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Több mint száz új munkahelyet teremt a GSK
Biologicals Kft. 18 milliárdos beruházása.

Húsz évre elegendő tervei vannak dr. Stella Leontinnak, a Máriabesnyői Bazilika plébánosának.

A GEAC atlétái a Budapest válogatott színeiben
értek el szép sikereket Dortmundban.

(3. oldal)

(4. oldal)

(8. oldal)

KIÁLLÍTÁSON AZ EURÓPA KULTURÁLIS FŐVÁROSA 2023 LOGÓ TERVEI Bokrok, cserjék

A hét végéig várják a szavazatokat

A lakossági véleményezésben mindenki részt vehet, a Művészetek Házában a kiállításon hozzáférhető szavazólapon öt tervre lehet javaslatot
tenni, a papíron az egyes pályaművekhez tartozó négyjegyű kódokat

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. A nyertes személyét és a
szakmai bírálóbizottság tagjainak névsorát csak március 23án, a döntést követően, sajtótájékoztató keretében hozzák
nyilvánosságra.
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.
Fotó: Balázs Gusztáv

A Művészetek Házában látható
valamennyi pályamű, amelyek
Gödöllő város képviselő-testületének felhívására az Európa
Kulturális Fővárosa 2023 pályázatra érkeztek. A terveket március 19-ig lehet megtekinteni,
és eddig adhatják le a lakossági szavazatokat. A választás nem lesz könnyű, hiszen
kétszáznegyven pályázó közel
kétszáznyolcvan embléma tervet jelenített meg, a kiállításon
valamennyi beérkezett javaslat
megtekinthető.

kell feltüntetni, majd bedobni a szintén a helyszínen elhelyezett, erre a
célra kijelölt dobozba.
Ezt követően március 20-án ül
össze az a tíz főből álló szakmai bírálóbizottság, amely a kiírás szem-

pontjainak 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

Átalakítás

A múlt héten megkezdődtek a belvárosi növényzet cseréjének munkálatai. Első lépésként a Gábor Áron

utcában valamint a régi városháza és
az Átrium üzletház közötti területen
vették ki a talajt takaró cserjéket, a
héten azonban már a főtéren is dolgoznak. A bokrok helye csak rövid
ideig marad üresen, a régi kúszó-,
illetve a talajt fedő növények helyére
egyes helyeken álló cserjéket, máshol egy- és kétnyári növényeket, valamint gyepet telepítenek.

(folytatás a 6. oldalon)

(folytatás a 2. oldalon)

GÖDÖLLŐI SZOLGÁLAT HIRDETÉSFELVÉTEL
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!
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BoKroK, cserjéK cseréje

Átalakuló növényzet
(Folytatás az 1. oldalról)

Mint arról már beszámoltunk, jelentős átalakításon esik át a belváros
növényzete a HÉV vonalától a Petőfi
térig, valamint a Petőfi Sándor utcától a Dózsa György úti tízemeletes
házakig terjedő területen. A talajtakaró cserjék eltávolítását, esetenkénti felnyírását az teszi szükségessé, hogy a korábbi népszerű bokros
részek akadályozzák az eredményes
rágcsálómentesítést.
A zöldterület nem csökken, a szakemberek a könnyebb karbantarthatóság
figyelembe vételével új növényeket
telepítenek be. A teljes terület mun-

kálatai őszre érnek véget. A tavasz
beköszöntével már csak rövid idő áll
rendelkezésre a fápolási munkák elvégzésére. Az Alsó parkban, a Tompa
Mihály, a Jókai Mór és a Béke utcá-

ban már elvégezték a fagyöngymentesítést és a szükséges metszéseket,
a Bajcsy-Zsilinszky Endre utcában
pedig kivágták a fákat, amelyeknek a
helyére hamarosan újak kerülnek. A
terület jelentősen megszépül, ugyanis az út mindkét oldalára gömbkőriseket telepítenek. Ezek a fák kiválóan alkalmasak a belvárosba, mivel

sem a felszín alatti, sem a levegőben
haladó közműveket nem veszélyeztetik. Hamarosan megkezdődik az új
fák telepítése a Paál László közben
és a Munkácsy Mihály úton is.
Az elmúlt időszakban nem csak
a VÜSZI munkatársai, hanem az
ELMÜ szakemberei is végeztek galylyazási munkákat. A levágott ágakat
folyamatosan szállítják el, amennyiben az időjárás is engedi, a hét végére ennek munkái befejeződnek. jk

legyen rendBen a csapadéKvíz elvezetés

Fontosak a tiszta árkok
A tavasz beköszöntével megérkeztek az esők is, így ismét
jobban oda kell figyelni a csapadékvíz-elvezető árkok karbantartására. A VÜSZI munkatársai már megkezdték az
árkok takarítását, de nem szabad megfeledkezni arról, hogy
ez nem csak az ő feladatuk.
A múlt héten a Csokonai, a Dessewffy, a Gébics, a Kőrösi, a Dembinszky és a Sajó utcában végezték
el a burkolt árkok takarítását, és folyamatosan dolgoznak a városi kezelésben lévő vízelvezetők rendbetételén.
A csapadékvíz-elvezető árkok karbantartása azonban közös feladat a
lakossággal. A nyitott árkokat és az
ezekhez tartozó átereszeket – hasonlóan a járdákhoz – annak az ingatlantulajdonosnak a feladata rendben tartani, akinek az ingatlana előtt
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elhalad. A karbantartás vonatkozik
az átereszek hulladék mentesítésére, a nem burkolt árkok esetében a
fű nyírására és az átereszek tisztántartására. Természetesen, amennyi-

HULLADÉK ROSSZ HELYEN: SOKBA KERÜLHET

Mindennek meg van a helye
A tavasz beköszöntével sok
helyen megkezdték a tavaszi nagytakarítást, aminek
eredményeként ismét megszaporodott az illegálisan
lerakott hulladék, valamint
a szelektív hulladékgyűjtő
szigeteken kerülő, nem oda
való hulladék mennyisége, s
ezzel arányosan nőtt a feljelentések és a szabálysértési
bírságolások száma is.

a zöldhulladékot meghatározott
időben, rendszeresen elszállítják.
A Zöld Híd Régió Kft. idén április
12-vel kezdi meg a zöldhulladék
gyűjtését. Aki addig nem tud várni,
annak „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

Városunkban minden lehetőség
adott, hogy a feleslegessé vált hulladéktól a megfelelő módon, a szabályok betartásával szabaduljon
meg a lakosság.

18 óráig van lehetősége szabadtéren égetni, egyéb időpontokban
szigorúan tilos.
Sokan várják a lomtalanítást is, erre
idén májusban kerül sor, célszerű
ennek keretében megszabadulni
a felesleges holmiktól. Sajnos
ezt sokan vagy a városi utak
mentén, az erdős részeken teszik
meg, illetve, egyre gyakrabban
a szelektív hulladékgyűjtő szigeteken helyezik el feleslegessé
vált dolgaikat. Sokan meglepődnek, amikor emiatt megkapják a
bírságot, vagy a feljelentést, ez
ugyanis szabálysértésnek minősül.
Aki a szabályok betartásával
szeretné megoldani hulladék
elhelyezési problémáját, a Zöld
Híd Régió Kft. honlapján a www.
zoldhid.hu címen tájékozódhat a
lehetőségekről.
bj

rófavédelmi Igazgatóság Gödöllői
Katasztrófavédelmi Kirendeltsége
is. Ebben felhívják a figyelmet arra,
hogy a csapadékos időjárást követően több településen is gondot okoz,
vagy okozhat a belvíz és a nagymenynyiségű csapadékvíz. Ilyenkor a talaj
vízbefogadó képessége csökken, s
amennyiben a csapadékvíz- eleveze-

A kertvárosi részben annak ellenére lehetőség van a kerti zöldhulladék égetésére, hogy városunkban

TÖBB VONAT IS KIMARAD A HÉT VÉGÉN
ben olyan jellegű probléma adódik,
amihez speciális berendezés, vagy
szakértelem szükséges, ahhoz az ingatlantulajdonosok segítséget kaphatnak a VÜSZI-től.
A csapadékvíz-elvezető árkok, átereszek karbantartásának fontosságára
figyelmeztet a Pest Megyei Kataszt-

tő rendszer karbantartása nem megfelelő, a víz könnyen elöntheti az
ingatlanokat.
Nem szabad elfeledkezni arról sem,
hogy a felgyülemlett csapadékvíz
elvezetését és szikkasztását mindenkinek a saját telkén belül kell megoldani!
bj

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!

