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Több száz kutya és gazdája vett részt vasárnap az
Alsóparkban a II. Royal Canin Yorkshire Terrier
(7. oldal)
találkozón.

Kézilabda: Bajnok lett a Gödöllői KC junior csapata az NB II. Északi csoportjában.
(8. oldal)

ÖRÖKSÉGÜNK TÁNCBAN, DALBAN, ZENÉBEN

Biciklis fejlesztések

Elismerés

Népzenétől volt hangos a Művészetek Háza és környéke szombaton, Gödöllő adott ugyanis otthont
a Közép-magyarországi Gyermek
és Ifjúsági Néptáncosok, Népzenészek és Népdalénekesek Találkozójának. A színházteremben, a
Galga-teremben és a külső helyszíneken egész nap egymást váltották az élőzenei kísérettel előadott
produkciók. A rendezvényre a fővárosból és a Pest megyei régióból
érkeztek a résztvevők. A program
verseny része szép gödöllői eredményeket hozott.

Az Örökség Gyermek Népművészeti
Egyesület és a Közép Magyarországi
Folklór Szövetség főszervezésében
megrendezett eseményt korábban
Iglói Éva, a Gödöllő Táncegyüttes
alapítója hívta életre, s az elmúlt

Fotó: Korondi Judit

Gödöllői néptáncos majális

években minden esztendőben másmás településen rendezték meg.
Hosszú idő után volt ismét városunk
a helyszín. Kilenc település – köztük
Gödöllő és Budapest – tizennyolc
táncegyüttese, valamint húsz énekes
és zenekari produkciója mutatkozott

be. Az énekesek és a zenekarok első
alkalommal kapcsolódhattak be a
fesztivál programjába.
A szervezők számára nagy öröm
volt a sok fellépő, ami egyrészt annak
volt köszönhető, hogy a régió a néptánc és a népi énekesek terén erős-

nek számít, valamint, hogy a
fesztivál nem csak a művészeti
együtteseket szólította meg,
hanem az oktatási intézmények és az egyéb szervezetek
csoportjainak is lehetőséget
adott a bemutatkozásra.
A rendezvény során mindenki két alkalommal lépett
közönség elé, egyszer a versenyprogramban, majd a szabadtéri bemutatkozáskor. A
produkciókat élőzenei kísérettel hallhatta a közönség az
előadókat a Fix Stimm zenekar, valamint Király Miklós és zenekara kísérte.
A szabadtéri produkciók és a májusfa állítás nem csak a résztvevők,
hanem sok civil érdeklődő számára
is izgalmas esemény volt.
(folytatás az 5. oldalon)

Közlekedésbiztonsági díjat nyert Gödöllő város önkormányzata az „Önkormányzatok a települések közlekedésbiztonságának növeléséért” című
NFM-pályázaton. A díjat a Közlekedési Kultúra Napja idei nyitóese-

ményén, Budapesten, a Művészetek
Palotájában vette át dr. Pappné Pintér Csilla alpolgármester és Kovács
Gergő Péter, a polgármesteri hivatal
projektmenedzsere május 11-én.
A díjakat dr. Mosóczi László, a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
közlekedésért felelős helyettes államtitkára és Kassai Ferenc, a Budapest és Pest Megyei Mérnöki Kamara
elnöke adta át.
(folytatás a 3. oldalon)
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Közös feladat a csapadéKvíz-elvezető rendszer Karbantartása

Ne legyen gond, ha jön az eső

A múlt héten is több helyszínen
dolgoztak a csapadékvíz elvezető árkok karbantartásán és
felújításán a VÜSZI munkatársai. Az időjárás igazolta, nagy
szükség van a rendszer folyamatos karbantartására.

