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Akár 200.000 forintba is kerülhet, ha nem a megengedett időpontban égetjük a kerti hulladékot.
(2. oldal)

www.szolgalat.com

lokálpaTrióTa heTilap • alapíTva: 1992

Városunkba került az egyik legrangosabb zenei elismerés, a Fonogram-díj, amit a gödöllői Asphalt
(5. oldal)
Horseman együttes vehetett át.

A Mezei futó Magyar Liga 4. fordulójában több
gödöllői is az első tíz között fejezte be a versenyt.
(8. oldal)

ÁTLÁTHATÓBB ÉS KÖNNYEBBEN RENDBEN TARTHATÓ
A tervek szerint a héten megkezdik
a talajra boruló növények eltávolítását, vagy – ahol erre lehetőség van
– felnyírását a belváros központi
részein. Ezzel sok régi kúszócserjét
kivesznek, a terület azonban nem
marad üresen, helyükre álló cserjéket, egy- és kétnyári növényeket, valamint gyepet telepítenek. A szakemberek arra törekszenek, hogy a
lehető legkevesebb növényt kelljen
eltávolítani, csak azt szedik ki, amit
feltétlenül szükséges. A bokrok helye csak rövid ideig marad üresen,
azokat ütemezetten, minél rövidebb
idő alatt más növényekkel pótolják.

Gödöllő belvárosának arculatához
hozzátartozik a jelentős zöldfelület,
a nyáron színpompás virágokkal beültetett részek. A növényzet átalakítása ezt nem veszélyezteti, ám a talajt

Fotó: Korondi Judit

Ritkítás és csere vár a főtéri növényzetre

befedő bokrok és cserjék jelentős
ritkítása elengedhetetlen az eredményes rágcsálómentesítéshez, amit a
tervek szerint márciusban kezdenek
el. A munkálatok a Petőfi Sándor utcától a Dózsa György úti tízemeletes
házakig, valamint a HÉV-sínektől a

Petőfi Sándor térig terjedő szakaszt
érintik.
A növények kiszedését a Gábor
Áron utca páratlan oldalán, valamint
a volt városháza és az üzletház közötti részen kezdik meg a napokban.
Szintén az első szakaszban kerül sor

BÉKÉSI MÁRKAKERESKEDÉSEK
www.renaultbekesi.hu
Gödöllő, M3 lehajtó, tel.: 06-28-52 52 52 – Fót, Móricz Zs. út 41., tel.: 06-27-358 270

a Dózsa György út túloldalán
a Tulipános szökőkút környezetének átalakítására. Innen is
eltávolítják a kúszócserjéket, a
fekvő tuják egy részét, a megmaradókat és a felfelé növő
törpefenyőket pedig felnyírják,
hogy a föld feletti részt szabaddá
tegyék. A buszmegálló mögötti területet is megtisztítják, ide
egynyári növényeket ültetnek.
A Hősök-szobra körüli részen
már megkezdődtek a munkák,
itt már zajlik a tuják felnyírása,
formázása, a som cserjék ritkítása és a fagyal visszavágása. Itt is arra
törekedtek a kertészeti szakemberek,
hogy a terület a lehető legtöbb növény megőrzésével megtartsa arculatát, ugyanakkor könnyebb legyen a
bokrok aljának rendben tartása.
(folytatás a 2. oldalon)

A Gödöllői Szolgálat tájékoztatja tisztelt ügyfeleit, hogy a
hirdetések felvételének módja, valamint a leadási határidő
március 1-jétől az alábbiak
szerint változott:
Kapcsolatfelvétel:
e-mail:
godollomedia@gmail.com
telefon:
+36-20/525-5366
Hirdetésfelvétel helye:
Művészetek Háza Gödöllő,
Szabadság út 6.
Nyitva tartás:
Kedd 11-18; szerda, csütörtök: 8.30-16; péntek: 8:30-12
Hétfőn zárva!
A hirdetések leadásának
határideje a megjelenés előtti
csütörtök 12 óra.
A Gödöllői Szolgálat
szerkesztősége
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átláthatóBB és KönnyeBBen rendBen tartható zöldterület

SOKBA KERÜLHET A ROSSZ IDŐBEN GYÚJTOTT TŰZ

Metszés, ritkítás és csere vár a főtéri növényzetre Kerüljük a felesleges füstölést!
(Folytatás az 1. oldalról)

A tervek szerint eltűnnek a kúszócserjék a főtéri mélygarázslejáró
két oldaláról is. Arról, hogy a főtéri
gömbkőrisek körüli négyzetekben a
jelenlegi bokrok maradnak-e, vagy
új, egynyáriak kerülnek a helyükre, a
héten döntenek a szakemberek, akik
szeretnének minél többet megőrizni
a belvárosra és a főtérre jellemző növényekből, ugyanakkor megoldást
kell találniuk arra is, hogy az impozáns környezet ne váljon a rágcsálók
búvóhelyévé – a múlt nyáron ugyanis
ezek jelentős problémát okoztak. A
méreggel történő irtás mellett szükségessé vált a környezet átgondolása is. A munkálatok folyamán nagy

gondot helyeznek erre, az növények
pótlása azonban hosszabb időt vesz
igénybe, ezt is folyamatosan, az idő-

folyamatosaK a javításoK

Megújuló környezet
A tavasz a VÜSZI valamennyi
részlegének sok feladatot ad.
Dolgoznak a burkolati hibák
javításán, folynak a növényápolási munkák, és megkezdődött a tavaszi várostakarítás
is.
Folyik a kátyúmentesítés a városi
kezelésben lévő utakon, de az elmúlt
napokban a nem szilárd burkolatú
utak karbantartását is megkezdték.

A tavasz a városüzemeltetők számára
egyet jelent a tavaszi nagytakarítással. Ahogy minden esztendőben, idén

is megkezdték a kiemelt szegélyek
melletti lerakódások felszedését, ezt
folyamatosan végzik, épp úgy, mint
a játszóterek állapotának felmérését
és a szükséges karbantartási, javítási
munkák előkészítését.
Javításra, a város szépítésére számos
helyen szükség van, így például cserére szorulnak az Ady Endre sétány
korlátai is. A hamarosan megkezdődő munkálatok során a Zeneiskola
és a Művészetek Háza közötti sza-

kaszra kerülnek új elemek. Ezzel
azonban nem ér véget a terület szépítése. Az út két oldalán lévő sövény

A VÜSZI KFT. FELHÍVÁSA
Felhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét arra, hogy a 2016. évre szóló
ingyenes várakozási engedélyek 2017. március 31-ig érvényesek.
A határidő lejártát követően a 2016. évben kiadott engedélyeket társaságunknak már nem áll módjában elfogadni.
A Gödöllő város területén kialakítandó várakozási területek kijelöléséről,
rendjéről és a várakozási díjról szóló 2/2004. (II.2.) számú önkormányzati
rendelet szerint, az a természetes személy jogosult egy darab ingyenes várakozási engedélyre aki, Gödöllőn a 3-as vagy a 11-es zónán belül állandó
bejelentett lakcímmel rendelkezik - tulajdonában, üzemeltetésében, vagy
használatában lévő (használat esetén kizárólag céges autókra igényelhető
– igazolás szükséges) személygépjárművel rendelkezik.
Az ingyenes várakozási engedélyek kiadását a VÜSZI Nonprofit Kft.
2017. januártól folyamatosan végzi.
Az engedély a Dózsa György út 12. sz. alatt lévő ügyfélszolgálati irodán hétfőn 8 és 18 óra, keddtől péntekig 8 és 16 óra között vehető át.
Az engedély kiadásához lakcímigazoló kártya és forgalmi engedély szükséges!

járási viszonyokhoz is igazodva végzik majd, de feltehetően csak ősszel
fejeződik be.
jk

is megújul. Több mint százméteres
szakaszon a jelenlegi bokrok helyére
tiszafákat telepítenek.
Továbbra is folyik a munka az Alsóparkban, a fás-bokros terület rendbetétele mellett a szakemberek a gombafertőzött feketefenyők gallyazását
végzik. A súlyosan beteg növényeken ezt követően a tavasz és a nyár
folyamán permetezéssel és injektálással próbálnak segíteni. A faápolási
munkák március végéig tartanak.
A faállomány gondozására, cseréjére
nagy gondot fordítanak a szakemberek, ám az elöregedett, beteg fáktól búcsút kell venni. Erre kerül sor
napokon belül a Bajcsy-Zsilinszky
Endre utcában, ahol valamennyi öreg
fát kivágnak, majd az út mindkét oldalára gömbkőriseket telepítenek, új
fasorral gazdagítva a területet. Ezek
a fák kiválóan alkalmasak a belvárosi telepítésre, mivel sem a felszín
alatti, sem a levegőben haladó közműveket nem veszélyeztetik.
A kivágott fák, ágak elszállításáról a
VÜSZI folyamatosan gondoskodik.
A városban azonban gallyazást végez az ELMÜ is, így előfordul, hogy
néhány napot igénybe vesz, míg
mindenhonnan összegyűjtik a keletkezett nyesedéket. Az illetékesek
ezért a lakosság türelmét és megértését kérik.
kj

Kevés dolog tud annyi bosszúságot
okozni és vitát kiváltani tavasszal,
mint a kerti hulladék égetése. Pro és
kontra számtalan érvet tudnak felsorakoztatni a kert tulajdonosok, ám
érvek ide vagy oda, a jogszabályok
az irányadóak, ezekkel pedig nem árt
tisztában lenni, mert
a szabálytalan égetéssel nem csupán a
szomszédok haragját
vívhatják ki, hanem
jelentős bírságra is
számíthatnak. Már
az is sok vitát generál, hogy egyáltalán
szükség van-e a kerti
hulladék elégetésére,
hiszen a zöld hulladékot tavasztól
őszig elszállítják, másrészt jelentős
része kiválóan hasznosítható komposztként.
Mégis, sokan döntenek a tűzgyújtás mellett. Gödöllőn a közterületek és az egyes, közterületnek nem
minősülő ingatlanok tisztántartásáról, állagának megóvásáról szóló
önkormányzati rendelet szerint a
közterületen, valamint ingatlanon
belül elszáradt növényi hulladékot
pénteken 13-tól 18 óráig lehet szabadtéren égetni, egyéb időpontokban
szigorúan tilos. Háztartási és egyéb
hulladék (műanyag, műanyaggal bevont kábel, rongy, gumi stb.) égetése
minden esetben tilos! A rendelet a
kerti grillezésre és a tűzön történő sütés-főzésre nem vonatkozik, az a tűz
állandó felügyelete mellett bármikor

végezhető. Nem árt azonban tudni,
hogy tűzgyújtási tilalom esetén akkor
sem megengedett a tűzgyújtás, ha azt
egyébként más jogszabály megengedi. Ha valaki a szabályok betartása
mellett végez égetést, akkor is fontos, hogy a szabadban meggyújtott

tüzet soha ne hagyja felügyelet nélkül és minden esetben gondoskodjon
megfelelő mennyiségű oltóanyagról.
Mindig legyen nála a tűz oltására alkalmas kézi szerszám, és csak akkora tüzet gyújtson, amekkorát folyamatosan felügyelet alatt tud tartani.
Tájékozódjon a várható időjárásról,
mert a szél kedvez a tűz gyors továbbterjedésének.
Az égetési szabályok betartatására az
illetékesek nagy hangsúlyt helyeznek, a közterület-felügyelet munkatársai helyszíni bírságként 5000től 50.000 forintig terjedő bírságot
szabhatnak ki, ha pedig feljelentésre
kerül sor, akár 200.000 forintra is
megbüntethetik azt, aki nem a jogszabályoknak megfelelően végzi a
kerti hulladék égetését.
bj

Március 1-jétől megváltozott a Tesco buszok menetrendje és útvonala. A
bevásárlóközpont és a vasútállomás között közlekedő járatot az áruházlánc üzemelteti, mintegy kiegészítő szolgáltatásként, függetlenül az önkormányzattól és a városi közlekedést lebonyolító Volánbusz Zrt-től. Az
ingyenesen igénybe vehető járatok célja nem a tömegközlekedés lebonyolítása, hanem az áruházba való könnyebb eljutás, és annak a jelentősebb
közlekedési csomópontokkal való összekötése.