A városunkban élők közül sokan használják a vasúti közlekedést és kísérik figyelemmel a MÁV felújításait, amelyek sok esetben módosítják
a menetrendet. Így lesz ez a hét végén is, március 18-tól március 19-ig.
Kőbánya felső – Pécel állomások között végeznek pályakarbantartási munkákat, amelyek miatt több vonatok módosított menetrend szerint közlekedik.
2017. március 18-án, szombaton a Budapest-Keleti-pályaudvarról Hatvanig
közlekedő 3022,
3032, 3052, 3014,
3024, 3044, 3054
és a 3016 sz. személyvonatok kimaradnak a forgalomból, helyettük
Budapest-Keletiből Egerig illetve
Sátoraljaújhelyig
közlekedő
522,
552,544, 524, 554,
546, 528 és az 556 számú gyorsított illetve sebesvonatok a lemondott vonatok indulási idejében indulnak és Hatvanig minden állomáson és megállóhelyen megállnak.
A pontos indulási időpontokról a www.mavstart.hu oldalon, valamint az állomásokon tájékozódhatnak az érdeklődők.
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18 milliárdos fejlesztés, több mint 100 új munkahely

növekvő turisztikai igények

A tavaly tavasszal átadott – korábban hatékonyabbá teszi a folyamatokat.
még nem látott termelési folyamato- Mindezek mellett fontos kiemelni,
kat ellátó – részleg megnyitása után hogy a beruházás egyúttal több mint
a gödöllői gyárban most újabb közel 100 új munkahelyet teremt a ter18 milliárd forintos (57 millió EUR) melés és a minőségbiztosítás terüfejlesztés valósul meg.
letén, ami körülbelül 50 százalékos
A beruházást, amelynek köszön- létszámnövekedés 2020-ig. Ezen
hetően Gödöllőn várhatóan 104 új felül a szervezet jelentős exportnömunkahely jön létre 2020-ig, hétfőn vekedéssel is számol, amely egyúttal
sajtótájékoztató keretében
Christopher Hunley
jelentették be.
A fejlesztés eredményeképpen a magyarországi
gyár tevékenysége kiegészül
és a korábbihoz képest újabb
felhasználási területre állít
majd elő Diphtheria és Tetanusz vakcina komponenseket (Diphtheria Toxoid DT
és Tetanus Toxoid TT).
A gödöllői gyártóegység
az elmúlt évtizedben bebizonyította, hogy világszínvonalú,
magas hozzáadott értéket képvisel a GSK hálózatán belül,
amely jó alapot adott a kapacitások további bővítéséhez.
Ez a döntés is megerősíti, hogy
Magyarország komoly hitelességgel rendelkezik a magas
hozzáadott értékű termelési
befektetések terén, valamint,
hogy megfelelően képes biztosítani hozzájárul hazánk gazdasági növeaz innovatív gyártói folyamatokhoz kedéséhez is.
A gyár tavaly tavasszal már beszükséges szakértelmet és tudomálekezdett egy fejlesztésbe, a projekt
nyos hátteret.
Ez a beruházás megerősíti a gö- két éves időtartama alatt a gyárba
döllői gyár stratégiai szerepét a összesen 10 millió EUR befektetés
GSK-n belül és lehetőséget ad arra, érkezett és 15 új kolléga foglalkozhogy a jövőben a GSK minden DT tatása valósult meg. Ehhez érkezik
és TT (Diphtheria Toxoid és Tetanus most újabb közel 18 milliárd forintos
Toxoid) terméket egy helyen gyárt- beruházás, amely eredményeképpen
son majd, amely leegyszerűsíti és a tervek szerint 104 új alkalmazott

Sokakat vonzott Gödöllő standja a
március első hétvégéjén megrendezett Utazás 2017 kiállításon. A Turisztikai Egyesület Gödöllő ez alkalommal is nagy hangsúlyt helyezett
arra, hogy bemutassa a látnivalókat,
természeti és kulturális értékeinket.
A turisztikai szakma seregszemléjén most is sokan érdeklődtek a
gödöllői programok iránt. A rendezvényen többek között a királyi kastély, a Lázár lovaspark, az Erzsébet
királyné Szálloda, és a Pálmaház is
bemutatkozott.
Ahogy a korábbi években, most is
nagy sikert aratott
a Gödöllő-totó,
amelynek során
a városhoz és a
térséghez kapcsolódó kérdésekre
helyes
választ
adók között az
egyesület tagjainak köszönhetően
értékes ajándékok
kerültek kisorsolásra.
A
városunk
iránti egyre nagyobb idegenforgalmi érdeklődést
nem csak az Utazás kiállításon,
hanem az idei
érkező látogatók
számán is jól láthatjuk. Az egyre

Jelentős fejlesztés a GSK Biologicalsnél Új program, új helyszín
számára nyílik majd munkalehetőség. A kivitelezési munkálatok augusztusban indulnak, míg a konkrét
gyártási tevékenység 2023-tól, a hatóságok jóváhagyását követően kezdődik.
A beruházás a magyar kormány
1.8 milliárd forintos támogatásával
valósul meg.

A fejlesztésről a nyilvánosságot Szijjártó Péter
külgazdasági és külügyminiszter és a GSK vezetősége
együtt tájékoztatták. A sajtótájékoztatón Christopher
Hunley, a GSK Biologicals
Kft. igazgatója. elmondta:
„Nagyon büszke vagyok
arra, hogy a GSK vezetősége a gödöllői gyárat választotta erre
a fontos beruházásra. Ez a projekt
lehetőséget ad arra, hogy a vakcinagyártásban szerzett tapasztalatainkat
kihasználva egy szélesebb körű termékportfolió gyártásához járuljunk
hozzá. Mindezzel pedig nemcsak
technológiai fejlesztés valósul meg a
gyárunkban, hanem egyúttal a GSK
hálózatán belüli stratégiai fontossá(lt)
gunk is növekszik.”

félmilliárdos uniós támogatással

A finomabb fűszerpaprikáért
Fűszerpaprika nemesítésére és kertészeti technológia fejlesztésére nyert
félmilliárd forintos európai uniós
támogatást az Univer Product Zrt.
és konzorciumi partnerei, a Szent
István Egyetem, a Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft. és a Debreceni
Egyetem.
A fejlesztés célja olyan fűszerpaprika fajták előállítása, amelyek ellenállók a baktériumokkal szemben.
A nemesítéssel előállítandó új fajtasor az Univer ételízesítők megfelelő
alapanyag-ellátását szolgálja.
Emellett olyan új, ipari paradicsom és fűszerpaprika termesztéstechnológiát dolgoznak ki, amely a

változó klimatikus viszonyok között
is képes az ipar igényeinek megfelelő alapanyag biztosítására, továbbá
előállítanak kifejezetten a paprika és
paradicsom termesztési igényeihez igazodó
mikrobakészítményt, amely a
termésmennyiségen túl elsősorban a beltartalmi értékeket
képes növelni.
A projektnek
köszönhetően
a konzorcium

tagjai összesen 28 kutató-fejlesztői
munkahelyet tudnak megőrizni, és
további 3 új munkahelyet teremte(sv)
nek.

MUNKASZÜNETI NAP LETT A NAGYPÉNTEK
A parlament 163 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett
támogatta, hogy munkaszüneti nap legyen nagypéntek.
A Ház a munka törvénykönyve mellett további négy
jogszabályban rögzítette az új munkaszüneti napot,
amellyel Magyarországon tizenegy olyan munkaszüneti nap lett, amelyek hétköznapra esnek, illetve eshetnek:
január 1., március 15., nagypéntek, húsvéthétfő, május
1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23., november
1., december 25-26.
Németországban 17 munkaszüneti nap van, Bulgáriában 16, Szlovákiában 15, Horvátországban 14, Auszt-

riában, Csehországban, illetve Lengyelországban 13,
Dániában, Franciaországban és Belgiumban 12.
A nagypéntek a keresztény liturgiában a húsvét előtti
péntek, amelyen a keresztények Jézus Krisztus kínszenvedéséről, kereszthaláláról és temetéséről emlékeznek
meg – emlékeztetnek az előterjesztők indítványukban, hozzátéve, a munkaszüneti nap nagypéntek méltó
megünneplését segíti elő.
A nagypéntek Európában 14 országban ünnep.
(ny.f.)

bővülő igények miatt a Turisztikai
Egyesület Gödöllő március 6-tól új
információs pontot nyitott meg. Így
a Királyi Váró mellett már a Művészetek Házában, a korábbi Belvárosi Jegyiroda helyén is várják a
helyi programok, látnivalók iránt
érdeklődőket. Mint megtudtuk, az
egyesület a jövőben újabb fejlesztéseket tervez, a helyi és a különböző
rendezvényeken való részvétel mellett – szintén a felmerülő igényekre
reagálva - az internetes jelenlétre is
nagyobb hangsúlyt kívánnak fektet(zk)
ni.

forgalomkorlátozás az m3-ason

Hídjavítás okoz nehézséget
Az M3 autópálya Budapest felé vezető oldalán a 13+900 km szelvénynél
március 16-tól várhatóan május 20-ig
a Sikátorpusztai önkormányzati úti
autópálya feletti híd, járműütközés
utáni helyreállítása folyik. A munkavégzés ideje alatt az autópályán Fót,
Mogyoród térségében forgalomterelésre és esetleges torlódásokra kell
számítani a közlekedőknek.
A helyreállítási munkálatok ideje alatt a 13-as és a 15-ös kilométer
szelvények között várhatóan március 21-től a Budapest irányába tartó
forgalom egyik sávját a Nyíregyháza
felé tartó pályára átterelik, a Nyíregyháza felé tartó forgalom pedig
elhúzásra kerül a külső és a leálló
sávra. A forgalom fenntartása mellett
biztonságosan nem végezhető munkafolyamatok alatt – csúcsforgalmon
kívüli időszakban – a Budapest felé
vezető oldal teljesen lezárásra kerül,
Fotó: Google Maps

ezen időszakban a forgalom Budapest felé csak egy forgalmi sávon
haladhat az ellenkező pályaoldalra
átterelve. Nyíregyháza felé a két forgalmi sáv ezen ütemben is biztosított
lesz. A munkálatok előreláthatólag
május 20-án fejeződnek be.
A munkálatok ideje alatt a forgalomtereléssel érintett szakaszon 60
és 80 km/órás sebességkorlátozás
lesz érvényben.
A korlátozáshoz kapcsolódó forgalmi viszonyokról tájékozódhatnak
a nap 24 órájában a Magyar Közút
Útinform osztályánál (+36-1-3362400), illetve a www.utinform.hu
weboldalon.
A Magyar Közút Nonprofit Zrt.
kéri az erre közlekedőket, hogy a
torlódások hosszának minimalizálása érdekében kellő időben és egymást segítve soroljanak be a forgalmi
(lt.)
sávokba.
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Stella leontin máriabeSnyői tervei