A múlt héten pénteken nagy intenzitású zivatar érte el városunkat, aminek
következtében rendkívül rövid idő
alatt nagy mennyiségű jeges csapadék
hullott. A hirtelen lezúduló víz azonban mindössze néhány helyen okozott

kisebb, átmeneti problémát, a város
csapadékvíz- elvezető rendszere jól
vizsgázott, a VÜSZI munkatársainak
leginkább a vihar utáni út takarítás
adott feladatot. Ez nagymértékben
annak köszönhető, hogy a város folyamatosan fejleszti és karbantartja a csapadékvíz-elvezető
rendszert. A múlt héten az
Állomás úton végezték el
a szikkasztó árkok takarítását és mélyítését, valamint
megkezdődött az árok felújítása a Batthyány Lajos
utcában az Iskola utca és a
Zöld ovi közötti szakaszon.
Jól vizsgázott az aluljáró átalakított
vízelvezető rendszere is, a korábbi évekkel ellentétben most néhány
perccel a vihar után már zavartalanul,
„száraz lábbal” lehetett áthaladni a létesítményen.

rendezettebb utcáK, tereK

Szépülő közterületek
Folyamatosan végzik a fű nyírását a városi közterületeken.
A múlt héten többek között az
Alsóparkban, a sportcentrumban, a kastélyban és a Kazinczy, a Palotakert valamint a
Szent János utcai lakótelepen
vágták le a csapadékos időben
gyorsan növő füvet.
Folytatódott az egynyári növények
kiültetése is a MÁV Állomáson és
környékén, valamint a Dózsa György
út – Szabadság út kereszteződésénél,
valamint az oszlopokra is kikerültek
a cserepes növények. Mindemellett
a kertészek cserjeápolást végeztek
az Alsóparkban és a Patak-téren.

A csapadékvíz-elvezető rendszer karbantartása rendkívül fontos, mivel
csak így előzhető meg, hogy az elmúlt években megtapasztalt, a nyári
időszakban hirtelen, egyszerre, rövid
idő alatt lezúduló esők komoly problémát jelentsenek. Nem szabad azonban megfeledkezni arról, hogy az árkok, víznyelők rendbetétele nemcsak
a város feladata, hanem azoknak az
ingatlantulajdonosoknak is kötelezettsége, akiknek az ingatlana előtt
nyílt csapadékvíz-elvezető árok található.Az árkokat engedély nélkül
megszüntetni, a víz átfolyását megakadályozni engedély nélkül tilos, épp
úgy, mint az ingatlanról a csapadékvizet a közterületre kivezetni, vagy a
szennyvíz-elvezető rendszerbe bekötni. A csapadékvíz elhelyezését (tárolását) az ingatlantulajdonosoknak a saját
ingatlanon belül kell megoldani. kj

Folytatódott a munka az Ady Endre sétányon is, a kastéllyal szemben
egymás után kerülnek helyükre az új
korlátok.
***
A lakótelepek kaszálásánál
visszatérő probléma a terület szépítésére az ott lakók
által kiültetett növények
védelme. A VÜSZI már korábban is kérte, hogy a kiültetett növényeket jól látható
módon kerítsék körbe, sajnos azonban a tapasztalatok
alapján erről sok esetben elfeledkeznek az egyébként a
város szépítésében jelentős
munkát végző lakók.
Ezért a VÜSZI ismételten
kéri, jelöljék jól láthatóan,
mire kell vigyázni a fűnyírás során!
jk