A tavasz beköszöntével sok helyen megkezdték a tavaszi nagytakarítást, aminek eredményeként a
szelektív hulladékgyűjtő szigeteken jelentősen megnőtt a lerakott
nem szelektív hulladék mennyisége, többen a zöldhulladéktól is így
kívánnak megszabadulni.
A Zöld Híd Régió Kft. április
12-vel megkezdi a zöldhulladék
gyűjtését, májusban pedig ismét
lesz lomtalanítás, célszerűbb ezt
a néhány hetet kivárni, mint a
szabálysértési bírságot megkockáztatni. Aki ugyanis a szelektív
hulladékgyűjtő szigetre oda nem
való hulladékot rak le, az szabálysértést követ el.
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Jön az előiskola, és az ingyenes nyelvvizsga

Újabb oktatási reformok
Miközben az elmúlt években folyamatosan reformált oktatási rendszerről mindent lehet hallani, csak
jót nem, újabb jelentős átalakításról
tájékoztatott Balogh Zoltán emberi erőforrás miniszter. A politikus
a Pedagógiai szakszolgálatok hete
rendezvénysorozat nyitókonferenciáján jelentette be, hogy a legutóbbi
kormányülésen szakmai döntés született arról, hogy elindulnak a kilencosztályos általános iskola irányába,
ami „egyfajta preschool-t (előiskola)
jelent”, mert a szakmai viták ebbe az
irányba mutatnak.
A lépést azzal indokolta, hogy a
„gyermekút” tekintetében mindig
az átmenet a legnehezebb, vagyis

moly társadalmi vita
fogja megelőzni, miközben a szükségességéről egyre inkább
szakmai konszenzus
van. A tervek között
speciális tanulmányi
program van, de arról
még viták zajlanak,
hogy négyéves óvoKépünk illusztráció
da, ötéves alsó tagobölcsődéből óvodába, óvodából is- zat vagy 3+3+3 éves általános iskola
kolába, vagy általános iskolából a lenne-e a jó megoldás - tette hozzá.
következő szintre kerülni, ezeknél az Balogh Zoltán a múlt héten még egy
átalakulásoknál pedig elveszik a ké- oktatással kapcsolatos hírt jelentett
pességek jelentős része.
be, ami szerint a kormány elvi táBalog Zoltán úgy nyilatkozott, hogy mogatását adta ahhoz, hogy az első
az új iskolarendszer bevezetését ko- nyelvvizsga térítésmentes legyen. kj

Megváltozott a 2000 és az 5000 forintos

Nyárig jók a régi pénzek
2017. március 1-től a készpénzes fizetéseink során már találkozhatunk
a megújított 2000 és 5000 forintos
bankjegycímletekkel. A bankjegyek azon túl, hogy képi megjelenésükben megújultak, a biztonsági
elemeiket tekintve is korszerűbbek
lettek. A megújított 2000 és 5000
forintos bankjegycímletek 2017.
március 1-től fokozatosan jelennek
meg a készpénzforgalomban.

A 2016 előtt
kibocsátott
régi 2000 és
5000 forintos
bankjegyeket 2017.
július 31-ig
lehet a kiskereskedelemi
forgalomban
felhasználni,

FELHÍVÁS KOSZORÚZÁSRA!

ezt követően
az MNB bevonja azokat,
s a készpénzes
vásárlások alkalmával 2017.
augusztus 1-től
már csak az új
címletekkel fizethetünk.
Fontos tudni,

ILLETÉKMENTES ÜGYEK
Jónéhány hivatalos okirat beszerzése és több eljárás is illetékmentes lesz március 15-után. A Magyar
Közlöny 30. számában jelent meg
a 2017. évi II. törvény, amely többek között a közigazgatási ügyintézéshez kapcsolódó egyes illetékek
és díjak megszüntetéséről rendelkezik. A március 16-tól hatályos
jogszabály szerint illetékmentessé
válnak a következő ügyek:
– az anyakönyvi kivonat kiállítása;
– a lakáscélú állami támogatás
igényléséhez szükséges, a fennálló biztosítási jogviszonyt igazoló
egészségbiztosítási pénztári hatósági
bizonyítvány kiállítása évente két alkalommal;
– közműpótló talajvízkút létesítésének, átalakításának, megszüntetésének engedélyezése;
– hatósági bizonyítvány kiállítása az
egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő adatokról;
– a polgárok személyi adatainak és

lakcímének nyilvántartásáról szóló
1992. évi LXVI. törvény 27/A §
(1) bekezdése és 27/D § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat megtételével
kapcsolatos eljárás;
– Magyarország területén kívül élő
magyar állampolgár kérelemre történő személyi, lakcím és értesítési
cím adatait tartalmazó
nyilvántartásba vételére irányuló eljárás;
– az értesítési cím bejelentésével kapcsolatos
eljárás;
– az igazságügyi szakértői
névjegyzékbe
vétel és a szakterület
kiterjesztése iránti eljárás;
– a termőföld birtoköszszevonási célú telekcsoport-újraosztására
és
telekegyesítésére
irányuló telekalakítási
eljárás;

hogy a bevonási határnapig be nem
váltott, régi 2000 és 5000 forintos
bankjegyek sem veszítik el az értéküket.
A régi bankjegyek a bevonási határnapot követően minden hitelintézeti és postafiókban három évig, a
jegybankban pedig húsz évig, azaz
2037. július 31-ig, díjmentesen átválthatók – azonos címletű – törvényes fizetőeszközre.
– a családi név korrekciójára irányuló eljárás.
Illetékmentes lesz továbbá a szociális szövetkezet, a korlátolt felelősségű társaság, az egyéni cég, a közkereseti társaság és a betéti társaság
bejegyzésére irányuló eljárás is.

Tisztelt ünneplő közönség! Gödöllő város lakói!
Gödöllő Város Önkormányzata az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából ünnepi megemlékezést szervez
2017. március 15-én 10.00 órakor a Főtéren. Az ünnepi műsor koszorúzással folytatódik a Petőfi téren.
Kérjük az intézményeket, rendvédelmi szerveket, pártokat, civil
szervezeteket, ünneplő vendégeinket, hogy koszorúzási szándékukat szíveskedjenek legkésőbb 2017. március 10-én, 15 óráig jelezni,
hétfőtől péntekig 9–15 óráig a +36-70/3381838-es telefonszámon,
hogy a koszorúzás rendjét pontosan ki tudjuk alakítani.
Egyben kérjük, hogy a koszorúzás előkészületeinek segítése érdekében szíveskedjenek a koszorúkat az ünnep napján legkésőbb
9.30-ig a helyszínre juttatni, megérkezésüket munkatársainknak jelezni.
Szeretettel várjuk Önöket az évfordulóhoz kapcsolódó valamenynyi rendezvényre. Ünnepeljünk, és emlékezzünk együtt!

FÁKLYÁS FELVONULÁS

A hagyományos fáklyás felvonulás március 14-én, 18 órakor
kezdődik. A szokásoknak megfelelően a Petőfi-szobortól a Dózsa
György úti temető 1848/49-es emlékművéig tart a menet.
Tiszteletadás, koszorúzás az emlékműnél. Közreműködnek:
A Club Színház művészei és a Gödöllői Városi Vegyeskar.

JubileuMi fizikatanár ankét

A napenergiától a sötét anyagig
Nemzeti ünnepünk napján országos tudományos konferencia
is kezdődik Gödöllőn: az Eötvös Loránd Fizikai Társulat által
immár 60. alkalommal sorra kerülő fizikatanári ankét. A négy
napos esemény plenáris előadásait eszközkiállítás, műhelyfoglalkozások, tankönyvkiállítás és kísérleti bemutatók egészítik
ki a Szent István Egyetemen.
Eötvös Loránd a magyar tudománytörténet
kiemelkedő alakja, a
róla elnevezett társulat
az egyik legrégibb hazai tudományos társadalmi szervezetek közé
tartozik. Gödöllőt már
második alkalommal választották az ankét helyszínéül.
A plenáris ülések fő témája a napsugárzás és a föld kapcsolata valamint a fizikatanítás a felmérések tükrében. A házigazda egyetem megbecsülését jelzi,
hogy az első előadást Farkas István professzor, a napenergia hasznosításának kiemelkedő személyisége tartja, bemutatva ennek hazai és nemzetközi
helyzetét. Őt követően Darabont Tibor Teller Ede titkára voltam címmel
tart előadást. Végül Heltai György, a SZIE professzora a fizika és a kémia
kapcsolatáról értekezik.
További érdekes előadáscímek: A sötét anyag nyomában, A hiányzó korszak,
a római és az iszlám aranykor fizikusai, A Nap szerepe a légköroptikában,
valamint az állatok és az ember tájékozódásában.
BJ
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Tavaszi ajándékkosár nem csak hölgyeknek – Nőnap 2017
Hagyományosan fergeteges vidám
műsorral köszöntötte a hölgyeket
nőnap alkalmából az a különleges
gödöllői társulat, aminek előadásai
évről-évre több ezer főt vonzanak
a Művészetek Háza nézőterére. A
„Nőnapi ajándékkosár, nem csak hölgyeknek” című előadás csapata idén
március 5-8-ig (még lapzártánk idején
is) zenés-táncos produkciókkal, kabaréjelenetekkel szórakoztatta a közönséget. A nagy érdeklődésre való tekintettel idén is kilenc előadásra került
sor, melyek bevételét ez alkalommal

is jótékony célokra ajánlották fel a
szervezők. Az est házigazdája Fodor
László, a Frédéric Chopin Zeneiskola
Kossuth-díjas tanára, a Hot Jazz Band
tagja volt.
A műsorban közreműködtek: dr.
Gémesi György, dr. Nánási Éva,
dr. Pappné Pintér Csilla, dr. Tamás Márta, dr. Kiss Árpád, Buka
Enikő, Ella Attila, Fábián Bertalan,
Falk László, Fodor Csilla, Fodor
László, Gambárné Szántai Ildikó,
Halász Árpád, Hatolkai Máté, Hatolkai Szaniszló, Karlovics Andrea,

Kósa István, Kovács Balázs, Kovács Gergő, Kovács Ibolya, Kovácsné Blaskó Mariann, Pálfi Sándorné,
Pecze Dániel, Pécsi Ildikó, L. Péterfi
Csaba, Prém Katalin, Szűcs Józsefné, Tiborczné Garai Katalin, Varga Gyöngyi, Varga Lilla, Vilhelm
Ferenc, a Damjanich János Általános Iskola zenekara és kórusa, a
Gödöllő Táncegyüttes nagydruzsba
csoportja, a Művészetek Háza Gödöllő ének- és tánckara, valamint a
Polgármesteri Hivatal cicája, Frau
Bürgermeisterin von Gödöllő.
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A BAgoly könyvesBolt AjánlAtA

A küldetés
Gyermekkorunk meséinek hősei amennyiben nem lányok
voltak, rendszerint a szegénylegények és a királyfik közül
kerültek ki, a fiúk számára ők
voltak a példaképek. Ha játékra került a sor, természetes
volt, hogy lovagokká váltak,
akik bátran küzdöttek az igazságért, vagy a királylány kezéért.
Lovagnak lenni dicsőség volt, főleg
a király mellett szolgálni. Azt bizony
ki kellett érdemelni, kemény próbákat kellett kiállni.
A 16 éves Tiuri már az utolsó próbánál tart, s csak egyetlen éjszaka választja el attól, hogy lovaggá üssék,
amikor egy ismeretlen titokzatos
feladatot bíz rá, aminek sikerén egy
ország sorsa múlik.
A fiú lelkiismeretével viaskodva elvállalja a küldetést, hogy eljutat egy
levelet a Fehérpajzsos Fekete Lovagnak, mindezt abban a reményben,
hogy kalandja titokban marad, néhány óra múlva visszatérhet, s reggel
a többi ifjúval együtt a király elé lép-

het a lovaggá ütési ceremóniára.
Tiuri követi a kapott utasítást, de hamar rádöbben, a feladat cseppet sem
olyan egyszerű, mint amilyennek
tűnik. Nem csak a másnapi lovaggá
ütése kerül veszélybe, hanem az élete is. Ami rá vár, azt még a lovagok
közül sem mindenki lenne képes teljesíteni.
Tiurira számtalan megpróbáltatás
vár, ami nem csak fizikailag teszi őt
próbára. Útja során megtanulja, nem
mindig az az ellenség vagy épp a ba-

virtuóz, Autentikus, megmozgAtó

A BAlkán Projekt

Nemrégiben Boban Markovic és zenekara varázsolt olyan
hangulatot a Művészetek Háza színháztermébe, hogy a széksorok között is táncra perdült a közönség. Ha jók a sejtéseink, kb. ugyanerre lehet felkészülni április 9-én is, ám ekkor
a Cimbaliband előadásában csendülnek fel a hazai közönség
körében is népszerű balkán dallamok.
A Balkán Projekt a Cimbaliband
legnagyobb szabású koncertje. Aki
látta már Kusturicától a Macskajajt, az Undergroundot, a Cigányok
idejét, vagy hallotta a Taraf de Haidouksot, a Boban Markovic Orkestart, vagy a Fanfare Ciocarleat, az
már jól tudja, hogy nem egy átlagos
estre számíthat.
A hat fős zenekari alapfelállás mellé olyan hangszerek is csatlakoznak és előtérbe is kerülnek, mint a
vérbeli balkán fúvósok vagy a dél-