Építkezés, teherbíró alapokon
Szeretek eljátszani azzal a
gondolattal, hogy a templomokban felcsendült énekek,
elmondott imák és elhangzott
szentbeszédek hanghullámai
nem csendesülnek el végérvényesen, hanem vissza-viszszaverődve a falakról, egyre
halkabban ugyan, de mint
patina a bronzszobrokon,
szakadatlanul építik-erősítik
a hívők közösségeit, és ha új
lelki vezető érkezik, mindig
van mire építenie. Mégis, magától értetődik a kíváncsiság
az új lelkipásztor személye
iránt, bárhol, bármikor.
Dr. Stella Leontin mesterkanonok,
címzetes prépost október elsejétől
plébánosa a Máriabesnyői Bazilikának, egyben a Mater Salvatoris
Lelkigyakorlatos Ház igazgatója.
1980-ban szentelték pappá. Jelmondata: „Hittel, mely a szeretet által
tevékeny. „ (Gal 5,6) Hivatásának
számos területén kapott feladatokat.
Elsőként, mint káplán, majd a Bécsi
Katolikus Egyetemen folytatott két
évig tanulmányokat, magiszteri fokozatot megszerezve. Ezt követően
a Váci Püspökségen titkárként dolgozott és a kispapokat nevelte, mint
spirituális és tanár. Prohászka Ottokár püspök lelkiségéből doktorált.
Sok helyen bérmált és tartott kül- és
belhonban előadásokat és lelkigyakorlatokat. A teológia mellett szeret
olvasni, zenét hallgatni és utazni.
Számos zarándokutat is szervezett
már hívei számára. A városunkból
induló zarándokok is találkozhattak vele akár a Váci-Hétkápolna
búcsúiban – ahol templomigazgató
volt – akár Mátraverebély-Szentkúton, ahol többször is misézett.
Legutóbb, egy évtizedig, Balassagyarmat plébánosa és a Nógrádi
főesperesség főesperese volt.
„A szerkesztő úr által említett tisztségek másodlagosak”, mosolygott felsorolásomon Leontin atya,
majd hozzátette: „Egy elkötelezett,
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gyenge, de mégis buzgó emberként
igyekszem lélektől lélekig az üdvösségre segíteni a rám bízottakat.
Az a legnagyobb eredmény szá-

momra, amikor látom az emberek
lelki gazdagodását, amikor tapasztalom, hogy megérezték: jó embernek lenni, jó a Földre születni és az
élet értelme a szeretet. A hívek megbecsülése több a rangnál. A papokat
a jó Isten vetni hívja, nem aratni. Ez
az értelme az én életemnek is.”
Plébános úr készséggel segített
nevének „megfejtésében”. Stella
Leontin a Pó-síkságról származó
olasz keresztény nemesi család leszármazottja. Építész ősei az 1500as években érkeztek magyar földre.
Stella Kristóf az egri vár erősítése
közben halt meg, amikor berobbant
a kazamata. Vértanúságát emléktábla őrzi. A ma hazánkban élő Stelláknak közös a családfája. Húgai
Olívia és Heléna.
Máriabesnyőre húsz évre elegendő
tervekkel érkezett. Legelső helyen
a közösségek erősítését, bővítését
említi: „Teherbíró alapokra építhetek, ezt elődeimnek köszönöm. Házas közösségeink számos családot
fognak össze és vannak újabb jelentkezők. Szeretném megalapítani
a Karitász közösséget. Ugyancsak
szeretném, ha több ministráns lenne, mert elsősorban az ő körükben

születnek a hivatások. Készülünk
családtáborra, szorgalmazom a lelkigyakorlatokat, külön-külön is a
nőknek és a férfiaknak. Hittanosainknak sokszínű programmal szervezünk lelki napot.”
A következő feladatcsokor a bazilika még ismertebbé tételét szolgál-

ja. „Mellékletet tervezünk megjelentetni az Új Ember hetilapban a
kegytemplomról, hiszen 250 éves,
gyönyörű hagyománnyal rendelkezünk. Két kegyszobrunk sok-sok
csodás imameghallgatás és gyógyulás tanúja. Nagy segítség, hogy 8
idegenvezetőnk van, az ő munkájuk
is misszió. A kegyhely történetének
elmesélése, értékeinek ismertetése
mellett lélekben is gazdagodva bocsátják útjukra a távozókat.”
A további tervek között szerepel a
kastéllyal és a Lázár Lovas Parkkal
együttműködve egész napos program kialakítása és ajánlása a Besnyőre érkezőknek. Stella Leontintól
azt is megtudtuk, hogy március elején Lengyelországban járt egy kedves munkatársával, ahonnan egy
két és fél méteres csodálatos, Szent
II. János Pál pápa-szoborral érkeztek haza, amit a bazilika udvarán
fognak majd felállítani. Ereklye is
érkezik Lengyelországból és zajlik
a Grassalkovich kripta felújítása.
Egy sikeres pályázat révén pedig
hamarosan kívül-belül megszépül a
lelkigyakorlatos ház, aminek a teteje már elkészült.
lt

Idegenvezetők Világnapja – idén először Gödöllőn
Az Idegenvezetők Világnapját
1984 óta a világ számos országában megünneplik. Célja
az idegenforgalom népszerűsítése, turisztikai értékeink,
új programok bemutatása a
szakma és a nagyközönség
számára. A Világnap kapcsán
megrendezett számtalan színes programra minden évben
sokan ellátogatnak városunkból is.
A Gödöllői Nyugdíjasok Egyesülete turisztikai vezetője, Hajnal Irén
kezdeményezésének és szervezésének köszönhetően ez évben először
Gödöllő városa is lehetőséget kapott a csatlakozásra, rögtön kiemelt
rangban, a Budapesti Idegenvezetői
Világnapok díszvendégeként. Városunk ennek kapcsán Budapesten a

központi rendezvényen turisztikai lehetőségeivel három helyen is bemutatkozott, Gödöllőn pedig a civilek
által összeállított gazdag program
várta az érdeklődőket.
A Királyi Váróba érkező közel 70 fős

vendégsereget dr. Pappné Pintér
Csilla alpolgármester köszöntötte.
A váró megtekintése után a Máriabesnyői Bazilikában orgonahangverseny fogadta a népes csoportot, majd

Six Edit, a Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesület elnöke mutatta be a
templomot. Ezt követően ellátogattak a Városi Múzeumba, a Főtérre,
ahol a Kis Balázs-szobornál Sárközi
Zoltán, a Honvéd Nyugállományú-

ak Klubjának tagja szavalta el József Attila „Altató” c. költeményét.
Végül a kastély épületegyüttesével
ismerkedtek meg, s Kovács Éva
muzeológus szemléletes vezetésével

megtekintették Remsey Flóra kárpitművész kiállítását.
A rendezvény szervezésében való segítségnyújtásért szeretnénk köszönetet mondani a Polgármesteri Hivatalnak, a Máriabesnyői Plébániának, a
Reginális Turisztikai Egyesületnek,
a Gödöllői Királyi Kastélynak és a
Városi Múzeumnak.
A program lebonyolítását, a vendégek csoportjának fogadását, kalauzolását, utaztatását nagyban segítette
a Nyugdíjas Egyesület vezetősége és
tagsága is.
Az ország több városából érkező
idegenvezetők, érdeklődő vendégek
elismeréssel szóltak Gödöllőről, s
ígérték, visszatérnek városunkba.
Reméljük ez a civil kezdeményezés
is hozzájárult városunk jó hírnevének öregbítéséhez, turisztikai életének gazdagításához.
Gödöllői Városi Nyugdíjasok
Egyesülete

Nagyböjti Egyházzenei Áhítat a
Máriabesnyői
Nagyboldogasszony Bazilikában

Időpont:
2017. március 17. 18.30 óra
Elhangzik Haydn: Krisztus hét
szava a kereszten a Kruppa Vonósnégyes tolmácsolásában.
A tételek között Krisztus hét
szaváról való
elmélkedést vezeti
Dr. Stella Leontin
kanonok plébános atya.
A belépés ingyenes!
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Hídemberek
„Tudod Lana, emberek jönnek és
mennek az életünkben. Van, aki sokáig, hosszú évekig velünk marad,
és akadnak olyanok, akik épp csak
keresztezik az utunkat. Viszont azalatt, amíg együtt vagytok, megtanítanak valamire, megvédenek valmitől, vagy csak átsegítenek egy nehéz
helyzeten, amiben éppen vagy. Ez a
dolguk: hogy találkozzanak veled, és
átvigyenek a hídon, az egyik partról
a másikra. Utána folytatják a saját útjukat, és lehet, hogy soha többé nem
találkoztok.” A tizenöt éves Norina
számára ilyen hídember Lana, a Welcome Home kávézó felszolgálónője,
aki titokban regényt ír.
Különös hely a Welcome Home, az
a bizonyos január elseje pedig sorsforduló mindenki számára, aki oda
belép. Olyan találkozások helyszíne,
amelyeknek résztvevőit kemény próba elé állította az élet. Senki sem az,
akinek elsőre gondolnánk.
Shawn Graham, a fiatal televíziós
showman, ígéretes karrierje elején

tragikus kimenetelű autóbalesetet
okoz, amelyben három ember életét veszti, egy pedig, Martha Tyler
örökre lebénul. Shawn összeroppan
a szerencsétlenség súlya alatt, és
öngyilkos akar lenni. Börtönbüntetésének letöltése után megtudja,
hogy Martha Tyler létrehozott egy
alapítványt, amivel nehéz sorsú,
széthullott családokat támogat. Az

sz. jánosi erzséBet AlkotásAi szolnokon

Bensőséges művészet
A gödöllői művészek rendszeresen öregbítik városunk
jóhírét szerte az országban
és a nagyvilágban. A Levendula Galéria az elmúlt években
több nagysikerű kiállításon
mutatta be alkotói munkáit
itthon és külföldön, most pedig a kiállítóhely vezetője, Sz.
Jánosi Erzsébet mutatkozott
be önálló kiállítással Szolnokon, a Szoboszlai Galériában.
A máricus 8-án megnyílt „Már…
Még” című tárlatot Galambos
Ádám evangélikus teológus, az
Asztali Beszélgetések Kulturális
Alapítvány kuratóriumának elnöke