súlyos büntetés lehet a felelőtlenség vége

Lomtalanítás: Csak szabályosan!
A következő két szombaton, május
20-án és 27-én kerül sor a szokásos
éves lomtalanításra, ami lehetővé
teszi a lakosság számára, hogy ingyenesen szabaduljon meg azoktól a
holmiktól, amiket a rendszeres hulladékszállítás során nem tehetnek be
a zsákokba. Az akció során a konténerekbe került lommá vált bútorok és
egyéb eszközök a jogszabályoknak
megfelelően kerülnek ártalmatlanításra, újrahasznosításra vagy szükség
esetén lerakásra.
A lomtalanításnak azonban sajnálatos velejárója, aminek a visszaszorítása mindenkinek közös érdeke, a
lomizás. Az ilyen alkalmakkor rendszeresen feltűnő kisebb nagyobb teherautók, amiknek utasai örömmel
viszik el a különböző fém hulladékot, esetleg bútort, amiről úgy vélik,
még hasznot hozhat. Sajnos még ma
is sokak átadják számukra a feleslegessé vált holmit,annak ellenére,hogy
jól tudják, jelentős, a lomizók által
nem hasznosítható részük néhány nap
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múlva az erdő szélén végzi.
Nem árt tudni, az a személy, aki nem
rendelkezik a hulladékgazdálkodáshoz szükséges engedélyekkel és hulladékot vesz át – még akkor is, ha
ezért nem fizet – az a 2012. évi 185.„
a hulladékról” szóló törvény értelmében szabálysértést követ el, ami akár
500 ezer forintig terjedő bírsággal
sújtható, ami adó módjára behajtható.
De szabálysértést követ el az is, aki
a hulladékot illetéktelennek átadja. A
hulladék birtokosának (vagyis akitől
elszállítják a hulladékot) is törvényben előírt kötelezettségei vannak. A
törvény szerint, ugyanis hulladékot
másnak csak abban az esetben szabad
átadni – a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében történő átadás
kivételével – ha a hulladék átadója
meggyőzödött arról, hogy az átvevő
rendelkezik a hulladék szállítására,
kezelésére, kereskedelmére, közvetítésére vonatkozó szükséges engedélyekkel! Így az átadó is bírsággal
sújtható, ráadásul a hulladékgazdál-

kodási bírság megfizetése nem mentesít a büntetőjogi, továbbá a kártérítési felelősség, valamint – többek
között – a természetes vagy eredeti
környezeti állapot helyreállítására vonatkozó kötelezettség teljesítése alól.
Gödöllőn éves szinten több millió forintba kerül az illegális hulladék öszszegyűjtése és elszállítása, ráadásul
mind a VÜSZI munkatársainak, mind
azoknak a civileknek, akiknek fontos
környezetük rendezettsége, rengeteg
munkát ad.
Aki azonban a szabályok betartásával, a meghirdetett helyeken és időpontokban adja le a számára felesleges hulladékot, biztos lehet benne,
hogy az a megfelelő környezetvédelmi előírások betartásával kerül elhelyezésre, megsemmisítésre vagy újrahasznosításra.
A lomtalanítás menetéről szóló
részletes tájékoztató megtalálható
lapunk 15. oldalán, valamint a városi honlapon: www.godollo.hu.

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
PÁLYÁZATOT HIRDET
„TISZTA UDVAR – RENDES HÁZ GÖDÖLLŐ 2017”
CÍM ELNYERÉSÉRE, KÖZÖSSÉGEK SZÁMÁRA
A pályázat célja: a többlakásos és a
családi házak portáján, a környezetükben, a köztereiken a gondozottság és a
tisztaság kialakítása, városunk szépítése, kulturált, hosszútávon fenntartható
környezet létrehozása.
Pályázni két kategóriában:
• családi házas, és
• többlakásos kategóriában,
valamint a különdíj elnyerésére öszszeálló közösségek formájában
lehet, a jelentkezési adatlap benyújtásával. Az adatlapok átvehetők a Polgármesteri Hivatal portáján (Gödöllő,
Szabadság tér 6.), valamint elektronikusan letölthető a www.godollo.hu
oldalról. A jelentkezési lapokat a Polgármesteri Hivatal portáján (Gödöllő,
Szabadság tér 6.) elhelyezett gyűjtőládába dobva, vagy elektronikusan a
tisztaudvar@godollo.hu e-mail címre
küldve juttathatják el.
A különdíj idei mottója:
„Legaktívabb szomszédság”
A különdíjra olyan közösségek,
szomszédságok (családi házas és
többlakásos közösségek egyaránt)
pályázhatnak, amelyek egy általuk
kiválasztott közterületen szeretnének
valamilyen közösségi funkciót létrehozni. Pályázni a kiválasztásra került
közterület jelenlegi állapotának bemutatásával (leírás, fotók), valamint a
javasolt beavatkozás leírásával, esetleg
vázlatos ábrázolásával (rajz, vagy lehet
fotomontázs, digitális megjelenítés is)
lehet, megjelölve, hogy a fejlesztésben
a pályázó közösség, szomszédság milyen jellegű közösségi munkát vállalna.
A fejlesztés nagyságrendileg 500
E Ft értékű lehet. A pályázat összeál-