rát, aki annak látszik, és ott is segítségre lelhet, ahol nem is gondolná.
A szerző eredetileg ifjúsági regénynek szánta a könyvet, de bátran
mondhatjuk, a történet kellemes
olvasmány valamennyi korosztály
számára. A klasszikus meséken nevelkedett felnőttek számára kiváló
lehetőség, hogy izgalmas, mégis a
gyermeki lélekhez közelálló, jóra
tanító mesével szórakoztassák a betűkkel még nem boldoguló, vagy az
olvasást nemrég elsajátító ifjoncokat. De az sem gond, ha a legifjabb
olvasók maguk vágnak neki a kalandnak, a szerző és a fordító kiváló
munkájának köszönhetően ugyanis a
mese az idegen nevek ellenére is jól,
könnyen olvasható.
A Levél a királynak című 1962-ben
megjelent könyv Hollandiában rendkívül népszerű, szerzőjét, Tonke
Dragtot, irodalmi munkásságának elismeréseként 2001-ben lovaggá ütötték. A történet Hollandiában elnyerte
az elmúlt ötven év legjobb irodalmi
művének járó díjat, valamint a XX.
század egyik legjobb ifjúsági könyvének választották, s azóta is vezeti
a sikerlistákat. A könyvből tévéfilm
is készült.
(Tonke Dragt: Levél a királynak) bj
gal Danics Dórának köszönhetően, szaxofonon pedig Bede Péter
közreműködik.
Elsodró lendületű koncertre készülhet tehát a közönség,nyolc
zenésszel a színpadon, akik fáradhatatlan örömzenélésével, a fülbemászó, autentikus balkán dallamokkal, virtuóz hangszerszólókkal
kápráztatják el a hallgatóságot. jk

szláv harmonika. Ez utóbbin Agatics
Krunoszláv
‚Kico’ , a délszáv zene kiváló ismerője
és művelője
játszik majd.
Mindezt pedig
megtetézik
egy sejtelmes
női énekhang-

idén is A legjoBBAk között A gödöllőiek

néPtánc AntológiA

A műsorban idén is több mint 500
néptáncos és népzenész lépett színpadra. A Gödöllő Táncegyüttes felnőtt csoportja a „Nagy idő kereke”

A Felnőtt- és Ifjúsági Néptáncantológiának rendszeres szereplője a Gödöllő Táncegyüttes. Így volt ez az idén is, a
február 25-én megtartott rendezvényre ez alkalommal is
meghívást kaptak táncosaink.
A felnőttek produkcióit a Fővárosi Operett Színházban, az
ifjúságiakat a Kőrösi Csoma
Sándor Kőbányai Kulturális
Központban mutatták be.
A közel ötven éves múlttal bíró Néptáncantológiát, a néptáncosok országos, téli ünnepét a Martin György
Néptáncszövetség rendezte meg.
A minden évben egyetlen alkalommal látható reprezentatív bemutatón az elmúlt esztendő kiemelkedő
néptáncegyüttesei, alkotói, legjobb
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koreográfiái szerepelnek. Az Antológia célja az ifjúsági néptáncmozgalom és néptáncművészet újonnan
született értékeinek összegyűjtése és
felmutatása, lehetőséget biztosítva a
legszínvonalasabb művek színházi
körülmények között történő bemutatásához.

című 2016-os bemutatójának, Téli
Mezőség részletét mutatta be. Az
ifjúsági korosztály Antológiáján az
együttes Druzsba csoportja került a
legkiválóbbak közé. „Széki fonóban”
című koreográfiájuk a 2016-os pápai
XV. Országos Ifjúsági Néptánctalálkozóról került be e válogatásba. kj

FonogrAm-díjAs lett Az AsPhAlt horsemen

Győztek a gödöllői lovasok
Mint azt múlt heti lapszámunkban
megírtuk, a gödöllői Asphalt Horsemen zenekart is jelölte Fonogram-díjra a Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége (MAHASZ). A négy
lovas „Brotherhood” című második

albumával indult a Tavalyi év legjobb rocklemeze kategóriában, amit
annak rendje és módja szerint meg is
nyert. Nem véletlenül történt ez, hiszen a szóban (és remélhetőleg minél
több ember CD-lejátszóban is) forgó
kettes lemezüket nemcsak a hazai
szaksajtóban méltatták, hanem neves
külföldi szaklapok is kiemelten írtak
róla. Múlt héten szerdán pedig a tévé
által élőben közvetített gálán a szakmai zsűri őket ítélte a legjobbnak.
A csapat felállása továbbra is stabil
(Lőrincz Károly-ének, gitár, Megyesi Balázs-basszusitár, Matyasovszki
Géza-gitár, Bencsik István-dob), így
remélhetőleg nem kell sokat várni a
harmadik korongra sem és bizonyára
élő fellépésekben sem lesz hiány.
A csapat két leggödöllőibb tagja, a
rutinos Megyesi Balázs és a mégrutinosabb Lőrincz Károly a díjjal kapcsolatban elmondta:
L. K.: Nagyon örültünk, hogy mi lettünk a kategória győztese. Már nyolc
éve együtt a csapat, és a Brotherhood
albummal kivívtuk a teljes szakmai
elismerést is. Beszédemet a díjátadó
gálán kicsit bő lére eresztettem, de hát
én már csak ilyen vagyok... szerettük
volna megköszönni mindenkinek a
segítségét, aki egy kicsit is bábáskodott a lemez körül és nem mellesleg

méltattuk Gödöllőt, hogy
ez a város a rock fellegvára. Az a vicc, hogy a
ceremónia utáni fogadáson
nemcsak a díjhoz gratuláltak ismerősök és ismeretlenek, hanem a beszédhez is.
A mai napig minden héten
próbálunk, ha kell, ha nem;
ennek a munkának a gyümölcse mostanra érett be. Viszont nagyon fontos
a biztos háttér, így itt is szeretnénk
köszönetet mondani családtagjainknak, gyermekeinknek, hogy űzhetjük
azt, ami éltet minket, azaz a muzsikálást!
M. B.: Sokat jelent számomra a munkánk legrangosabb hazai szakmai elismerése. Rengeteget dolgoztunk az
anyagon, és ennek úgy tűnik meg is
lett az eredménye. A tavasz és a nyár
hazai koncertekkel, kisebb-nagyobb
fesztiválfellépésekkel fog telni. Mivel a lemez nemzetközi tejesztése is
beindult januárban, egyre több pozitív visszajelzést kapunk nemcsak
Európából, hanem az USA-tól kezdve
Kanadán át Brazílián keresztül egész
Japánig. Ennek megfelelően tervben
van szeptemberben egy körülbelül 10
állomásos nemzetközi turné. Az év
végére egy nagyobb szabású, exkluzív gödöllői koncertet tervezünk, de
mivel ez még nagyon tervezési fázisban van, inkább a többi részlet maradjon egyelőre titok.
L. K.: Még egy fontos dolog: egy hatalmas köszönet a gödöllői keménymagnak, azaz a hazai pálya ősrajongóinak. Ők tudják, kikre gondolunk
és reméljük, hogy táboruk egyre csak
bővül majd!
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Város-Kép

Újabb magyar filmalkotás nyert oscar-díjat

Gáspárfalvi Dorka: Gödöllőről Hollywoodba
Újabb magyar csoda történt Los Angelesben. Deák Kristóf „Mindenki”
című kisfilmje elnyerte 2017-ben
az Oscar-díjat a legjobb élő szereplős rövidfilm kategóriában. Ami azt
jelenti, hogy előállt az a hihetetlen,
egyben szenzációs helyzet, hogy zsinórban a második évben sikerült egy
magyar filmnek elhoznia szobrot a
világ legfontosabb filmes díjkiosztójáról. A 34 éves rendező a díjat a
gyerekeknek ajánlotta köszönőbeszédében.
A film sikere természetesen az
alkotókat és a szereplőket illeti elsősorban, azonban egy kicsit Gödöllő is magáénak érezheti, hiszen a
két gyerek főszereplő (Gáspárfalvi
Dorka – a képen bal oldalon – és
Hais Dorottya) közül az egyik
gödöllői: a 14 éves Gáspárfalvi
Dorka ugyan már Budapesten
tanul, ám előtte az Erkel Ferenc Általános Iskola tanulója
volt, és a mai napig Gödöllőn
lakik.

Mindketten hatévesen kezdték a
„szakmát”, több filmben is szerepeltek. Mindketten készítettek már
reklámfilmet például Antonio Banderasszal, forgattak Helen Mirrennel és Mr. Beannel, elvégezték a
kaszkadőriskolát, szinkronizálnak,
és mindennap hajnali ötkor kelnek...
A hollywoodi ceremónián David Oyelowo, A
majmok
bolygója: Lázadás és a

Selma szereplője olvasta fel a győztes film címét, jobbján Salma Hayek
színésznővel. Az angolul a „Sing,
Sing, Sing” címet viselő magyar
kisfilmért járó szobrot Deák Kristóf vette át, karöltve a film producerével, Udvardy Annával. Velük
tartott a színpadra Nina Kov, a film
koreográfusa (aki egyben Deák Kristóf felesége), és Szamosi Zsófia színésznő is.
Ebben a kategóriában nemhogy
nyerni, a „Mindenki” előtt még jelölésig sem tudott eljutni egyetlen magyar produkció sem, pedig már
1931 óta díjaznak élő szereplős
kisfilmeket az Oscaron. „A
légy” 1981-es és a „Mephisto” 1982-es győzelme után ismét megtörtént, hogy egymás
utáni két évben ítéltek oda Oscart magyar filmnek.
(A)

Hagyományőrző, mégis modern

Hidasi Zsófi kiállítása a könyvtárban
Hidasi Zsófia textilművész munkáiból nyílt kiállítás március 3-án a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ rendezvénytermében.
A kiállítást Katona Szabó Erzsébet
Ferenczy Noémi-díjas textilművész
nyitotta meg, aki nagy örömmel vállalta a felkérést, hiszen Hidasi Zsófia
a Gödöllői Iparművészeti Műhelyben Remsey Flóránál és Farkasvölgyi Évánál kezdett el rajzot tanulni,
s részben az ő felkészítésükkel jutott
be az iparművészeti egyetemre, a
MOMÉ-ra.
Ma már tanítani jár vissza a
GIM-házba, s növendékei közül
többen is sikeres felvételit tettek
művészeti egyetemekre, a GIM-ház

kiállításán többek között az ő tanítványainak munkái is láthatók.

A bemutatott anyag átfogó képet
ad a fiatal művész tevékenységéről. A
fotók mellett több a helyszínen kiállított ruhát, táskát és egyéb kiegészítőket megcsodálhatnak az érdeklődők.
Katona Szabó Erzsébet úgy fogalmazott: különleges értéküket adja, hogy
a kézművesség remekeiként a magyar
hagyományokat hordozzák magukban, de mindezt modern formában
(J)
jelenítik meg.