nyitotta meg, aki bensőséges művészetnek nevezte Sz. Jánosi Erzsébet alkotásait, amelyek
„mind-mind
telítve vannak érzésekkel, gondolatisággal,
olyanokkal,
amik a világot körülvevő lelket
tükrözik.”
Galambos Ádám úgy fogalmazott:
„A művészet egyik, ha nem a legnehezebb feladata, hogy az öröm,
a derű, a látvány előtt, mellett vagy
mögött, az élet kérdéseivel is találkoztasson
minket. Sz. Jánosi Erzsébet litográfiái, kollográfiái, monotípiái és
akvarelljei éppen ezt
teszik. Nem kerülik a
fájdalom, a kérdések,
a meg nem nyugvás fe-

improvizációs BAjnok kerestetik

színjátszók fesztiváljA
A Művészetek Háza Gödöllő, a Club Színház és a Magyar
Szín-Játékos Szövetség 2017-ben is megrendezte a már nagy
hagyományokkal bíró Farsangi rögtönzések elnevezésű Improvizációs fesztiválját, aminek elődöntői már lezajlottak, s március 18-án a döntőn eldől, ki kapja meg a Magyarország Improvizációs Bajnoka címet.
A rendezvényen diák és felnőtt színjátszók 4-4 fős csapatai mérkőznek
meg, az elmúlt évek gyakorlatához
híven az országos elődöntő helyszínekről (Nyíregyháza, Békéscsaba,
Gödöllő, Budapest, Debrecen, Vasvár, Pécs) érkezik a két-két legjobb,
négyfős – tetszés szerinti fantázianéven szereplő – csoport. Gödöllőt
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a Club Színház tagjaiból álló „Hobbiték” és a „Rövid Irónia” csapata
képviseli.
A versenyzők 5-6 különböző improvizációs feladatot kapnak. amelyekre
általában 10 perc alatt kell felkészülniük, majd 3-3 perces produkciók
keretében kell számot adniuk találé-

extévésztár titokban összegyűjt egymillió dollárt, és elhatározza: mielőtt
végez magával, személyesen viszi el
a pénzt Martha Tylernek, hogy bocsánatot kérjen tőle.
Los Angelesből New Yorkba utazva
olyan emberekkel kerül kapcsolatba,
akikkel más körülmények között sosem találkozott volna. Így ismerkedik meg Lanával, a fiatal pincérnővel, aki titokban könyvet ír, és egy
tizenöt éves lánnyal, aki megpróbál
felkészülni gyógyíthatatlan betegségben szenvedő barátnője halálára,
és egy bűnözővel, aki az orosz maffia
szorításában egy újabb, minden eddiginél komolyabb bűncselekményre
készül. Útjaik egy ponton keresztezik egymást, és bár csak néhány órát
töltenek együtt, hatalmas fordulatot
vesz a sorsuk.
Juhász Gergely mindvégig izgalmas, fordulatos könyvének hősei
másmilyennek látszanak, mint amilyenek valójában. Hídemberek, akik
mások életének fontos pilléreivé válnak, s ezért minden áldozatra készek.
A fiatal rádiós műsorvezető első
thrillere egyben elgondolkodtató, az
emberi lélek mélyére hatoló könyv.
ny.f.
(Juhász Gergely: Ütközés)
szültségét, hanem az élet valójába,
a mindennapok mögött megbúvó
jungi énből mutatnak egy szeletet.
Mintha ezek az alkotások tanítani,
vagy legalábbis bevezetni szeretnének oda, ahova egyre ritkábban

jutunk: abba a tájba vagy lelki állapotba, amit legtöbbször zenével,
zajjal, hétköznapi teendőkkel, a
mindennapok kibúvóival igyekszünk elkerülni.”
Beszédében több képet is kiemelt,
s részletesen ismertette az alkotó
életútját, amelynek a szolnoki bemutatkozás fontos állomása, ugyanis a korábbi csoportos tárlaton való
részvétel után első alkalommal lépett önálló anyaggal a nagyközönjk
ség elé.
konyságukról, improvizációs képességükről. Az egyes feladatokat szakemberekből álló zsűri pontozással
értékeli, majd ennek alapján alakul
ki a végső sorrend és derül ki, hogy
ki lesz a 2017-es év Improvizációs
Bajnoka.
Hogy a rendezvény az elmúlt években milyen rangot vívott ki magának, azt jól mutatja, hogy az idén az
EMMI támogatásával valósul meg, s
ennek köszönhetően az első három
helyezett pénzjutalomban is részesül.
Az I. helyezett lesz a bajnoki cím, s
egyben – megőrizve a korábbi elismeréseket – az Arlechino díj birtokosa, a II. helyezett a Brighella, a III.
pedig a Pulcinella díjat veheti át. A
rendezvény ingyenesen megtekinthető.
jb

orosz táncosok vendégelőAdásA

Gödöllőn is fellép az „IMPULSE”
Az orosz kultúra meghatározó részei a hagyományokat
ápoló táncegyüttesek, amelyek sikerei mögött rengeteg tudás, kemény munka és
profizmus húzódik meg. A
Szentpéterváron 2005-ben
alakult „IMPULSE” mára a
legjobb orosz néptáncegyüttesek közé küzdötte fel magát, s közel száz alkalommal
tértek haza rangos nemzetközi táncversenyek győzteseként. Egyhetes magyarországi tunéjuk során március 30-án, 19 órakor
Gödöllőn, a Művészetek Házában
adnak ízelítőt gazdag repertoárjukból.
Az „IMPULSE” táncakadéma jelenleg a legsikeresebb gyermek-ifjúsági
művészeti társulat Oroszországban,
amelynek tagjai 7-től 30 éves korig három korcsoportban dolgoznak.
Koreográfiáik között az orosz néptáncok mellett többek között miniatűrök,

karakter, modern és színpadi látványtáncok egyaránt megtalálhatók, sokoldalú produkcióikat leginkább, mint
néptánc színházi előadásként emlegetik. A hazai fellépések mellett több
mint harminc országban szerepeltek
hatalmas sikerrel, 2010-ben UNESCO díjat kaptak és azóta UNESCO
táncbizottság tagjai is lettek. Művészeti vezetője és koreográfusa Yana
Dynko.
bj
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Kiállításon az Európa Kulturális Fővárosa 2023 logó tErvEi

A hét végéig várják a szavazatokat
(folytatás az 1. oldalról)

A nyílt pályázaton bárki részt vehetett, sem a kor, sem a végzettség
tekintetében nem tartalmazott megkötést. Amit viszont szem előtt kel-

lett tartani a pályázóknak: a logónak
kötelezően tartalmaznia kellett a
következő szöveges elemet: Gödöllő 2023, s olyan logót kell tervezni,
amelyhez szervesen illeszthető az

Európa Kulturális Fővárosa, illetőleg
az European Capital of Culture szöveg. Az illeszkedést a tervekben be
kellett mutatni, valamint a logóterveket színes és fekete-fehér verzióban
is el kellett készíteni.
A pályázat az első lépése Gödöllő
részvételének az Európa Kulturális
Fővárosa 2023 pályázaton. A kandidáló városok pályázatáról várhatóan
2018 végén dönt egy nemzetközi
összetételű bírálóbizottság Brüsszelben.
(kj)

a gödöllői öröKség

Petőfi nyomában
Március 15-ről elsőként Petőfi Sándor neve jut mindenkinek az eszébe,
de elég ritkán kapcsolják össze Gödöllővel, pedig a költő többször is
járt a településen – igaz, nem a forradalom és a szabadságharc idején.
Petőfi Sándor két ízben időzött itt
hosszabban, átutazóban pedig többször is megfordult az akkori Grassalkovich-birtokon.
Első hosszabb itt-tartózkodására
1843-ban került sor, amikor Nagy
Ignác, a Kisfaludy Társaság Külföldi regénytár című sorozatának szerkesztője felkérte két regény fordítására, amelyek egyike a Robin Hood
volt, amit németből fordított. Mivel
Pesten nem nagyon tudott dolgozni,
ezért barátai tanácsára 1843. augusztus elején Gödöllőre jött, ahol három
hét alatt végzett is a munkával. Petőfi
a Gazdasoron szállt meg, Szombat
Jánosék házában, ami a mai Török
Ignác Gimnázium épülete mellett
állt. A fordításon dolgozó költő
Szombat János özvegyétől szobát
bérelt, amit a Nagy Ignáctól kapott
előlegből fizetett. A fordítói munka
mellett Petőfi sokat kirándult, sétált
a környéken. 1843. augusztus 29-én
egy társasággal meglátogatta a Grassalkovich-kastélyt is, és beírta nevét
a vendégkönyvbe. Ezen kívül két
verset datál Gödöllőről, a Merengés
(Gödöllő, 1843. augusztus vége) és

a Temetőben (Gödöllő, 1843. szeptember)
címűt. A házat később
Petőfi-ház néven emlegette a köznyelv, ma
a helyén álló épületen tábla emlékeztet a
költő gödöllői napjaira. Az eredeti, Szombat János-féle házat
vélhetően, többszöri
átépítést követően a
II. világháború után
bontották le. Később
az ennek helyére épült
ház is elbontásra került, azt azonban a Gödöllői Városi
Múzeum tulajdonában lévő fotóknak köszönhetően tudjuk, hogy a
„Petőfi-házon” az évtizedek során
több emléktábla váltotta egymást. Az
egyiket a múzeum őrzi.
Legközelebb 1845 tavaszán utazott át Gödöllőn, majd ugyanazon év
nyarán Erdélyi Ferenc református lelkész meghívására utazott ki többször
a fővárosból. Az ő házában ismerkedett meg Mednyánszky Bertával
1845. augusztus 10. körül. A költő a
tiszteletesné révén ismerkedett meg
az aranyszőke hajú leánnyal. Beleszeretett, naponta írta hozzá azokat
a szerelmes verseket, melyekből a
Szerelem gyöngyei című verseskötete született, amely 1845. október 20án jelent meg. Mednyánszky Berta a kapcsolatról idős
korában – 79 évesen – így
vallott: „Akadtak, akik azt
mondták, hogy kacér játékot űztem Petőfivel. Voltak
olyanok is, akik azt mondták rólam, hogy Petőfit sohasem szerettem. A valóság
az, hogy én, ismerve Petőfi
hírnevét és költeményeit,
örültem, mikor vele Gödöllőn
megismerkedhettem.
Szinte váratlanul ért az a
levél, melyben megkért. A
levél atyámnak volt címezve, s én csak akkor értesültem meglepő tartalmáról,
mikor a tagadó válasz már

