. 42., Csabai Ágnes, Alkotmány
u. 18/A

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).