NŐNAP: BÉRKÖVETELÉSSEL KEZDŐDÖTT
Március 8-án a nőket köszöntik szerte
a világon. Az ünneplésnek számtalan
formája van, nálunk leginkább egyegy kis csokor hóvirágot, ibolyát,
vagy egy szál virágot kapnak a hölgyek, akik közül talán csak kevesen
tudják, hogy a nemzetközi nőnap annak állít emléket, hogy 1857-ben ezen
a napon New Yorkban mintegy negyvenezer textilipari munkásnő tüntetett
egyenlő bérért, munkaidő-csökkentésért. A nők jogai és a nemzetközi béke
napját 1977-ben tette hivatalos ünneppé az ENSZ-közgyűlés.
A nemzetközi nőnap gondolata a
német Clara Zetkin ötlete volt, aki az
1910-ben Koppenhágában megtartott
II. Nemzetközi Szocialista Nőkongresszuson tett javaslatot arra, hogy

évente egy napot szenteljenek a nőknek. A Nemzetközi Nőnapot 1914ben tették március 8-ra a New York-i
textilmunkásnők 1857-es sztrájkjának – más források szerint egy New
York-i gyárban 1908-ban e napon
bekövetkezett tűzben elpusztult 129
munkásnő – emlékére.
Magyarország a nőnapi felhíváshoz először 1913-ban csatlakozott,
amikor az Országos Nőszervező Bizottság röplapokat osztott. A következő évben, 1914-ben már országszerte
rendezvényeket szerveztek. Az ünnep
mára elvesztette politikai tartalmát és
jelentőségét, ugyanakkor az 1980-as
évektől a nőszervezetek új jelenségekre, problémákra hívják fel a figyelmet. Egyre több olyam programot

rendeznek ezen a napon, amelyeken,
a nőknek a társadalomban viselt óriási
szerepére, ugyanakkor kiszolgáltatottságára, védtelenségére hívják fel
a figyelmet, arra, hogy hiába biztosít
az állam számukra jogegyenlőséget,
ha ez továbbra sem jelenti az esélyek
egyenlőségét. Magyarországon – az
Európai Bizottság 2006-ban közzétett
jelentése szerint – átlagosan 11 százalék az eltérés a női és a férfi fizetések
között, s a nők körében nagyobb a
munkanélküliség. Sok helyütt e napon civil szervezetek a nők elleni erőszakkal szemben emelik fel szavukat:
a családon belüli erőszak, a munkahelyi szexuális zaklatás, a prostitúció és
az erőszak egyéb formáinak áldozataira, akiket a jog sem véd kellően. (j)

európa kulturális fővárosa 2023

Lezárult a logópályázat
Az Európai Unió határozata alapján
2023-ban ismét Magyarország egyik
települése lehet Európa kulturális fővárosa. A címre Gödöllő is pályázik,
erről még a múlt év szeptemberében
döntött a képviselő-testület, amely
pályázatot hirdetett az eseménysorozat logójának megalkotására.
A felhívásra több mint 200 pályamű érkezett be. A beadási határidő március 5-én lezárult. A beérkezett terveket 2017. március 11-19.
között kiállítják a Művészetek Házában, ahol a lakosság is véleményezheti őket.
Ezt követően, március 20-án ül
össze az a tíz főből álló szakmai bírálóbizottság, amely a kiírás szempontjainak figyelembe vételével teszi
meg javaslatát. A bizottság tagjainak
névsora titkos. Az így született döntés kerül Gödöllő Város Képviselő-testületének Kulturális, Sport és
Nemzetközi Bizottsága, majd a testület elé, amely március 23-án hozza
meg a végső döntést.
A pályázók személyét mindvégig
titkosan kezelik, őket a bizottságok,
és a képviselő-testület tagjai sem
ismerhetik, épp úgy, mint ahogy a

szakmai bíráló bizottság névsora is
titkos. Ezeket csak március 23-án,
a döntést követően, sajtótájékoztató
keretében hozzák nyilvánosságra.
*
A jelentkező városok pályázatáról
várhatóan 2018 végén dönt egy nemzetközi összetételű bírálóbizottság
Brüsszelben. Az Európa Kulturális
Fővárosa (EKF) címre azok a városok pályáznak a legnagyobb eséllyel,
amelyek hosszú távon fenntartható kulturális stratégiát mutatnak be.
Fontos szempont a pályázatok értékelésekor az európai dimenzió, az államhatáron átnyúló együttműködés,
a helyben élők minél nagyobb számú
bevonása, a társadalmi szerepvállalással kapcsolatos témák fókuszba
állítása és a tudatos közönségfejlesztés, a kultúrafogyasztók körének
szélesítése. Az EKF-program a korábbiaknál jobban reflektál a helyi
közösségek igényeire, a város élhetőségi tényezőire, a program közép
és hosszú távú társadalmi, valamint
gazdasági hatásaira.
(ny.f.)
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Állati jogok (VIII. rész): Az állatkínzásról
Sajnos nincs olyan hét, hogy a sajtóban és a közösségi oldalakon ne kerülne elő néhány olyan hír, ami állatok megkínzásáról, elpusztításáról számol be. Szerencsére egyre több
az ilyen esetekben tanúsított határozott fellépés. Az elmúlt
hónapokban városunkban is több esetben fordultak a gazdik
és az állatvédők a rendőrséghez segítségért és több feljelentés is történt, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy a rendőrség
felléphessen az állatkínzók ellen, akik így, akár évekre is börtönbe kerülhetnek.

dandó egészségkárosodását vagy
pusztulását okozza.
Lehet, hogy sokak számára meglepő, de így büntethető az is, aki gerinces-, vagy bármilyen veszélyes
állatát elűzi, elhagyja, vagy kiteszi!
Ebben az esetben azonban nem feltétlenül a sorozatunkban korábban

Az állatkínzással az1998. évi XXVIII. az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvény és a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012.
évi C. törvény részletesen foglalkozik. Mivel a mindennapok során
az esetek többségében a kutyák,
a macskák és egyes szabadon élő
vadállatok sérelmére elkövetett
esetekkel találkozunk, ezért a jelen
összeállításban is ezzel foglalkozunk.
Állatkínzásnak számít az 1998.
évi XXVIII.törvény szerint az állat
szükségtelen, fájdalmat okozó bántalmazása, vagy olyan hatást eredményező beavatkozás, bánásmód,
valamint szükségleteinek olyan
mértékű korlátozása, amely tartós
félelmet vagy egészségkárosodást
okozhat, továbbá az öröklődő betegségben szenvedő - nem kísérleti
célra szánt - állategyed tenyésztése,
szaporítása.
Az állatnak tilos indokolatlan vagy
elkerülhető fájdalmat, szenvedést
vagy sérülést okozni, károsítani,
így különösen az állatot nem szabad: kínozni, emberre vagy állatra
uszítani, illetőleg állatviadalra ido-

mítani, bármilyen természetellenes
és önpusztító tevékenységre szoktatni.
A 2012. évi C. törvény a környezet és a természet elleni bűncselekmények kategóriájába sorolja
a gerinces állatok kínzását. Ez a
büntetőtörvény határozza meg az
elkövetők elleni szankciókat is.
Eszerint, akár két évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető, aki
gerinces állatot indokolatlanul oly
módon bántalmaz, vagy gerinces
állattal szemben indokolatlanul
olyan bánásmódot alkalmaz, amely
alkalmas arra, hogy annak mara-

már veszélyes ebekre gondoltak a
törvényalkotók. Ebbe a kategóriába tartoznak többek között a kedvtelésből tartott egzotikus állatok is
– például hüllők - amelyektől gyakran próbálnak úgy megszabadulni
tulajdonosaik, hogy egyszerűen
szabadon eresztik őket.
Persze itt is vannak enyhébb, és
súlyosabb büntetések, ami az állatkínzás mértékétől függ. Aki az
állatnak különös szenvedést okoz,
vagy több állat maradandó egészségkárosodását vagy pusztulását
okozza, három évig terjedő szabadságvesztéssel sújtható.
kj

Gyepmesteri telep – Új üzemeltető, új tervek
A múlt év augusztus 22-én a Körösi
Csoma Sándor utcában a Vásártéren
átadott gyepmesteri telep új üzemeltetőt kapott március első napján. A
jelenleg 30 állat befogadására alkalmas létesítményt az eddigi alvállalkozó Szalkay Növényvédelmi Kft.
helyett a VÜSZI Nonprofit Kft. üzemelteti tovább.
Andi Attila, a telep vezetője lapunkat arról tájékoztatta, hogy számos
változtatással igyekeznek a javítani
az ebek életkörülményeit és elősegíteni, hogy minél nagyobb számban
találjanak azok gazdára.

A telepen a kutyákat jelenleg két ketrecsorban helyezik el a létesítmény
két oldalán. A terület udvarán lebont-

2017 év hala – a harcsa
Mióta a vizák eltűntek vizeinkből, legnagyobb halunk a harcsa, más néven
leső vagy szürkeharcsa. Népszerű, mert jellegzetes hatalmas száját, hosszú
bajszát a gyerekek már a képeskönyvekből megismerik. Hosszú életű hal,
egész életében növekszik. Másfél évszázada
még kétmázsás példányokat is fogtak vizeinkből, de ma már a 100 kg
fölöttiek is ritkaságszámba mennek.
Kedvelt élőhelyein, a lassú folyókban és az állóvizekben az apró halivadéktól a víz felszínén úszó kiskacsákig szerzi táplálékát. Ikráit általában júniusban rakja le, többnyire a fűzfák bojtos gyökérzetére
vagy az árvíz alá került bokrokra - az ikrákat a hím gondosan őrzi és védi.
Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:

Turul
Állatkórház és Patika
Nyitva tartás:
Szombat, vasárnap:
9-19-ig
Március 15-én: 9-12-ig
ják a villanypásztoros kerítéseket és
több, zárt futtató kerül megépítésre.
A kutyák nemük szerint elkülönítve, naponta több órát
lehetnek kint a szabadba, kielégítve mozgásigényüket. A szabadban tartásban elkezdik
a
szocializációjukat,
gondoskodnak a fürdetésükről, szőrápolásukról. Nagyobb hangsúlyt
helyeznek az örökbefogadásukra. Lapunkban
is rendszeresen közzé teszik felhívásaikat és a jobb idő beköszöntével örökbefogadó napokat hirdetnek

meg. Óvodás, általános és középiskolás látogatócsoportok fogadására
is készülnek, akiknek előadásokat
szerveznek a kutyatartással kapcso-

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

HÉTVÉGÉN IS NYITVA TARTÓ

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

GYEPMESTERI TELEP – GAZDÁT KERESŐ KUTYÁK
06-70-648-0020, munkanapokon 7-16 óráig

latos ismeretekről, az esetleges támadások kivédéséről szakemberek, így
például a Gödöllői Kutyasport Központ munkatársainak bevonásával.

KAGI: 1 éves kan, nagyon jó házőrző,
barátságos, játékos, szelíd, eleven.
Chippel ellátva és beoltva. Várja szerető gazdáját. Március 8-tól elvihető.

MARCIPÁN:1 éves szuka. Barátságos, játékos, gyerekbarát és nagyon
várja szerető gazdáját. Chippel ellátva, beoltva.

A változást követően a gyepmesteri tevékenységhez kapcsolódó, Gödöllő város közigazgatási határain belül
érvényes telefonszámok az alábbiak szerint módosultak:
Kóbor ebek bejelentése: 06-70-648-0200, naponta 6-20 óráig
Gyepmesteri telep: 06-70-648-0020, munkanapokon 7-16 óráig
Állattetem bejelentés: 06-30-303-3041, naponta 8-20 óráig
A fenti elérhetőségek 2017. március 1-től érvényesek Gödöllő város közigazgatási határain belül. VÜSZI Kft.

ANGYAL: 2,5 éves. Megtévesztő
külseje mögött nagyon barátságos,
játékos, szelíd szuka lapul, de csak
a fajta ismerőinek ajánljuk. Chippel
ellátva, beoltva.

SZUZI: 2 éves, nagyon barátságos,
játékos, gyerekbarát, szelíd, szófogadó. Várja szerető gazdáját! Chippel
ellátva, beoltva.
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atlétiKa – mezei futó magyaR liga

Top tízben a gödöllőiek
Március első vasárnapján, a
GEAC atlétika szakosztályának
rendezésében Gödöllőn, a Királyi Kastély parkjában, csodálatos környezetben került sor a
Mezei futó Liga sorozat negyedik versenyére, kiegészítve az
U11-es és az U13-as gyermek
korosztály egy illetve, 1,5 km-es
viadalával.

zajlott. A GEAC atlétái nagy számban
álltak rajthoz és született néhány elismerésre méltó eredmény. A serdülő lányoknál Szőke-Kiss Anna a hatodik, Katona
Dalma a nyolcadik, a fiúknál Szőke-Kiss
Jácint ötödik, Ferentzi Barnabás hatodik, míg Várkonyi Gábor a 8. helyezést
ére el. Az ifjúsági korosztályban Ludmán Eszter negyedik, Jenei Botond pedig a 7. helyen végzett.