elment.”
A „Petőfi-ház” helyétől nem meszsze, ma a költő egész alakos szobra
fogadja a belvárosban járókat, ami
a március 15-ei megemlékezések
egyik kiemelt helyszíne, hiszen az
ünnep előestéjén innen indul el a
fáklyásmenet, 15-én pedig itt helyezik el az emlékezés koszorúit, s itt
róják le tiszteletüket a lovas hagyományőrzők is.
A szobor felállításának gondolatát
1948-ban Pest megye akkori alispánja vetette fel, a megvalósításra
azonban anyagi és politikai okok
miatt nem kerülhetett sor. A szűkebb
hazáját szerető Csiba József azonban kitartott az elképzelés mellett,
s kezdeményezésére 1954-ben „Petőfi-szobor társadalmi bizottság” alakult, mely gyűjtést rendezett. Az így
összeszedett pénz azonban csak arra
volt elég, hogy Csontos Pál helybéli
kőfaragó mesterrel elkészíttessék a
szobor talapzatát. A szobor kivitelezéséhez a pénzösszeg előteremtésében Erdey-Grúz Tibor akadémikus,
oktatási miniszter, Gödöllő képviselője is minden erejét latba vetette,
és végül állami támogatással sikerült előteremteni a szobor felállításhoz szükséges összeget. Az avatásra
1955. augusztus 21-én került sor: a
2,5 méter magas, bronzból készült
Petőfi-szobor Turáni Kovács István
(Egyes források azonban Turáni Kovács Imre ) alkotása.
(b.j.)

Két csodálatos színművésszel találkozhat a Kávéházi Esték közönsége március 19-én. Hámori Gabriella és Für Anikó, az Örkény Színház művészei kemény munkájuknak, sikeres alakításaiknak
köszönhetően érték el, hogy
nevüket mindenki ismeri. Nem
celebek, magánéletüket ma is
óvják.
Hámori Gabriella nevét az
Állítsátok meg Terézanyut!
című vígjáték tette egycsapásra ismertté itthon, azt azonban
kevesen tudják, hogy a fiatal
színésznő neve Los Angelesben és Berlinben is jól cseng, ráadásul nem csak a színjátszást,
hanem az éneklést és a zenélést is professzionális színvonalon űzi.
Munkájáért számos elismerést vehetett át, többek között a Jászai
Mari-díjat és Junior Prima díjat is megkapta.
Für Anikó szintén
számtalan területen
mozog
otthonosan,
nem csak a színpadon, hanem a Duna
TV műsorvezetőjeként
is megszerette a közönség. Neve hallatán
sokaknak azonnal a
hangja jut eszükbe,
ami nem csoda, hiszen
nyugodtan mondhatjuk, ő az egyik legismertebb magyar szinkronhang, Sandra Bullockot , Cameron Diazt és Uma Thurmant is sokszor ő szólaltatja meg. Für Anikó is több szakmai díjat kiérdemelt,
munkáját Jászai Mari-díjjal és Érdemes művész címmel ismerték el.
Március 19-én munkáról, sikerről, és talán kicsit magukról is vallanak.
(ny.f.)

VILÁGJÁRÓ
RUHAREKONSTRUKCIÓK

Czédly Mónika Erzsébet-királyné ruha rekonstrukciói eddig Európa számos
pontján kápráztatták el a közönséget, ezúttal Kassán láthatók a különleges
viseletek. A Kelet-szlovákiai Múzeumban tizenkét modellt mutatnak be, s a
látogatók valamennyit összevethetik egy-egy festménnyel vagy fotóval, ami
a királynét ábrázolja az adott ruhában. A kiállítást korabeli kesztyűk, kiegészítők anyag maradványok, fűzők színesítik, s látható egy eredeti csipkegallér is, amit Erzsébet királyné, fia, Rudolf halála után viselt, s amit a királyné
egyik leszármazottja ajándékozott Czédly Mónikának.
A ruha kiállítást a Ferenc József halálának 100. évfordulója alkalmából
rendezett tárlat mellett, április 2-ig láthatja a nagyközönség.
(db)
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Ébredező természet a Gödöllői Botanikus Kertben
A kemény fagyok és a hosszú
tél után előbújtak az első tavaszi
virágok Gödöllőn a Szent István
Egyetem – helyi természetvédelmi oltalom alatt álló – Botanikus Kertjében. A többszáz tövet számláló, védett élénksárga
virágú téltemető és lilás színű
sáfrány ilyenkor összefüggő virágszőnyeget alkot. Az elsőként
kinyíló kikeleti hóvirág 2017ben az év vadvirága lett, melynek kertünkben kisázsiai rokon
fajai is megtalálhatóak.
Az éltető napsugarak egyre több
színpompás tavaszi növényt csalogatnak elő téli álmukból, majd.
az év folyamán több száz érde-

kes növényfaj bont virágot és
hoz termést.
Az év vadvirága mellett a sárga-piros és fehér színekben
pompázó év madara - a tengelic
is megfigyelhető kertünkben.
A kert hétköznapokon munkaidőben (H-Cs: 8-16, P: 8-14)
látogatható, míg munkaidőn túl
és hétvégén előzetes bejelentkezés alapján lehet felkeresni.
További információk:
botanikuskert.mkk.szie.hu,
facebook.com/venvackorfa/
Elérhetőség:
botanicalgarden@mkk.szie.hu,
telefon: 28/522-000/1761
Fotók:Takács Gábor

Figyelem! A kutyák számára ezek veszélyesek lehetnek
Az ember által használt gyógyszerek több háziállatot betegítettek meg az Egyesült Államokban, mint bármely más
mérgező anyag. Az esetek
többsége a gazdák figyelmetlenségéből és gondatlanságából ered, ezért a nagyobb
odafigyelés érdekében az
állatokkal való kegyetlen bánásmód megelőzéséért küzdő
szervezet, az ASPCA minden
évben tízes listát készít a háziállatokra legmérgezőbb hatással bíró anyagokról.
A rangsor első helyére az utóbbi
évekhez hasonlóan idén is az emberi
gyógyszerek kerültek, és csak utánuk
következnek a különböző háztartási
mérgek, majd az ártalmatlannak tűnő
csokoládék és növények.
A lista élén a recept nélkül kapható ibuprofen és acetaminofen hatóanyagú készítmények, az antide-

presszánsok és a figyelemhiányos
hiperaktivitás-zavar kezelésére felírt
gyógyszerek állnak. Tavaly mintegy
168 ezer hívás futott be ASPCA-hoz,
és az esetek negyedében emberi
gyógyszer által okozott mérgezés
miatt telefonáltak.
Az
ASCPA
listáján szereplő további szerek és
hatóanyagok
is
fokozott
odafigyelést
igényelnek.
A rovar- és
rágcsálóölők,
ételek, állatoknak szánt
gyógyszerek,
csokoládéféleségek, háztartási mérgek, növények, gyógyfüvek és kültéri mérgek
(mint a fagyálló vagy a műtrágya)
mind-mind komoly veszélyforrások

lehetnek. A kutatók csupán az utóbbi
négy-öt évben fedezték fel, hogy a
szőlő, illetve a mazsola is fenyegetést jelent a kutyák számára. Egyelőre nem tudni, hogy mi az oka, de
már harminc dekagramm szőlő is
komoly mérgezést okozhat egy ku-

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:

Turul
Állatkórház és Patika

tyánál. Az alkoholtól – elsősorban a
krémes alapú italoktól, köztük a tojáslikőrtől – az állatok nagyon gyorsan le tudnak részegedni”, nem is
akárhogy. Ilyenkor imbolyognak és
hánynak. Ha a váladékot véletlenül
a tüdejükbe szívják, eszméletüket
veszthetik.
A keményítőt tartalmazó kenyerek is
a kutyák étrendjének tilalmi listáján
szerepelnek. Maga a tészta azért kel
meg, mert gáz képződik benne, és
emellett alkohol is, vagyis a kutyák
így is könnyedén becsiccsenthetnek.
A kutyák és a macskák is szeretik
rágcsálni a növényeket, és ha éppen
vadkender kerül a szájukba, akkor
nagyon megnőhet a vérnyomásuk.

Nyitva tartás:
Szombat, vasárnap:
9-19-ig
Március 15-én: 9-12-ig
Gödöllő, Szabadság út 21.
(a HÉV-fordulónál)
Tel.: 06-30/943-9898

HÉTVÉGÉN IS NYITVA TARTÓ

ÁLLATORVOSI RENDELŐ
Március 18-án szombaton
de. 10-12 óráig
Isaszegi Kisállatrendelő
Isaszeg, Ady Endre u. 1.
Rendel:
dr. Michalik László állatorvos
Tel.: 06/20-981-31-00

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

TALÁLT EB: A Lázár Vilmos u. 13.
sz. ház előtt találták ezt a fiatal kan
tacskót.

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

TALÁLT EB: Március 8-én a Csalogány utca 7. sz. alatt találták ezt a
kutyust, nyakörvvel, bolhanyakörvvel.
Chip nincs benne.

SZUZI: 2 éves, nagyon barátságos,
játékos, gyerekbarát, szelíd, szófogadó. Várja szerető gazdáját! Chippel
ellátva, beoltva.

betegszoba.hu

Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy 2017. március 1-től a Gödöllő, Kőrösi Csoma Sándor utcában lévő
gyepmesteri telep üzemeltetője megváltozott. A változást követően a gyepmesteri tevékenységhez
kapcsolódó 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.
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atlétiKa – doRtMund, neMzetKözi veRsenyen

Kiváló GEAC vendégszereplés
Március 11-12-én a Budapest
válogatottat kisegítve hét fiatal
GEAC-os versenyző is részt vett
a hagyományos nemzetközi versenyen Dortmundban, ahol a
hazai versenyzők mellett szerb,
holland, svéd, lengyel és magyar
indulók voltak.
A németországi megmérettetésen a
csapatversenyen a gödöllői atléták jelentősen hozzájárultak a „budapestiek”
magabiztos győzeleméhez. Benke Alexandra, Kriszt Sarolta és Tóth-Sztavridisz Szófia a gyermek 4x50 m-es váltóban repítette az ezüstéremig a csapatot,
míg Tóth Gábor és Dobránszky Laura
a serdülő 4x200 m-es váltóval szerzett
arany-, illetve ezüstérmet. Kriszt Sarolta
távolugrásban (433 cm) és magasugrás-

ban (130 cm) is érmet szerzett, ezzel a
gyermekek (U13) között a csapat legeredményesebb versenyzője lett.
Az egyéni küzdelmekben Grünwald Tamás a gyermek korcsoportban 800 m-en
kimagasló futással aranyérmes (2:38,16),
Kriszt Sarolta 136 cm-es egyéni csúcscsal magasugrásban lett második, míg
Dobrányszky Laura 80 m gáton (12,76)
szintén ezüstérmet hozott a serdülők
között. Említést érdemel még Laura negyedik és Tóth Gábor hatodik helye 300
m-en, Grünwald Tamás és Lippai Csaba ötödik és hatodik helye 50 m-en. A
GEAC-csoport edzője: Körmendy Katalin.
Szörényi István: Három szenior arany
A budapesti Ikarus sporttelepén rendezték meg az idei Szenior fedettpályás és

labdaRúgás – MindháRoM gödöllői csapat nyeRni tudott

Megerősített második hely
Megerősítette a megyei I. osztályban második helyét a tabellán a
Gödöllői SK, miután 3-2-re nyerni tudott Szász Ferenc együttese
a Maglód vendégeként. A megye
háromban a GEAC 2-0-ra, míg a
GSK II.-Szada 4-2-re nyert.

a Gödöllő a második helyét a tabellán. A
mieink 38 ponttal állnak a dobogó második fokán a 18. játéknapot követően.
Pest megyei I. osztály, 18. forduló
Maglódi TC – Gödöllői SK 2-3 (1-2)
Gólszerzők: Kaiser László, Koziorowski Richárd, Mudroch Mendel.

A GSK magabiztosan léphetett pályára
Maglódon, ugyanis kiváló formát mutat a csapat, míg a házigazdák továbbra is igen rapszodikusan szerepelnek a
pontvadászatban. A találkozó a vártnál
izgalmasabb lett végül, de teljesen megérdemelten nyert városunk csapata, és
mivel a dobogóért folytatott harcban a
nagy rivális Pilis kikapott, megerősítette

Megyei III. – Kettős gödöllői siker
Kettős gödöllői győzelem született az elmúlt hétvégén a megye háromban. A listavezető GEAC 2-0-ra verte a Mogyoród
FC kettes számú csapatát, míg a középmezőny élén álló Gödöllői SK II-Szada
formáció Kerepesen tudott nyerni 4-2-re
az elmúlt játéknapon. Az „egyetemisták” 38 pontosak, ezzel és továbbra is az

Futsal – négy ponttal induló RáJátszás

Hatra tíz volt a jó válasz
Jól rajtolt a futsal
NB II. rájátszásában a MAG-Log
Team CFT Gödöllő, akik előbb
a
listavezető
Debreceni EAC
(2-2) otthonából
raboltak pontot,
majd hazai pályán 10-6-ra verték a
Kazincbarcikai Ördögöket.

Baranyai Pál (a képen) együttese az alapszakasz befejezését követően kettő pontot
vitt magával a bajnokság befejező szakaszába, a felső-házi rájátszásba. A keleti-csoportot nyerő Debrecen vendége volt először a
MAG-LOG Team és kiváló játékkal pontot
rabolt a rájátszást hét ponttal kezdő listavezető otthonából, majd a négy ponttal induló
Kazincbarcikai Ördögöket (harmadik lett az
alapszakaszban) fogadta és verték 10-6-ra a
mieink.

Röplabda – Mevza-liga győztes a négy Közé JutáséRt

Tisztes helytállás a cél
Hivatalosan is véget ért a női NB
I-es röplabda bajnokság alapszakasza, amelyet a bajnoki- és kupa
címvédő Linamar-Békéscsabai
RSE nyert meg, míg a Penta-Gödöllői RC a nyolcadik helyen zárt.

A lebonyolítás értelmében a legjobb
négy közé jutásért a gödöllői alakulatnak
az alapszakasz, és friss MEVZA-Liga
(Közép-Európa Kupa) győztes viharsarkiak ellen lépnek pályára majd a továbbjutás reményében. Valljuk be, ez

KüzdőspoRt – KeMpo Kupa 2017, eszteRgoM

Hat induló, öt érem Kempoban
Március első hétvégéjén rendezték a
Xll. esztergomi Kertvárosi Nyílt Kempo
Kupát, amelyen a
Varjú László által
vezetett Crow-Gym
hat sportolóval vett
részt. A versenyt három arany-, egy-egy ezüst- és bronzéremmel zárták a gödöllőiek.
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Először
Módi Zsolt
lépett
a
ringbe és
hozta a kötelezőnek
mondható aranyérmet súlycsoportjában. Az
alaphangot ezzel megadta klubtársainak,
akik közül Vitányi Tamás és Bus Gergely
szintén legyőzhetetlennek bizonyult, míg
Valastyán Ágoston a döntőben maradt alul,

a téli dobó bajnokságot, amelyen öt gödöllői is a nevezők között volt. Közülük
kiemelkedő eredményt ért el a nemrég
megtartott városi sportdíj átadó ünnepségen a 2016-os év edzőjének választott
Szörényi István, aki három számban
végzett az első helyen. A rúdugrást 260
cm-es, figyelemre méltó eredménnyel
nyerte a 70 év feletti korosztályban, ez
mellett magasugrásban és diszkoszvetésben is az élen végzett. Aranyérmet nyert
még Török Csaba 5 km-es gyaloglásban
a 40 év fölöttiek mezőnyében, míg második lett Szabó Donát 800 és 1500 méteres távon ugyan ebben a korcsoportban,
valamint szintén második helyezést ért el
Frey Ákos 400 és 1500 m-es síkfutásban
a 45 év fölöttieknél. Bronzérmes lett dr.
Bucherna Nándor diszkoszvetésben,
ezen kívül még két negyedik helyezést
ért el 400 m-s síkfutásban és súlylökésben. A nevezett versenyzők a GEAC és a
Kirchoffer SE versenyzői.
-llélen állnak a Közép A-csoportban, míg
a GSK kettő 25 ponttal a hetedik helyet
foglalja el jelenleg.
Pest megyei III. Közép A-csoport, 15.
forduló: GEAC-SZIE – Mogyoród FC
II. 2-0 (1-0) Gólszerzők: Márton Tibor,
Kohlmann Ferenc.
Kerepesi SBE – Gödöllői SK II.-Szada
2-4 (1-1) Gólszerzők: Hegedűs Csaba,
Szabó László (2), Bali Dávid.
-llHeti programajánló
Pest megyei I., 19. forduló
Március 18., szombat 15 óra
Gödöllői SK – Taksony SE
Pest megyei III., Közép A-csoport,
16. forduló
Március 19., vasárnap 15 óra
GSK II.-Szada – GEAC-SZIE
(Táncsics M. úti Sportcentrum)
A négy megszerzett ponttal és a hozott kettővel jelenleg hat pontos a Gödöllő, ezzel az
ötödik helyen áll a tabellán a csapat.
NB II., Keleti-csoport, rájátszás az 1-6.
helyekért 1. forduló: Debreceni Egyetemi
AC – MAG-LOG Team CFT Gödöllő 2-2
(1-1) Gólszerzők: Molnár Márton, Gruber
Bálint.
2. forduló: MAG-LOG Team CFT Gödöllő – Kazincbarcikai Ördögök SE 10-6 (3-3)
Gólszerzők: Farkas Péter, Magyar Zsolt,
Gruber B. (2-2-2), Szente Tamás, Dékány
Gergely, Molnár M., Varsányi Botond.
-tltöbb mint lehetetlen, amivel tisztában
is vannak a Penta-GRC háza táján is és
kimondottan a tisztes helytállás a cél. A
bajnoki negyeddöntő az egyik fél második győzelméig tart majd, a hivatalos
játéknapok: március 23, 26 és ha szükséges, akkor a március 30. Az első meccs
pályaválasztója a Linamar-BRSE lesz.
-ilSzékelyhidi Csaba, pedig bronzérmes lett.
Dudik Attila Máté versenyzését ugyan egy
apróbb betegség hátráltatta, ennek ellenére
a negyedik helyen végzett súlycsoportjában.
Összegezve: az esztergomi kiruccanás öt
éremmel gazdagította a klub éremkollekcióját.
-tt-

Kézilabda – neMes egyszeRűséggel

Visszaelőzött a GKC
Az NB II. Északi-csoportjának
rangadóját Gödöllőn játszották,
ahol a forduló előtt harmadik
házigazda GKC a második helyen álló Salgótarjáni Strandépítőket fogadta. A találkozót a
mieink nyerték 29-21-re, ezzel
visszavette a második helyet a
tabellán a Bartos-csapat.
A Nógrád megyeiek mindössze egyszer nyertek az idén, így bízhattak a
gödöllőiek abban, hogy megfogható a
Salgótarján, ezt már az első félidőben
igazolták is Bartos Gábor tanítványai,
akik a 17-8-as első 30 percet követő-

en végül 29-21-re nyerték a párharcot,
többek között Nemes András remek
védéseinek is köszönhetően. A Gödöllői KC csapata 18 ponttal, jobb gólkülönbségével a 2. helyen áll a csoport
tabelláján.
A Mácsár Gyula irányította juniorok
hozták a szokásos kötelező kettő pontot, ezúttal 34-13-ra verték ellenfelüket, így továbbra is magabiztosan, hibátlan mérleggel vezetik csoportjukat.
NB II. Északi-csoport, 15. forduló
Gödöllői KC – Salgótarjáni Strandépítők 29-21 (17-8)
Juniorok: Gödöllő – Salgótarján 34-13
-tt-

Judo – MozgalMas hétvége

Egy tucat medál
Két versenyen is részt vett a
Gödöllői Judo Klub az elmúlt
hétvégén, amelyeken összesen
12 érmet szereztek a fiatal judosok.
Szádvári Zoltán tanítványai előbb
Tokodaltárón vett részt egy meghívásos versenyen. A gödöllőiek remekül szerepeltek: Dubis Botond,
Gönczi-Kovács András, Majercsik
Márk arany-, Steinmetz Flórián,
Püspök Zsombor, Dubis Márton
ezüst-, míg Kiss András Botond és
Szegedi Péter bronzérmes lett.