A széleskörű összefogással rendezett
verseny változékony időben, kiváló körülmények között, Gadanecz György
GEAC edző több évtizedes versenyrendezési tapasztalatainak köszönhetően
gördülékenyen és a résztvevő több száz
induló egyöntetű elégedettsége mellett

A verseny megrendezéséhez ezúton
köszönik meg az alábbi támogatóknak a jelentős természetbeni, illetve
anyagi segítséget a szervezők: Magyar Atlétika Szövetség, Gödöllői
Királyi Kastély, Gödöllő Város
Önkormányzata, Kalória Kht., Gö-

Röplabda – gödöllői végJátéK az alapszaKaszban

Nyolcadik helyen zárt a Penta-GRC
Véget ért az NB I-es női röplabda bajnokság alapszakasza, legalább is a gödöllőiek
számára. A Penta-Gödöllői
RC csapata az elmúlt bő egy
hétben három mérkőzésen is
pályára lépett, a mérleg: egy
győzelem és két vereség, ezzel a nyolcadik helyen végzett
a Borkovits Zoltán együttese
a tabellán.
A gödöllői hölgyek előbb az MTK
csapatát fogadták és ugyan megszorongatták a kék-fehéreket, de ez
csak a tisztes vereséghez volt elég,
ugyanis 3:0-ra nyertek a vendégek.
Az alapszakasz utolsó hazai mérkő-

zésén a tabella második helyén álló
Vasas látogatott Gödöllőre. A forgatókönyv hasonlóan alakult, mint az
MTK ellen: szoros szettek után sima
3:0 a vendégeknek. Az alapszakasz
zárásaként a sereghajtó Palota RSC
vendégei voltak Széles Petráék és a
papírformának megfelelően 3:0-ra
nyert csapatunk.
A Penta-Gödöllői RC összességében 23 ponttal (7 győzelem, 13
vereség) 29-41-es szett aránnyal a
nyolcadik helyen végzett a bajnokság alapszakaszában. Ez azt jelenti,
hogy az ország legerősebb alakulata, a bajnoki- és kupacímet is védő
Békéscsaba lesz a mieink ellenfele
a legjobb négy közé jutásért majd.

labdaRúgás – mindenKi a pályán

Továbbra is remekel a GSK
Úgy látszik, sikerült átmentenie őszi jó formáját a
tavaszra is a Gödöllői SK
labdarúgóinak, ugyanis az
elmúlt heti idegenbeli döntetlen után hazai pályán
három ponttal nyitották a
tavaszt a Nagykőrös 2-1-es
legyőzésével. A megye háromban a GEAC 5-1-es győzelemmel, míg a GSK kettő
3-1-es vereséggel nyitotta a
tavaszt.
Szász Ferenc együttese az első
negyed óra után hátrányba kerül
a télen edzőt váltó Nagykőrös
ellen, de Urbán Flórián csapata
nem örülhetett sokáig, ugyanis Czuczor Attila egyenlített. A
folytatásban sokáig csak a kihagyott lehetőségek miatt bosszan-

kodhattak mindkét oldalon, majd
a 70. percben Kiss Szilárd váltott
gólra egy hazai helyzetet, ami végül három pontot ért a GSK-nak.
A gödöllőiek újabb győzelmükkel már 35 pontosak és a megyei
I. osztályú tabella második helyét
foglalják el jelenleg. A következő
fordulóban a Maglódi TC-hez látogat a csapat.
Pest megyei I., 17. forduló
Gödöllői SK – Nagykőrösi Kinizsi FC 2-1 (1-1) Gólszerzők:
Czuczor Attila, Kiss Szilárd.
Megyei III – Magabiztos GEAC
Magabiztosan nyert a megyei III.
osztályú bajnokság idénynyitóján
a listavezető GEAC csapata, akik
Galgahévízen arattak 5-1-es sikert. Farkas Sándor csapata 35

KaRate – iX. KunmadaRas Kupa

Saino SE érmek Tiszafüreden
A Magyar JKA Karate Szövetség
első idei szezonnyitó országos
versenye a tiszafüredi IX. Kunmadaras Kupa volt, amelyen 21
egyesület, 170 versenyzője vett
részt.
A gödöllői Saino SE karatékái közül
Lauber Zille formagyakorlatban (Kata)
és küzdelemben (Kunite) is második lett,
hasonlóan Szolár Ádámhoz, aki forma-
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gyakorlatban lett ezüstérmes. Lovász
Nóra formagyakorlatban ért el negyedik
helyezést, Benkő Lilla ugyan ebben a
kategóriában az 5-8. helyen végzett, míg
Berényi Tamás formagyakorlatban és
küzdelemben is az 5-8. helyen zárta a
viadalt.
A csapat tagjai voltak még: Csengery
Brigitta, Csighy Dániel, Szatlóczki
Vidos, Kelemen Botond, Rátonyi Gellért, Edző: Ács Tibor.
-ll-

döllő Coop Zrt., Pálmaház Kertészet, Kirchhofer SE.
Téli dobó ob – Negyedik hely egyéni
csúccsal
Ugyanezen a hétvégén került megrendezésre Szombathelyen a Junior
és Ifjúsági Téli Dobó ob, ahol Máté
Alpár dobóedző tanítványa, Canea
Zoltán 50,76 m-es egyéni csúccsal,
mindössze 10 cm-rel lemaradva a dobogóról 4. helyen végzett az ifjúsági
gerelyhajítók között.
-kb-

KüzdőspoRt – nemzetKözi megméRettetés

Taekwon-de SE: 11 érem Szerbiából
Czeba Mihály 6. dan mester vezetésével hat versenyző képviselte
a Gödöllői Taekwon-do SE-t a XII.
alkalommal megrendezett rangos
nemzetközi versenyen Szerbiában.
A sportolók a bizalmat 11 éremmel hálálták
meg, amelyből 3 arany-, illetve 4-4 ezüstés bronzérem született. Drobni Dániel egy
arany- és két bronzérmével a csapat legsikeresebb tagja lett, de Kertész Viola egy aranya és ezüstje, Bali Zsófia egy aranyérme és
Faragó Levente két ezüst- és egy bronzérme is méltán kiérdemelte edzője dicséretét.
Vajkovics Ferenc 3. dan mester vezetőbíróként képviselte a klubot a viadalon. -cm-

Kézilabda – 13. siKeRüKKel száRnyalnaK a JunioRoK
Ugyan nem szabad ennyire előre
szaladni, de a viharsarkiak elleni
idei mérleg (két sima vereség) és az
erőviszonyok is azt mutatják, hogy
nem a gödöllői lányok az esélyesek,
így a realitások talaján maradva a
negyeddöntőt követően az idei évben nagy valószínűséggel az 5-8.
helyekért játszik majd a Penta-Gödöllő a szezon hátralévő részében.
NB I. alapszakasz, nők, 17. forduló: Penta-Gödöllői RC – MTK Budapest 0-3 (-20, -24, -22)
NB I. alapszakasz, nők, 18. forduló: Penta-Gödöllői RC – Vasas Óbuda 0-3 (-18, -15, -21)
NB I. alapszakasz, nők, 19. forduló: Palota RSC – Penta-Gödöllői
RC 0-3 (-7, -17, -17)
-lt-

ponttal vezeti a Közép A csoportot. A másik gödöllői formáció, a
GSK II. 3-1-es hazai vereséggel
köszöntötte a focitavaszt. Kerecsényi F. Norbert együttese a
Fót ellen maradt alul, és 22 pontjával a nyolcadik helyen áll ugyan
ebben a csoportban.
Pest megyei III. Közép A-csoport, 14. forduló: Galgahévíz SK
– Gödöllői EAC-SZIE 1-5 (0-2)
Gólszerzők: Somogyi Levente
(2), Bánki Edömér (2), Mécs Bálint.
Gödöllői SK II.-Szada – Fóti
SE 1-3 (1-2) Gólszerző: Dolhai
Máté.
-ttHeti programajánló
Pest megyei III., Közép A-csoport,
15. forduló
Március 12., vasárnap 14.30 GEACSZIE – Mogyoród FC II.
(Egyetemi sportpálya)

Félidőnyi türelem, félidőnyi gyötrelem
A Gödöllői KC felnőtt csapata majdnem csodát tett,
de végül simán kikapott a
listavezető otthonában, ellenben a juniorok immáron
a 13. győzelmüket elérve továbbra is száz százalékosak
csoportjukban.
Félidőnyi türelem után félidőnyi
gyötrelem, talán így lehetne a
legrövidebben összefoglalni a
Gödöllői KC legutóbbi bajnoki
fellépését, a listavezető Tatabánya-Budaörs otthonában lejátszott
párharcot. Bartos Gábor tanítványai végül 31-24-re kaptak ki, ezzel továbbra is 16 pontos a Gödöllő és jelenleg a negyedik helyen
áll az NB II. Északi-csoportjában.
Mácsár Gyula junior csapata
csak a szerencsétlen tizenhármas

számtól tarthatott, ugyanis a lényegesen gyengébb budaörsiek
papíron nem okozhattak problémát. Nem is tették, magabiztosan
nyert a GKC 30-16-ra, és immáron 13 győzelemnél tart a csapat,
ezzel és száz százalékos mérlegével továbbra is vezeti a tabellát.
NB II. Északi-csoport, 14. forduló
Grundfos-Tatabánya KC Budaörs
U23 – Gödöllői KC 31-24 (12-13)
Juniorok: GTKC Budaörs – Gö-ttdöllő 16-30
Heti programajánló
NB II. Északi-csoport, 15. forduló
Március 11. szombat, 11 óra
(Juniorok: 13óra)
Gödöllői KC – Salgótarjáni Strandépítők
(Hajós A. iskola tornaterme)

asztalitenisz – Kids Kupa

Tíz gödöllői ping-pongos érem
Február utolsó hétvégéjén került megrendezésre Gödöllőn a
Katolikus Iskolák Országos Asztalitenisz Bajnoksága, a KIDS
Kupa, amelyre összesen 10
iskola, 68 versenyzője 17 csapattal nevezett, köztük a gödöllői Szent Imre és a Premontrei
Gimnázium tanulói.
A rendező Szent Imre Katolikus Általános Iskolán kívül az ország kilenc
iskolájából érkeztek a versenyzők. A
résztvevőket dr. Pappné Pintér Csilla alpolgármester asszony, Polcz Zoltán káplán atya, Szlatényi György
a KIDS főtitkára és Varga András a
Szent Imre iskola igazgatója köszöntötte. A versenyen remekeltek a gödöllőiek, összesen 10 érmet szereztek.

Aranyérmes lett Pitlik Dóra, Hankó
Csenge, Gódor János egyéniben és
Hankó Csenge, Rompos Laura páros
csapatban (valamennyien Szent Imre),
ezüstérmest szerzett Péter Eszter
(Szent Imre), míg a bronzérmemnek
örülhetett: Hőgyes Réka, Hankó Levente, Rompos Laura (mindhárman
Szent Imre), Bakonyi Boldizsár (Premontrei), Morzsányi Anna (Premontrei).
-tt-

Judo – budapesti Regionalis Judo veRseny

Heten az első hétben
Az elmúlt hétvégén rendezték meg
az UTE csarnokában a diák A, B és
C szintű serdülő versenyt, amelyen
a gödöllői judósok öt érmet szereztek.
Szádvári Zoltán tanítványai közül Makádi
Liliána (a képen középen) aranyéremnek
örülhetett, Makádi Lizett és Krakóczki
Máté a második helyen végeztek, míg Gál
Bence és Samu Barbara a dobogó harma-

dik fokára állhatott fel. A hét gödöllői indulóból még a negyedik lett Kiss Botond, valamint a hetedik helyen fejezte be a versenyt
korcsoportjában Pocsi Levente.
-ll-
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Frédéric Chopin Zenei
Alapfokú Művészeti Iskola

Március 11., szombat, 11.00: Láng
Gabriella (zongora) növendékeinek
hangversenye
Március 17., péntek, 17.00: A zeneiskola Gitárzenekarának hangversenye
Március 18., szombat, 10.30: Horváth Judit (zongora) növendékeinek
hangversenye

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY
címmel beszámoló kiállítás látható, a GIM-Házban működő művészeti tanfolyamok munkáiból

MŰVÉSZETI VEZETŐK
Kárpitszövő műhely: Farkasvölgyi Éva, kárpitművész
Kerámiaműhely: F. Orosz Sára, DLA keramikusművész
Textiltechnikák-rajz műhely: Hidasi Zsófi, textiltervező művész
Festészeti műhely: Incze Mózes, festőművész
A kiállítás kurátora: Katona Szabó Erzsébet, a közalapítvány elnöke
A kiállítást rendezte: Kecskés József, a közalapítvány kurátora
A kiállítás megtekinthető 2017. március 31-ig, minden szombaton és vasárnap 14 órától 17 óráig, illetve előzetes bejelentkezés alapján, más napokon is
GIM-Ház (Gödöllői Iparművészeti Műhely Alkotóháza) Gödöllő, Körösfői utca 15-17. telefon/fax 28-419-660
e-mail gimhaz@invitel.hu www.gimhaz.hu
Támogató: Gödöllő Város Önkormányzata
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Közérdek

Pályázati felhívás
Gödöllő Város Önkormányzata
pályázatot ír ki a város közéleti,
kulturális egyesületei, egyesületszerűen működő közösségei,
egyéb civil szervezetei támogatására.
1. Pályázat célja: Gödöllő Város
Önkormányzat pályázatot hirdet
helyi hatáskörű közfeladat ellátására, civil kezdeményezések támogatására, amelyek kizárólag Gödöllő városához kötődnek (2011. évi
CLXXV. törvény. 2. §. bekezdései
alapján).
2. A támogató megnevezése: Gödöllő Város Önkormányzata
3. A pályázat jellege: nyílt.
4. A pályázók köre:
– Pályázatot nyújthatnak be:
Gödöllőn ténylegesen működő
(esetleg gödöllői székhellyel rendelkező), magyarországi adószámmal és számlaszámmal rendelkező
civil szervezetek, egyesületek, alapítványok gödöllői hatáskörű feladat ellátására.
5. A pályázat tartalmi és formai
követelményei: a pályázati adatlapban * jelölt rész kitöltése kötelező! Más jellegű (előző évi) és
hiányos pályázati adatlapot nem
áll módunkban befogadni. Dátum,
aláírás és pecsét kötelező eleme a
pályázat benyújtásának. Ha a civil
szervezet nem bejegyzett, akkor is
tud pályázni bejegyzett szervezeten
keresztül. Ebben az esetben szükséges a bejegyzett szervezet és a
nem bejegyzett szervezet aláírása
együttesen, pecsétje is a pályázati
adatlapon.