A gödöllői judos palánták, már rutinosabb versenyzőnek számító növendékei Budaörsön vettek részt a VIII.
Budaörs Kupa nemzetközi versenyen.
Az összesen 400 indulót felsorakoztató mezőnyben. A megmérettetésen
kiemelkedőt nyújtott Dubis Botond,
aki a szombati tokodaltárói aranya
mellé egy bronzérmet gyűjtött be Budaörsön. Krakóczi Máté és Makádi
Liliána a dobogó második fokára állhattak fel, míg Dubis mellett Samu
Barbara szerzett bronzérmet, Makádi Lizett, pedig a negyedik helyen
fejezte be a versenyt saját korcsoportjában.
-li-

vívás – egy hétvége, háRoM veRseny

Utánpótlás és felnőtt érmek
Két utánpótlás és egy felnőtt versenyen is megmérettették magukat a gödöllői vívók, amelyek
mérlege: két-két ezüst- és bronzérem.
Az újonc és serdülő korcsoportos kardvívó lányok Esztergomban, a Gerevich-Kovács-Kárpáti Reménység versenyen álltak pástra. Missurai Pálma 44
indulóból a harmadik lett az újonc mezőnyben, míg a serdülőknél Bevíz Do-

rottya a második, Bata Édua az ötödik
helyen végzett.
Szintén a Komárom-Esztergom megyei
település adott otthont a Balassi Kupának, ahol a 39 versenyzőt felvonultató
bambi férfi kardban Csaba Zsigmond
a nyolcadik lett. Debrecenben rendezték
meg a Békessy Béla emlékversenyt, ahol
a szabadidős férfi kard viadalon 26 induló közül Varga Tamás a második, míg
Dohi Zoltán a harmadik helyen zárta a
versenyt.
-lt-

saKK – pontoKban gazdag hétvége

GSBE: Itt matt, ott patt
Egy mattal és egy döntetlennel
zárták a hétvégét a Gödöllői
Sakkbarátok a sakk csapatbajnokságokban.
Az első csapat az NB II-ben nagyarányú
győzelmet aratott a Mátra SE (Gyöngyös) ellen, míg a második formáció

értékes döntetlent csípett el a Zsámbék
vendégeként.
Mindkét gödöllői csapat a 9. helyen áll
saját pontvadászatában.
NB II. Erkel-csoport, 10. forduló
GSBE- Mátra SE 8,5-3,5
Pest megye I/A osztály, 7. forduló
-vbZsámbék II. – GSBE II. 2,5-2,5

„Felhívás!

LISZI GÖDÖLLŐ KUPA Amatőr Asztalitenisz Verseny
Szeretettel hívjuk és várjuk a 25 év feletti, nem igazolt, amatőr asztaliteniszezők jelentkezését, a 2017. április 1-jén 9.30 órától a Damjanich János Általános Iskola tornacsarnokában megrendezésre kerülő LISZI Gödöllő Kupa Amatőr Asztalitenisz versenyre, női és
férfi egyéni, vegyes páros és férfi páros kategóriában.
A nevezéseket e-mailben kérjük megküldeni a gyorfibea@invitel.hu e-mail címre,
2017. március hó 27. napján 16.00 óráig. A verseny részletes lebonyolításának rendjéről az
esemény Facebook oldalán olvashatnak.
A verseny fővédnöke: dr. Gémesi György, Gödöllő polgármestere, a verseny főbírója:
Rétfalvi Antal, a szervezőbizottság vezetője: dr. Györfi Beáta, szervező: LISZI Lakóközösségi Információs és Szolgáltató Iroda
(www.varoskozpontert.hu).
Jó küzdelmeket, sportszerű játékot kívánunk!”
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Frédéric Chopin Zenei
Alapfokú Művészeti Iskola

Március 17., péntek, 17.00: A zeneiskola Gitárzenekarának hangversenye
Március 18., szombat, 10.30: Horváth Judit (zongora) növendékeinek
hangversenye
Március 30., csütörtök, 17.00: A magánének tanszak és a zeneiskola
kórusának kamarazenei 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-

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.

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
GÖDÖLLŐI JÁRÁSI HIVATAL

ÜGYELETEK
ORVOSI ÜGYELET

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Március 13-19-ig:
Egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1. Tel.: 420-243.
Március 20-26-ig:
Máriabesnyői Gyógyszertár, Szabadság út 167. Tel.: 419-749.

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

VÁCI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
SAJTÓKÖZLEMÉNY
ENERGETIKAI FEJLESZTÉS A
VÁCI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
KOLLÉGIUMAIBAN
A Váci Szakképzési Centrum sikeresen
pályázott a KEHOP-5.2.10 „Költségvetési szervek pályázatos épületenergetikai fejlesztései” című felhívásra, melynek köszönhetően két kollégium
épületei újulhatnak meg. Az elnyert európai uniós vissza nem térítendő
támogatás összege 211,60 millió forint.
A projekt során az alábbi épületek energetikai korszerűsítése történik meg
az Európai Uniós forrásból:
1. Váci Szakképzési Centrum Madách Imre Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma, Gödöllő, Ganz Ábrahám u. 3.
2. Váci Szakképzési Centrum Bocskai István Kollégiuma, Vác, Brusznyai
Árpád u. 1.

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

DMRV hibabejelentő: 27-511-511, 40/881-188
TIGÁZ ügyfélszolgálat: +36-80/300-300
TÁVHŐ Kft.: 514-096
Zöld Híd Kft.:418-603

A homlokzati nyílászárók cseréivel, az épülethatároló szerkezetek – falak,
födémek - hőszigetelésével, valamint megújuló energiát hasznosító berendezések beépítésével a projekt eredményeként csökken az érintett épületek
energiafelhasználása, és az üvegházhatású gázok kibocsátása. Ezzel hozzájárulunk környezetünk védelméhez, hosszú távú fenntarthatóságához.
A projekt további célja, hogy a beruházás eredményeként a Váci Szakképzési Centrum gazdaságosabban tudja üzemeltetni a fejlesztésbe bevont
épületeket, és a megtakarított költségek segítségével a jövőben újabb lépéseket tehet az energiahatékonyság érdekében.
A projekt 100%-os támogatási intenzitással, 211.606.322 forint európai
uniós támogatás felhasználásával valósul meg. A tervezett befejezési határidő 2017. december 31.
A projektről bővebb információt a www.vszc.hu oldalon olvashatnak.
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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

Üzletbérlési
lehetőség!

Kiadó egy 32,79
m2 alapterületű
üzlet (raktár,
szoc. blokk,közlekedő, bolti előtér)
Érdeklődni: a helyszínen, vagy
a 06-30-5030777-es számon.
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INGATLAN
+ Gödöllőn minőségi garázsösszekötéses
ikerház, 3szoba+ nappalis, 135nm hasznos,
420nm-es privát telekkel eladó. I.ár: 35MFt.
Tel.:20/772-2429
+ Új építésű részen 4 szoba+ nappalis, garázsos újszerű 139nm-es ikerház eladó 600nmes telken iár: 41,9m Ft. Tel.:20/772-2429
+ Sürgősen eladó Gödöllőn, belvárosban egy
30nm-es, fsz-i, cirkós üzlethelyiség Iár:9.9M
Ft+áfa. Tel.:20/804-2102

+ Eladó 3szoba+ Nappalis, teljesen alápincézett ház Gödöllőn irányár:26,9Mft.
TEL.:20/804-2102
+ Eladó 1.5szobás, 44nm-es, 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. Tel.:20/539-1988
+ Antalhegy lábánál 1263m2-es 20.5m utcafronttal rendelkező telek eladó! Iár:14.9MFt
Tel.:20/539-1988

2017. március 14.
+ Újfenyvesben nappali+ 5szobás, garázsos
ikerházfél eladó! Irányár:39,5Mft Tel.:20/5391988
+ Gödöllőn, Királytelepen 452m2-es, összközműves saroktelek ikerház építésére vonatkozó kész háztervvel eladó! Iár:9,8MFt.
Tel.:20/772-2429
+ 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
+ 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
+ Besnyői Bazilika közelében 3 szobás, 120
nm-es házrész kisebb 2 szobás lakásra cserélendő csak Gödöllőn. Tel: 70/2932-974 (18
h után)
+ Gödöllő nagyfenyvesi részén 54,14 nm-es,
első emeleti tégla lakás két külön nyíló szobával, hatlakásos társasházban eladó. Teljes
körűen felújított. Iár: 15,9 MFt. 0630/3473565
+ Lakás Gödöllőn: 45 nm-es, 1,5 szobás
(+tároló, +garázs) az első emeleten, vasútállomáshoz közel 13,5 M Ft-ért eladó. Tel:
06-70-248-4503
+ Kényelmes lakásra vagy irodára vágyik?
Gödöllő szívében, első emeleti, 2 szobás,
liftes, új, napfényes házban kínálom eladásra lakásomat, alacsony rezsidíjjal. Tel: 0620/9437-482
+ ÁRON ALUL ELADÓ az Irtványban 1.000
nm-es területű szántó, ami jó fekvésű, könynyen megközelíthető. Érd: 28/413-067
+ Eladó Domonyvölgyben egy amerikai
konyhás nappali, fürdőszobás, tetőtérben
egy térben lévő helyiség, erkéllyel, terasszal,
garázzsal. I.á.: 7,9 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllő központjában egy 170nmes, földszintes üzlethelyiség. I.á.: 22 M Ft
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 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 0620-9194870
+ 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 Mogyoródon egy 2szintes, nappali+
5szobás, 3fürdőszobás, igényes belső kivitelezésű, téglából épült lakóház, melynek alsó
részén garázs és egyéb helyiségek találhatóak 500nm-es telken. I.á.: 31,9 mFt 0620-9194870
+ 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 Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában
egy 1. emeleti, 2,5 szobás, loggiás társasházi
öröklakás. I.á.: 16,9 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

ALBÉRLET KIADÓ
+ Gödöllőn, Köztársaság úton földszinti,
részben bútorozott, 2szobás, összkomfortos lakás hosszútávra kiadó saját fogyasztásmérőkkel, kocsibeállóval. Áprilistól 2havi
kaucióval beköltözhető. Tel: 28/746-274

+ Szent János utcában első emeleti kétszobás, erkélyes, gázkonvektoros, felújított
lakás kiadó külön mérőkkel. 2 havi kaució
szükséges. 0630/502-4148
+ 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
+ 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
+ GARÁZS kiadó a Kör utcában, 8.000,-/hó.
Tel: 06-20-945-4590
+ Gödöllő belvárosában 74 nm-es utcai üzlet-

KÍNÁLATUNKBÓL:
• Gödöllőn, a központ közelében N+ 5 szobás,
földszintes, felújított cs. ház nagy telken eladó. Iá:37 mFt.
• Gödöllőn, a Királytelepen 2007-ben épült,
N+6 szobás, kétgenerációs családi ház eladó.
Iá.: 43,5 m Ft.
• Máriabesnyőn, N+2 szobás, kiváló állapotú,104 nm-es családi ház szép kertben eladó.
Iá.: 24,9 mFt.
• Kartalon 2 szintes,220 nm-es, 4 szobás családi ház melléképületekkel, nagy telken eladó.
Iá.: 12,5 mFt.

helyiség kiadó. (900 Ft/nm). 06-30/580-3756
+ Sürgősen eladó Gödöllőn, belvárosban egy
30nm-es, fsz-i, cirkós üzlethelyiség Iár:9.9M
Ft+áfa. Tel.:20/804-2102
+ Petőfi téren teremgarázs-kocsibeálló kiadó!! 14EFt/hó (Félév esetén kedvezmény!)
Tel.:20/944-7025
+ Kényelmes lakásra vagy irodára vágyik?
Gödöllő szívében, első emeleti, 2 szobás,
liftes, új, napfényes házban kínálom eladásra lakásomat, alacsony rezsidíjjal. Tel: 0620/9437-482

ÁLLÁS
+ 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.
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+ Gödöllői aroma üzembe keresünk 1 és 2
műszakos munkára folyadék és poraroma
gyártókat. Előny: élelmiszer ipari vagy vegyipari 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.
+ 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
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+ KONYHAI KISEGÍTŐT, SZAKÁCSOT keresünk felvételre, szadai étterembe. Érdeklődni: 0620/9430-746
+ Mosodai munkára keresünk éjszakás műszakra dolgozókat gödöllői munkahelyre.
Tel: 70/409-7651, 70/609-1102

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, fakivágás,
kaszálás és egyéb kerti munkák. Lelkiismeretes, alapos, megbízható munka rendszeresen
és alkalmanként is. Tel: 30/528-7777

+ 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
+ Azonnali kezdéssel vállalok KŐMŰVES
MUNKÁT, BURKOLÁST, VÍZSZERELÉST, TETŐJAVÍTÁST és fűnyírást! Tel: 06-70-3619679
+ KÁRPITOS munkákat vállalunk. Bútoráthúzás olcsón, gyorsan. Amennyiben teljesen
új franciaágyat, ülőgarnitúrát álmodott meg
lakásába, komoly tapasztalattal elkészítjük
a kívánt formában, méretben. Tel: 20/9432828

EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS
+ Gyógypedikűr: tyúkszem, szemölcs, bőrkeményedés, vastag benőtt gombás köröm kezelése, ápolása. Talpmasszázs. Óvakodjon
a feketén dolgozó házaló kontároktól! 30 év
szakmai háttér. Bárándi József 20/532-7275

OKTATÁS
+ Kineziológia tanfolyam Gödöllőn. I. Szakma eszközei: 2017.03.25-26. II. Tanulási
képességek fejlesztése: 2017.03.31-04.02.
9órától 17óráig. Pedagógusoknak, nevelőknek 20% kedvezmény. Előzetes jelentkezés:
Barna Krisztina: 20/323-1856
+ MATEMATIKA – korrepetálást (2. általánostól), emelt- és középszintű érettségire
való felkészítést vállal gödöllői középiskolai
tanár. Főiskolások, egyetemisták segítése is!
20/380-2268 (du., este hívható)

+ 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.
+ Gödöllői műanyagüzem felvesz három műszakos munkarendbe betanított munkásokat, illetve 1 fő takarítónőt. Tel: 70/365-5010

+ KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, tanácsadás. Gödöllő, Tűztoronyház,
Kossuth utca 13. Tel: 06-30-592-1856, 06-30508-1380, 06-28-784-752
+ 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
+ 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
+ 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
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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.
+ Dexam angol B2 nyelvvizsga Gödöllőn április 22-én. 12 órás felkészítő tréning indul.
Időpontok: március 25., április 1., 8. (3 x 4
óra). Info kérhető: 20/359-4201 dexamgodollo@gmail.com

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 régi-

séget és HAGYATÉKOT. Legmagasabb áron
vásárolunk első vevőként! Tel: 06/1-2931759, 70/942-0806, 20/465-1961
+ Komplett EBÉDLŐBÚTOR 6-12 személyes
vitrinnel (gyönyörű!) és kisebb zsemleszínű
CSEMPEKÁLYHA bontásból eladó Gödöllőn.
Tel: 0670/248-4503
+ 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
+ Eladó 3db kazettás, üveges és egy teli fehérre festett bontott fa beltéri ajtó és egy
dupla (üveges- teli) bejárati ajtó 5.000 Ft/db
áron. Érd: 06-20-359-4201

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: 06-28423-229

TÁRSKERESÉS
+ 25 éves fiú megismerkedne korban hozzáillő, független, kedves, mély érzésű, nemdohányzó leánnyal. 06-20-923-3748
+ Gödöllői lakos vagyok, szeretnék választani egy 30-35 éves nagyon csinos hölgyet komoly szándékkal, házasság céljából kemény
húsút feszes bőrrel. 70/508-8727

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

+ 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

A Tormay Károly Egészségügyi Központ
(2100 Gödöllő, Petőfi Sándor utca 1-3.) pályázatot hirdet
ÁLTALÁNOS ASSZISZTENS munkakör betöltésére

A Tormay Károly Egészségügyi Központ (Gödöllő, Petőfi Sándor utca 1-3.)
pályázatot hirdet – intézeti vezető asszisztensi megbízással –
ÁLTALÁNOS ASSZISZTENSI 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.

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).

Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. – Taggyűlési határozatok
Jelenleg hatályos:
5.B. Magyar Állam (Képviseli: az MNV Zrt. helyett és nevében a Miniszterelnökség)
A 2007. évi CVI. törvény 17. § c) pontja az állami vagyon felügyeletéért
felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó állami vagyon közvetlen, vagy polgári jogi szerződések útján történő hasznosítását a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. feladatkörébe sorolta.
A Magyar Államot megillető tulajdonosi jogokat az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. §-a alapján az MNV Zrt. helyett és nevében
(Cégjegyzékszám: 01-10-045784; Székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út
56..; képviseli: Márton Péter, vezérigazgató) megbízási szerződésen alapuló meghatalmazással a Miniszterelnökség (székhely: 1055 Budapest,
Kossuth Lajos tér 1-3.; képviseli: Miniszterelnökség parlamenti államtitkára) gyakorolja.
1.700.900.000.-Ft, azaz Egymilliárd-hétszázmillió-kilencszázezer forint
pénzbeli vagyoni hozzájárulás. A fenti érték a törzstőke 84,17 %-át képviseli.

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:

Módosított:
5.B. Magyar Állam (Képviseli: az MNV Zrt. helyett és nevében a Miniszterelnökség)
A 2007. évi CVI. törvény 17. § c) pontja az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó állami vagyon közvetlen, vagy polgári jogi szerződések útján történő hasznosítását a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. feladatkörébe sorolta.
A Magyar Államot megillető tulajdonosi jogokat az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. §-a alapján
az MNV Zrt. helyett és nevében (Cégjegyzékszám: 01-10-045784; Székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56..;
képviseli: Szivek Norbert, vezérigazgató) megbízási szerződésen alapuló meghatalmazással a Miniszterelnökség
(székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.; képviseli: Miniszterelnökség kulturális örökségvédelemért és
kiemelt kulturális beruházásokért felelős államtitkára) gyakorolja.
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).
Részletes apportlistát lásd a 6.B. pont alatt. A fenti érték a törzstőke 84,163 %-át képviseli.

2017. március 14.
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2017. MÁRCIUS 21.
Megfejtés: Vasvári Pál, a márciusi ifjak egyik vezéralakjának kijelentése.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Kodó Ottilia, Alma u. 26., Gelei Ágnes, Barackos u. 4.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: V. Nagy Róza, Csanak u. 18., Kelemen
Andrásné, Szilágyi Erzsébet u. 37.
A Happy Box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os utalványát nyerte: Fonyódi Márk, Rákóczi F. u. 15.
A Városi Múzeum 1000 Ft értékű ajándékutalványát nyerte: Várady László Antal, Paál L. köz 1.,
Bodnár Bianka, 2113 Erdőkertes, Katona J. u. 68.
A Sisicret játéklehetőségét nyerte: Richterné Knopf Anikó, Fácán sor 61., Garai Istvánné, Honvéd u. 12.

2017. március 14.