6. A támogató rendelkezésére álló
forrás megnevezése: Civil szervezetek támogatása.
Támogatási összkeret összege:
4.000 E Ft.
7. A költségvetési támogatásból
elszámolható és el nem számolható költségek köre: a támogatási célhoz közvetlenül kapcsolódó
költségek köre.
8. A támogatás jellege, formája:
vissza nem térítendő, egyszeri támogatás.
A pályázati tevékenység megvalósításának időtartama: 2017. január 1 - 2017. december 31-ig.
9. A támogatás folyósítása, elszámolása: Gödöllő Város Önkormányzata a „Támogatási megállapodás” aláírását követően – a
szerződésben foglaltak alapján –, a
Pályázó bankszámlájára utalja a támogatás összegét.
A Pályázó a támogatás összegét köteles a pályázatban megjelölt célra
fordítani, és a megvalósítást követően, de legkésőbb 2018. január 31ig az összeg felhasználásáról elszámolni, a jelen pályázati felhívásban
szereplő szabályok szerint.
Csak olyan számla (pénzügyi bizonylat, pénzügyi dokumentum)
fogadható be, amelyről kideríthető,
hogy a pályázati cél megvalósításához közvetlenül kapcsolódik.
10. A pályázat benyújtásának
határideje és módja (ettől eltérni
nem lehet):
2017. március 31. (péntek) 12 óra
A pályázatokat 1. példányban kell
eljuttatni postai úton az alábbi
címre (Polgármesteri Hivatal, Pol-

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
GÖDÖLLŐI JÁRÁSI HIVATAL

gármesteri Kabinet 2100 Gödöllő,
Szabadság tér 7.) vagy személyesen
a Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinet (Budapest Bank volt
épülete 2100 Gödöllő, Szabadság
tér 6.)
A pályázati adatlap 2017. március
06-tól beszerezhető a Polgármesteri Hivatal portáján (Budapest Bank
volt épülete 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.) vagy letölthető a városi
honlapról (www.godollo.hu/hirek).
11. A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségei és feltételei:
Hiánypótlásra nincs lehetőség. A
követelményektől eltérően - akár
formai, akár tartalmi hibákkal –
összeállított pályázat - értékelés
nélkül - elutasításra kerül.
12. A pályázatok elbírálásának
határideje, főbb szempontjai:
2017. április 27. (csütörtök)
Tevékenységi körök, Gödöllőn aktív programokkal régóta működő
civil szervezetek, aktív kapcsolattartás a többi gödöllői és más civil
szervezetekkel, nem lehet gazdasági és politikai tevékenységi köre a
civil szervezetnek (kizáró ok).
13. A pályázat eredményéről
történő értesítés módja és határideje: e-mailben és/vagy levélben
2017. május 02-ig.
14. Bővebb felvilágosítás a pályázattal kapcsolatban: személyesen
a Polgármester Hivatal, Polgármesteri Kabinet (Budapest Bank volt
épülete 2100 Gödöllő, Szabadság
tér 6.), vagy e-mailben a kovacs.
reka@godollo.hu e-mail címen keresztül, vagy a 06-70/886-8706-os
telefonszámon.

Ezúton értesítjük a leendő első
osztályosok szüleit, hogy az egyházak képviselői a korábbi évek
gyakorlatának megfelelően tájékoztatót tartanak a 2017/18-as
tanév hit- és erkölcstan oktatásával kapcsolatban.
Helyszín: Gödöllői Damjanich
János Általános Iskola
Időpont: 2017. március 9. (csütörtök) 17 óra

KEDVES VÉRADÓ!

Beteg embertársaink nevében
kérjük Önt, vegyen részt véradó
napunkon. Lehetőségei szerint
kérjük, segítsen az új véradók
toborzásában, a térítésmentes
véradó mozgalom népszerűsítésében azért, hogy minden rászoruló számára biztosítva legyen az
életmentő, pótolhatatlan vér.
Véradás helye: Művészetek
Háza. Véradás ideje: 2017. március 8., szerda 9-18 óráig
MINDEN VÉRADÓT MEGAJÁNDÉKOZUNK! Önzetlen segítségét
minden beteg nevében köszönjük!
Személyi igazolványát, lakcím
ig. kártyáját, a TAJ kártyáját
vagy a számát és véradó igazolványát feltétlenül hozza magával!

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
ELMÜ
KÖZVILÁGÍTÁS HIBABEJELENTÉS:
tel.: 28/520-873 (éjjel-nappal)
VÜSZI Kft. ügyfélszolgálat: 410-295

DMRV hibabejelentő: 520-790
TIGÁZ ügyfélszolgálat: +36-80/300-300
TÁVHŐ Kft.: 514-096
Zöld Híd Kft.:418-603

ÜGYELETEK
ORVOSI ÜGYELET

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Március 6-12-ig:
Sanitas Gyógyszertár, Thegze L. u. 2. Tel.: 545-585.
Március 13-19-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
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Fotó:

Tatár Attila

Gödöllői kávéházba
MOSOGATÓ–TAKARÍTÓ
munkatársat keresünk!
Jelentkezés személyesen:
Gödöllő, Dózsa Gy. út 13. címen

Mob.: +36/30-952-9987
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INGATLAN
+ Gödöllőn minőségi garázs-összekötéses
ikerház, 3szoba+ nappalis, 135nm hasznos,
420nm-es privát telekkel eladó. I.ár:35MFt; Új
építésű részen 4szoba+ nappalis, garázsos
újszerű 139nm-es ikerház eladó 600nm-es
telken, iár:41,9MFt. TEL.:20/772-2429
+ Sürgősen eladó Gödöllőn, belvárosban egy
30nm-es, fsz-i, cirkós üzlethelyiség Iár:9.9M
Ft+áfa. ELADÓ 3SZOBA+ NAPPALIS, TELJESEN ALÁPINCÉZETT HÁZ GÖDÖLLŐN
IRÁNYÁR:26,9MFt. Eladó 1.5szobás, 44nmes, földszinti konvektoros lakás központban
Iár:12.8MFt. TEL.:20/804-2102
+ GÖDÖLLŐ KÖZPONTJÁBAN IV.EMELETI,
58M2-ES, KÉTSZOBÁS LAKÁS, JÓ ÁLLAPOTBAN SÜRGŐSEN ELADÓ! IRÁNYÁR:15,8MFt.
Antalhegy lábánál 1263m2-es 20.5m utcafronttal rendelkező telek eladó! Iár:14.9MFt
ÚJFENYVESBEN
NAPPALI+
5SZOBÁS,
GARÁZSOS IKERHÁZFÉL ELADÓ! IRÁNYÁR:39,5MFt. TEL.:20/539-1988
+ Gödöllőn, Királytelepen 452m2-es, összközműves saroktelek ikerház építésére vonatkozó kész háztervvel eladó! Iár:9,8MFt.
SZADÁN IGÉNYES KÖRNYEZETBEN, JÓ FEKVÉSŰ, 1600M2, GONDOZOTT, KÖZMŰVES
ÉPÍTÉSI TELEK 9,5M-ÓS IRÁNYÁRON SÜRGŐSEN ELADÓ! TEL.:20/772-2429
+ Eladó lakást keresek központban!
Tel.:20/804-2102 BONTANDÓ HÁZAT VAGY
ÉPÍTÉSI TELKET VENNÉK GÖDÖLLŐN!
TEL.:20/944-7025
+ Petőfi téren teremgarázs-kocsibeálló kiadó!! 14Eft/hó (Félév esetén kedvezmény!)
Tel.:20/944-7025 KIADÓ TELEPHELYEK
(50M2-TŐL 1000M2-IG), IRODÁK, ERDŐKERTES KÖZPONTI RÉSZÉN. 24 ÓRÁS PORTASZOLGÁLAT, NYERGES VONTATÓ, BEÁLLÁSI
LEHETŐSÉG. TEL..20/218-8591
+ Gödöllőn a máriabesnyői részen 920 nm-es
telek eladó (gáz, víz, csatorna, villany van). A
telek panorámás, csendes, nyugodt környéken építésre alkalmas. Tel: 20/923-8994
+ MOGYORÓDON ikerház építésére is alkalmas 2.000 nm-es ÉPÍTÉSI TELEK eladó lakott környezetben, ősfás patak parti terület.
Közművek a telek előtt. Ára:7.000,-Ft/nm.
20/9463-112
+ Besnyői Bazilika közelében 3 szobás, 120
nm-es házrész kisebb 2 szobás lakásra cserélendő csak Gödöllőn. Tel: 70/2932-974 (18
h után)
+ Eladó Szadán egy 1,5 szobás, téglaépítésű
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kis családi ház két utcára nyíló telken. A ház
alatt garázs található. I.á.: 13,9 mFt 0620919-4870
+ Eladó Domonyvölgyben a Búzavirág utcában egy 26nm-es faház (szoba, konyha,
fürdőszoba) hozzáépített, fedett terasszal
826nm-es telken. A ház alatt 26nm-es pince
található. A telken ásott kút, vezetékes víz,
villany, a kertben dísznövények, gyümölcsfák
találhatók. I.á.: 3,9 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Domonyvölgyben egy amerikai konyhás nappali, fürdőszobás, tetőtérben egy térben lévő helyiség, erkéllyel, terasszal, garázszsal. I.á.: 7,9 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllő királytelepi részén egy
110nm alapterületű, 2,5 szobás családi ház
550nm-es telken. Az ingatlan összközműves, alatta 2x10nm-es pince található. I.á.:
20mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn az újfenyvesi részen egy
nappali+5szobás, 2006-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.: 39,5 mFt 0620919-4870
+ Eladó Gödöllőn egy nappali+4szobás,
2fürdőszobás, igényes kivitelezésű lakóház,
mely csodálatos panorámával rendelkezik,
innen az egész gödöllői dombság belátható.
A nappalihoz tartozik egy nagyméretű terasz
és egy hangulatos cserépkályha. Elsődleges
fűtést gázkazán biztosítja. I.á.: 37 mFt 0620919-4870
+ Eladó Szadán a Szánkó utcában egy nappali+félszobás, konyhás, cseréptetős épület 820nm-es telken. Az épület előtt fedett
terasz és egy pince rész található. I.á.: 12,2
mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn az alvégben egy 180nm
alapterületű, 4,5 szobás parasztház, teljesen
új tetőszerkezettel, összközművel, 472nm-es
telken. I.á.: 18,9 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Aszódon egy 2szintes ikerház, melyben a tetőtéri lakrész befejezetlen, beköltözhető részben egy nagyméretű nappali,
konyha, fürdőszoba, alatta teljes szuterén
található. I.á.: 15 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn az Erzsébet Parkkal szemben egy 100nm-es, 2nappali, 2fürdőszobás,
2szintes, téglaépítésű lakás bramac cseréppel, egyéb helyiségekkel Gödöllő egyik
legjobb helyén. A ház előtt ingyen parkolási
lehetőség. I.á.: 28,9 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a blahai domboldalban egy
déli fekvésű, panorámás, nappali+4szobás,
téglából épült családi ház aszfaltozott úton,
700nm-es telken és teljes felújítást igényel.
A ház alatt teljes, több helyiségből álló szuterén található. Az ingatlan ’80-as években
épült. I.á.: 27,5 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Dányban egy 3szobás, téglából épült,
100nm-alapterületű családi ház pincével, külön borospincével, kúttal, melléképületekkel,
konvektoros fűtéssel. I.á.: 10 mFt 0620-9194870
+ Eladó Gödöllőn a kertvárosban egy panorámás, 929nm-es, 26m széles, összközműves
építési telek. I.á.: 15,3 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Mogyoródon egy 2szintes, nappali+5szobás, 3fürdőszobás, igényes belső kivitelezésű, téglából épült lakóház, melynek
alsó részén garázs és egyéb helyiségek talál-

hatóak 500nm-es telken. I.á.: 31,9 mFt 0620919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Kazinczy lakótelepen egy
58nm-es, nappali + leválasztott 2félszobás,
loggiás társasházi öröklakás felújított fürdőszobával. I.á.: 14,5 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Vácon (Kisvác) a Nagy Sándor József utcában egy 7 éves, téglaépítésű, 69,9
nm alapterületű, 1. emeleti, 2szobás, saját
cirkófűtésű öröklakás közel a Duna parthoz.
I.á.: 21,9 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában
egy 1. emeleti, 2,5 szobás, loggiás társasházi
öröklakás. I.á.: 16,9 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllő központjában a Körösfői utcában egy 796nm-es építési telek teljes közművel. I.á.: 25,9 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a legszebb környezetében
a Csemetekertben egy most épülő 4db, önálló telekrésszel rendelkező, 2szintes, nappali+ 4szobás, 2fürdőszobás 84nm-es családi
ház kocsibeállási lehetőséggel, teljes értékű
emelettel, terasszal, erkéllyel. A látványterveket, alaprajzot meg lehet tekinteni telefonos
megbeszélés alapján. I.á.: 35,9 mFt/db 0620919-4870
+ Eladó Gödöllő központjában egy 170nmes, földszintes üzlethelyiség. I.á.:22MFt
0620-919-4870

ALBÉRLET KIADÓ
+ Máriabesnyőn kiadó egy szoba-konyhás,
összkomfortos kertes ház. 70/779-8529
+ Gödöllőn bútorozott albérlet kiadó jó környezetben. Érd: 20/226-3007
+ 90 nm-es, 3 szoba+ nappali, konyha elrendezésű lakás központi részen kiadó. (Lakásnak, irodának is alkalmas.) 20/9325-415
+ Középkorú pár KERES albérletet 60.000 Ftig. 06-70-552-1464

ÜZLET, IRODA, GARÁZS

+ Kiadók kedvező áron, egyéni mérőórákkal
rendelkező, utcára nyíló üzlethelyiségek a
Gödöllő, Szent János utcai Szolgáltatóházban. Nagyságuk 28,5nm és 29nm, egyben
vagy megosztva. 30/513- 6490
+ Petőfi téren teremgarázs-kocsibeálló kiadó!! 14Eft/hó (Félév esetén kedvezmény!)
Tel.:20/944-7025 KIADÓ TELEPHELYEK
(50M2-TŐL 1000M2-IG), IRODÁK, ERDŐKERTES KÖZPONTI RÉSZÉN. 24 ÓRÁS PORTASZOLGÁLAT, NYERGES VONTATÓ, BEÁLLÁSI
LEHETŐSÉG. TEL..20/218-8591
+ GARÁZS kiadó! A Yellow Pub étterem mellett különálló, 15 nm-es garázs hosszútávra
kiadó. Tel: 30/948-6151
+ Gödöllő belvárosában, a Szabadság téri
hévmegállónál egy fszt-i 45 nm-es és egy
emeleti 56 nm-es ÜZLETHELYISÉG hosszútávra kiadó. Tel: 06-20-2222-990

ÁLLÁS
+ Gödöllőn az Erzsébet Királyné Étterem és
Kávézó keres szakképzett, angolul beszélő

KÍNÁLATUNKBÓL:
• Gödöllőn, a központ közelében 1025 nm-es,
17 m széles építési telek (25% beépíthető) eladó. Iá:18,7 mFt.
• Gödöllőn, a Kertvárosban 929 nm-es,26 m
széles, összközműves építési telek eladó.
Iá:15,3 mFt.
• Gödöllőn, az Antal-hegyen 1075 nm-es, öszszközműves építési telek lebontandó házzal
eladó. Iá:13,5 mFt.
• Szadán, a Margitán1051 nm-es, 21 m széles,
építési telek (közmű az utcában) eladó. Iá:11
mFt.

pincért, felszolgálót. A jelentkezéseket fényképes önéletrajz formájában várjuk az info@
erzsebetkiralyneetterem.hu e-mail címre,
vagy személyesen a Dózsa György út 2.
szám alatt.
+ Gödöllőn az Erzsébet Királyné Étterem és
Kávézó keres munkatársat konyhai kisegítő, mosogató munkakörbe. A jelentkezéseket fényképes önéletrajz formájában várjuk
az info@erzsebetkiralyneetterem.hu e-mail
címre, vagy személyesen a Dózsa György út
2. szám alatt.
+ Gödöllőn a Monarchia Rétesház keres
munkatársat. A jelentkezéseket fényképes
önéletrajz formájában várjuk az info@erzsebetkiralyneetterem.hu e-mail címre vagy személyesen a Dózsa György út 2. szám alatt.
+ Táblagéppel, okostelefonnal szabadidőben
végezhető munkára keresek internetes (webshopos) értékesítőket és üzletkötő munkatársakat. Részletek: Károlyi Péter 20/7771122, vagy hiperbiznisz@gmail.com
+ Gödöllői belsőépítész cég megbízható,
nem dohányzó ASZTALOS BESZERELŐT keres műhely- és helyszíni munkára. Jelentkezni önéletrajzzal a formart2003@gmail.com
címen lehet.

+ Gödöllői aroma üzembe keresünk 1és 2
műszakos munkára folyadék és poraroma
gyártókat. Előny: élelmiszer ipari vagy vegy-

ipari végzettség. Versenyképes fizetést+ kafetériát biztosítunk. Fényképes önéletrajzokat várunk: info@foodbase.hu
+ KERTI munkákra, gyomlálásra keresünk
dolgozót Gödöllő belvárosában levő házhoz.
Átlag heti 10 órás munkára. Jelentkezés:
rövid önéletrajz benyújtásával: ili.godollo@
gmail.com email címre vagy postai úton: Gödöllő, Körösfői u. 2.
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+ Töltőállomásra keresünk kereskedelmi
végzettséggel nemdohányzó kollégákat
PÉNZTÁROS és GYORSÉTTERMI, ill. férfit
KÚTKEZELŐ munkakörbe. Pályakezdőket is
várunk! Tel: 06/28-513-115
+ Pest megyei SZAKÁPOLÓI szolgálat OKJ
ápolói végzettségű munkatársakat keres Gödöllő és környékére. 06-20-459-1441
+ Gödöllői házunkba leinformálható, fiatal
bejárónőt keresünk hosszútávra, heti rendszerességgel. Tel: 30/9397-091
+ Gödöllői családi ABC-be PÉNZTÁROS –
ÁRUFELTÖLTŐ munkakörbe munkaerőt keresünk. Önéletrajzokat e-mailben kérnénk
megküldeni a lenarimmakft@gmail.com -ra.
Tel: 06-70-608-1801
+ Gödöllői székhelyű cég IRODAVEZETŐT
KERES! Szakmai önéletrajzot az alábbi e-mail címre várjuk: szrita@elyf.hu
+ Gödöllői cég ÉPÍTŐIPARI SEGÉDMUNKÁST
keres Gödöllő és környéki munkavégzésre.
Érd: 06-30/727-8662
+ Gödöllői szarvasmarha telepre ÁLLATGONDOZÓ-TELEPI dolgozót keresünk. Jelentkezés fényképes önéletrajzzal a karrier@omtrt.
hu e-mail címen.

SZOLGÁLTATÁS
+ 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
+ KERTSZABÓK KFT KERTÉPÍTÉSSEL, kertgondozással, automata öntözőrendszerek
kiépítésével, kerti támrendszerek és burkolatok kialakításával foglalkozik: www.kertszabok.hu 20/571-3008
+ KERTGONDOZÁS: metszés, sövénynyírás,
bozótirtás, fűnyírás, gyepszellőztetés, fa-
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kivágás, 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, 06-30508-1380, 06-28-784-752
+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS, új
csatorna bekötés, fürdőszobák, régi fűtési
rendszerek, vízvezetékek felújítása, új szerelése, kialakítása, locsoló, mérő tervezése,
beépítése, átadása. Cirkók, gázkészülékek,
konvektorok karbantartása felújítása, javítása. Tel: 20/9527-289, 28/476-229
+ KERTÉSZ munkát vállalok. Mindent, ami
egy kisebb-nagyobb kerttel kapcsolatos. Kerítés és kerti bútor festést, hulladék elszállítást is végzünk. Ingyenes aznapi felmérés!
06/20-9777-888
+ SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon
bizalommal, házhoz megyek. Számítógép
szerelés, rendszer és programtelepítés, vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel: 30/3339201
+ SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS.
Ingyenes árajánlat! Tiszta, rendes munka!
Tel: 20/4-359-650
+ DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉLKÜL.
Tóth Tamás 06-70-502-5620
+ KERTGONDOZÁS metszés, gépi lemosó
PERMETEZÉS, műtrágyázás, rotációs kapálás. Fakivágás, bozótirtás, sövényvágás,
ereszcsatorna tisztítás. Ágak, levelek, galylyak elszállítása. 06/30-747-6090
+ KÖLTÖZTETÉS, RAKTÁROZÁS csomagolással, bútorszereléssel, dobozolással
4.000,-Ft/órától! FUVAROZÁS UNIÓN BELÜL!
Kovács Péter 06-30-9546-504
+ KERTÉPÍTÉS, KERTFENNTARTÁS Szakképzett kertész teljes körű kertépítést és a már
meglévő kertek szakszerű karbantartását

vállalja. Elérhetőség: 06205516476 Facebook: Bernáth Kert
+ Betegségeket kiváltó lelki okok oldása
Gödöllőn. További információ a www.thetagodollo.hu oldalon. Időpont egyeztetés:
20/367-4274
+ KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. RAKTÁROZÁS. Csomagoló anyagok árusítása.
Minden, ami a költöztetéshez kell. Hadnagy
Árpád 20/311-7470
+ DUGULÁS ELHÁRÍTÁS falbontás nélkül.
Ázások csőtörések megszüntetése. Vécék
tartályok csapok szifonok cseréje. Csatorna
kamerázás. VÍZSZERELÉS. 20/491-5089
+ LAKÁSSZERVIZ. Vízszerelés, ajtók, ablakok beállítása, zárszerelés, biztonsági zárak
felszerelése. Bútorszerelés és gyártás (konyha és gardrób). 06-70-201-1292
+ KERTÉSZ SZAKEMBER metszést, permetezést, kertfenntartást, építést vállal. Tel:
70/381-8376
+ Azonnali kezdéssel vállalok KŐMŰVES
MUNKÁT, BURKOLÁST, VÍZSZERELÉST, TETŐJAVÍTÁST és fűnyírást! Tel: 06-70-3619679
+ Telekkel rendelkező tulajdonosoknak generál kivitelezésben, referencia háttérrel
kínálunk új építésű lakóházak kivitelezését
165.000 Ft/nm +áfa (209.550 Ft/nm) áron
kulcsrakész állapotban, műszaki tartalommal. 0620-919-4870

ményedés, vastag benőtt gombás köröm kezelése, ápolása. Talpmasszázs. Óvakodjon
a feketén dolgozó házaló kontároktól! 30 év
szakmai háttér. Bárándi József 20/532-7275

OKTATÁS
+ Diplomás, tapasztalt pedagógus ANGOL
nyelvből felkészít érettségire, nyelvvizsgára,
állásinterjúra. Kezdőtől – haladóig, rugalmas
időbeosztás. Általános iskolások korrepetálása hatékony módszerekkel. 90 perc 3.000
Ft kisgalamb57@gmail.com 20/3993-610.
+ Középiskolai MATEMATIKA tanár 20 éves
tapasztalattal korrepetál közép- és általános
iskolásokat, felkészít közép- és emelt szintű
érettségire. Házhoz megyek. Elérhetőség:
20/210-1768, szemoke0714@yahoo.co.uk
+ FRANCIA kezdő nyelvtanfolyam indul hamarosan Gödöllő központjában a Budapesti
Francia Intézet tanárával. Heti 1x3 óra – 10
hét. Jelentkezés: 06-30-328-5625
+ Érettségire felkészítést vállal ANGOL nyelvtanár. 06-30-2623-628
+ MATEMATIKA – korrepetálást (2.általánostól), emelt- és középszintű érettségire
való felkészítést vállal gödöllői középiskolai
tanár. Főiskolások, egyetemisták segítése is!
20/380-2268 (du., este hívható)

EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS
+ Gyógypedikűr: tyúkszem, szemölcs, bőrke-

ADÁS-VÉTEL
+ 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, ékszereket,
hangszert, kitüntetést, régi pénzt, csipkét,
bizsukat, borostyánt, hagyatékot, mindenféle
régi tárgyat díjtalan kiszállással, értékbecsléssel hétvégén is. 30/308-9148
+ RÉGISÉG. Pappné Szilvia szakbecsüs díjtalan kiszállással vásárol antik bútorokat,
festményeket, órákat, mindenféle szobrokat,
vitrin dísztárgyakat, ezüstöt (hibás és hiányos darabokat is), régi pénzeket, bizsukat
és ékszereket, borostyánt, mindenféle régiséget és HAGYATÉKOT. Legmagasabb áron
vásárolunk első vevőként! Tel: 06/1-2931759, 70/942-0806, 20/465-1961
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A RENAULT BÉKÉSI Márkakereskedés gödöllői telephelyére
AUTÓSZERELŐ munkatársat keres.
Jelentkezni lehet személyesen a fóti telephelyen Fót,
Móricz Zsigmond út 41. vagy telefonon
Nargangné Békési Szilviánál. Tel.: 20/9-770-310.
+ AUSZTRIÁBÓL!!! Használt cikkek a TRIFT
SHOPBAN: -konyhai eszközök, -sport cikkek,
-porcelánok, -felnőtt ruhák, cipők, -táskák,
-gyerekruhák, cipők, -babakocsi, -kerékpár.
REMSEY KRT. 8. alatt. Várjuk szeretettel!
+ Eladó egy Omron felkaros, pumpás, használt vérnyomásmérő 4.000Ft, krómozott új
bárszék 8.000Ft, használt ellipszis tréner
16.000Ft. Érd.: +36-30-280-1313
+ GYÖNYÖRŰ OSZLOPTUJÁK kaphatók Gödöllőn termelőtől. Több mint 1.000 közül
választhat 30-40 %-os áron. 40x40-es beton

járólapokat, akár használtan is VENNÉK. Tel:
30/569-8137

JÁRMŰ,ALKATRÉSZ
+ AKKUMULÁTOR minden típusú gépjárműhöz szaküzletünkben vagy kiszállítással.
Szolgáltatásaink: beszerelés, bevizsgálás,
töltés-mérés, szaktanácsadás. Minőségi akkuk, új akciók. Gödöllő, Dózsa Gy. út 50. (Temetővel szemben) 06-30/536-4300, 28/611728 www.akkugodollo.hu

+ 1200 cm3-es FIAT PUNTO 2003-as évjáratú 85.000
km-el jutányos áron eladó.
Tel: 06-28-423-229

EGYÉB
+ MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludányi
Méhészetből! Akác-, Virág-, Hárs-, Gesztenye-, Repce krém-, Lépesméz, Propolisz, Virágpor kapható. 3kg fölött házhoz szállítjuk.
30/9891-721

Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. – Taggyűlési határozatok
14/2016 (05.19.) sz. Taggyűlési határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése a Társaság Felügyelő Bizottságának 14/2016. (05.11.)
számú határozatára is figyelemmel, a Társaság Társasági Szerződésének 10.C. b). pontjában rögzített jogkörében eljárva
elhatározza a Társaság törzstőkéjének felemelését az alábbiak szerint:
– A tőkeemelés oly módon kerül végrehajtásra, hogy a Társaság cégjegyzékbe bejegyzett 2.020.660.000 forint törzstőkéje nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával 300.000 Ft-tal kerül felemelésre, további 45.000.000 Ft nem pénzbeli
hozzájárulás pedig a Társaság tőketartalékát gyarapítja.
– A Taggyűlés a fent megjelölt összesen 45.300.000 Ft nem pénzbeli hozzájárulás teljesítésére Gödöllő Város Önkormányzatát jelöli ki.
A nem pénzbeli hozzájárulás tárgya az ingatlan-nyilvántartásban Gödöllő 5850, 5850/3 és 5850/4 helyrajzi számon
nyilvántartott, Gödöllő Város Önkormányzata 1/1 hányadú tulajdonában álló ingatlanok.
A nem pénzbeli hozzájárulás értékét a Tagygyűlés 45.300.000 forintban határozta meg.
A nem pénzbeli hozzájárulás tárgyát képező
ingatlanokat Gödöllő Város Önkormányzata a jelen taggyűlési határozat kiadását követő 15 munkanapon belül a Társaság rendelkezésére bocsátja.
A jelen döntéssel elhatározott törzstőke
emelés megvalósulása esetén a Társaság új felemelt törzstőkéje 2.020.960.000 Ft, azaz kettőmilliárd-húszmillió-kilencszázhatvanezer forint. A törzstőke 1.258.660.000 Ft, azaz egymilliárd-kettőszázötvennyolcmillió-hatszázhatvanezer
forint pénzbeli vagyoni hozzájárulásból és 762.300.000 Ft, azaz hétszázhatvankettőmillió-háromszázezer forint nem
pénzbeli vagyoni hozzájárulásból (apport) áll:
– a Magyar Állam törzsbetétje 1.257.900.000 Ft, azaz egymilliárd-kettőszázötvenhétmillió-kilencszázezer forint pénzbeli vagyoni hozzájárulás, és 443.000.000 Ft, azaz négyszáznegyvenhárommillió forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás (apport) mely a törzstőke 84,163 %-át képviseli,
– Gödöllő Város Önkormányzata törzsbetétje 660.000 Ft, azaz hatszázhatvanezer forint pénzbeli vagyoni hozzájárulás,
és 319.300.000 Ft, azaz háromszáztizenkilencmillió-háromszázezer forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás (apport),
mely a törzstőke 15,832 %-át képviseli,
– a MaHill Mérnökiroda Kft. törzsbetétje 100.000 Ft, azaz százezer forint pénzbeli vagyoni hozzájárulás, mely a törzstőke 0,005 %-át képviseli.
A Taggyűlés rögzíti, hogy a tagokat a taggyűlésen a jelen határozattal megemelt, aktuális törzstőkeértéktől függetlenül
változatlan számú szavazat illeti meg. Taggyűlés rögzíti, hogy valamennyi korábbi törzsbetét teljes egészében szolgáltatásra került. A jelen határozat hatálybalépésének feltétele a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. tőkeemeléshez történő
írásbeli hozzájárulása. Hatályba lépésének napja: az írásbeli hozzájárulás kelte.
15/2016 (05.19.) sz. Taggyűlési határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése a Társasági Szerződést a Társasági Szerződés 10.C.
m. pontjában meghatározott felhatalmazás alapján, a 14/2016 (05.19) sz. taggyűlési határozatban foglaltakra tekintettel
az alábbiak szerint módosítja:

Jelenleg hatályos:

Módosított:

4.C. A Társaság törzstőkéje
A Társaság törzstőkéje: 2.020.660.000.-Ft, azaz Kettőmilliárd-húszmillió-hatszáz-hatvanezer forint.
A törzstőke 1.258.660.000.-Ft, azaz Egymilliárd-kettőszázötvennyolcmillió-hatszázhatvanezer forin t pénzbeli vagyoni hozzájárulásból és 762.000.000.-Ft, azaz
Hétszázhatvankettőmillió forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból (apport) áll.

4.C. A Társaság törzstőkéje
A Társaság törzstőkéje: 2.020.960.000.-Ft,
azaz
Kettőmilliárd-húszmillió-kilencszáz-hatvanezer forint. A törzstőke 1.258.660.000.-Ft, azaz
Egymilliárd-kettőszázötvennyolcmillió-hatszázhatvanezer forint pénzbeli vagyoni hozzájárulásból és
762.300.000.-Ft, azaz Hétszázhatvankettőmillió-háromszázezer forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból (apport) áll.

5.A. Gödöllő Város Önkormányzata
319.000.000.-Ft, azaz Háromszáztizenkilencmillió
forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás (apport) és
660.000.-Ft, azaz Hatszázhatvanezer forint pénzbeli vagyoni hozzájárulás. Részletes apportlistát lásd a
6.A. pont alatt.
A fenti érték a törzstőke 15,82 %-át képviseli.

5.A. Gödöllő Város Önkormányzata
660.000.- Ft, azaz Hatszázhatvanezer forint pénzbeli
vagyoni hozzájárulás és 319.300.000.- Ft, azaz Háromszáztizenkilencmillió-háromszázezer forint nem
pénzbeli vagyoni hozzájárulás (apport). Részletes
apportlistát lásd a 6.A. pont alatt.
A fenti érték a törzstőke 15,832 %-át képviseli.

+ Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos mézet közvetlenül a termelőtől! Akác-,
Akác-Hárs-, Hárs-, Repceméz. 720ml-es csavaros tetejű befőttes üveget cserébe elfogadok. Házhoz szállítás. Szabó Méhészet Gödöllő, Lovas u.3. 28/417-913

A Tormay Károly Egészségügyi Központ (Gödöllő, Petőfi Sándor utca
1-3.) pályázatot hirdet – intézeti vezető asszisztensi megbízással –
ÁLTALÁNOS ASSZISZTENSI munkakör betöltésére
A jogviszony időtartama és formája: A munkakör határozatlan idejű, részmunkaidős – heti 30 óra – közalkalmazotti jogviszony formájában tölthető be.
A munkakörbe tartozó alapvető feladatok: az intézeti szakdolgozók napi munkájának szervezése és ellenőrzése; szakmai és munkajogi felügyelet; munkabeosztások elkészítése; szakrendelések higiénés rendjének ellenőrzése; szakdolgozók továbbképzési tervének elkészítése, a teljesülés nyomon követése.
A munkavégzés helye: 2100 Gödöllő, Petőfi Sándor utca 1-3.
Illetmény és juttatások: Illetményre és egyéb juttatásokra az 1992. évi
XXXIII. tv (KJT) rendelkezései az irányadóak.
Pályázati feltételek:
• szakirányú felsőfokú végzettség (diplomás ápolói oklevél)
• legalább 3 éves szakmai gyakorlat, amiből legalább 1 év vezetői tapasztalat,
• érvényes működési kártya,
• büntetlen előélet, • orvosi alkalmasság igazolása.
Az elbírálásnál előnyt jelent az egészségügyi menedzseri végzettség és a
járóbeteg ellátásban szerzett tapasztalat. A fentieket igazoló dokumentumok a pályázati anyag részeként – a szakmai önéletrajzzal együtt – nyújtandók be!
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Árpád igazgató nyújt, a 28/420-655 -os telefonszámon.
Pályázat benyújtható: • Postai úton, a Tormay Károly Egészségügyi Központ címére történő megküldéssel.
• Személyesen: Igazgatósági titkárságon (2100 Gödöllő, Petőfi utca 1-3.
1. emelet).

A Tormay Károly Egészségügyi Központ
(2100 Gödöllő, Petőfi Sándor utca 1-3.) pályázatot hirdet
ÁLTALÁNOS ASSZISZTENS munkakör betöltésére
A munkakör határozatlan idejű, teljes idős közalkalmazotti jogviszony
formában tölthető be.
A munkakörbe tartozó feladatok: az intézetet felkereső járóbetegek gyógyító-megelőző ellátásában, az adminisztrációban, illetve a betegirányításban történő szakdolgozói közreműködés.
Illetményre és egyéb juttatásokra az 1992. évi XXXIII. tv (KJT) rendelkezései az irányadók.
Munkavégzés helye: Gödöllő, Petőfi Sándor utca 1-3. I. számú Szakrendelő.
Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság,
• legalább középfokú egészségügyi végzettség,
• legalább 3 éves szakmai gyakorlat, melyből legalább 1 év járóbeteg szakrendelésen (ambulancián) szerzett tapasztalat,
• érvényes működési kártya,
• erkölcsi bizonyítvány (felvételhez),
• orvosi alkalmasság (felvételkor),
• gyakorlott felhasználói szintű számítógépes ismeret, egészségügyi szoftverhasználatban jártasság.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a HID képesítés, a manuális szakmákhoz kapcsolódó szakképesítés, illetve a gödöllői lakcím.
A fentieket igazoló dokumentumok a pályázati anyag részeként – a szakmai önéletrajzzal együtt – nyújtandók be.
Pályázatok benyújtása folyamatosan: legkésőbb 2017. március 31-ig.
A munkakör a pályázat elbírálását követően május 1-től tölthető be.
Pályázat benyújtható: postai úton vagy személyesen, zárt borítékban a fenti címre.
Fájó szívvel tudatjuk, hogy Molnár Józsefné, Ili néni, a Hajós Alfréd
Általános Iskola volt tanítónője életének 81. évében eltávozott közülünk. Temetése március 10-én, 14 órakor lesz; a Dózsa György úti
temető központi ravatalozójából kísérjük utolsó útjára.
A gyászoló család

2017. március 7.
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Beküldési határidő:
2017. március 14.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ftos vásárlási utalványát nyerte:
Szilasi Józsefné, Kandó K. u. 30.,
Bódai Brigitta, Kazinczy krt. 12.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ftos vásárlási utalványát nyerte:
Csarnó György, Táncsics M. u. 30.,
Dombrádi János, Blaháné út 25.
A Happy Box 2000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Csőke Martin,
Peres u. 1.
A Városi Mozi ajándékát nyerte: Horváth Károlyné, Szent István tér 6.,
Vas Ákos, Országalma u. 1.

A Mezőgazdasági és Kertészeti
Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Seidel Tímea, BajcsyZsilinszky E. u. 21-25., Gáspár Gréta,
Palotakert 6.