lításában igény esetén a főépítész és a
főkertész szakmai konzultációs lehetőséget biztosít, időpontot a 28/529-194
telefonszámon, vagy a tisztaudvar@
godollo.hu email címen lehet kérni.
A pályázat kiírásának időpontja:
2017. április 11.
A pályázatok benyújtásának
határideje: 2017. június 6.
A pályázatok elbírálása: A pályázatokat idén is civil szervezetek tagjaiból
összeálló bizottság bírálja el legkésőbb
2017. augusztus 31-ig.
A benevezett házakat június-augusztus hónapokban – előzetesen
egyeztetett időpont szerint – keresi fel
a bizottság. A szemlézés során a hangsúly a tisztaságon, gondozottságon,
környezettudatosságon, fenntarthatóságon van. A különdíj elbírálásánál a
szomszédsági aktivitással kezdeményezett, az adott közterület esztétikai
színvonalát, használati értékét növelő,
fenntartható közterületi fejlesztések élveznek előnyt.
Díjazás: Mindkét kategóriában az
előző évekhez hasonlóan értékes nyereményekkel díjazzuk az első 3 helyezettet, valamint a fentiek alapján
a különdíjat elnyerő közösségeket. A
közterületeknél a nyertes ötlet kerül
díjazásra, a díj a közösségi tér megvalósításában történő közreműködés
(növény- és/vagy eszközbeszerzés, kivitelezés) lesz.
Az ünnepélyes díjkiosztó ősszel kerül megrendezésre. Várjuk jelentkezésüket!

FELÚJÍTÁS MIATT VÁLTOZÁS
A VASÚTI KÖZEKEDÉSBEN

MÁJUS 17-TŐL június elsejéig felújításokat végeznek több vasúti
szakaszon, így a Keleti pályaudvaron, valamint a Budapest-Keleti –
Kőbánya felső állomás között. Emiatt számos a Keleti pályaudvart
érintő vonat menetrendje, útvonala és végállomása módosul.
A MÁV honlapján közzétett tájékoztatás szerint MÁJUS 17-TŐL
19-IG, és MÁJUS 22-TŐL MÁJUS 25-IG a Budapest-Hatvan vonalon a munkanapokon közlekedő S 80-as gödöllői személyvonatok
Budapest-Keleti helyett csak Kőbánya felsőig közlekednek és onnan indulnak.
A részletes vágányzári menetrend megtalálható a vasútállomásokon, valamint a www.mavcsoport.hu honlapon.
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közlekedéSbiztonSági díjat kapott vároSunk

Elismerés a kerékpáros fejlesztésekért
(folytatás az 1. oldalról)

Mint a méltatásban elhangzott, az
önkormányzat kerékpáros munkacsoportot hozott létre, aminek helyi
polgárok, civil szervezetek képviselői a tagjai és a város kerékpáros közlekedésének fejlesztésén dolgoznak,
kerékpáros nyomvonalak kijelölését
és kerékpárutak építését javasolják,
kerékpáros rendezvényeket szerveznek.
A díjjal együtt jár egy egynapos közlekedésbiztonsági program,
amelynek során közlekedésbiztonsági szakemberek és a helyi civilek
bevonásával fórum megtartására, a
helyzetkép elemzésre és a problémák
feltárására vállalkoznak.
Szintén része a programnak egy
közlekedésbiztonsági nap, amelyen

az ovisokat mini KRESZ várja, az
iskolások számára pedig nekik szóló KRESZ programokat, „Látni és
látszani” szolgáltatásokat, moped
vezetést, vezetéstechnika oktatást

szimulátorok segítségével, és kerékpáros ügyességi pályát állítanak
össze a szakemberek.
(bd)

Saját kézzel a Szép környezetért

Társadalmi munkák

Idén az időjárás viszontagságai miatt elmaradt a városszépítési hétvége, így minden városrészben más-más időpontban végzik el az
eltervezett munkát.
A Paál László közben kicsik és nagyok közösen szépítették a
házak előtti területeket, növényeket ültettek, padokat festettek. A
GlaxoSmithKline Kft. munkatársai a városi óvodák szépítésében
segédkeztek a múlt héten. Munkájuk jóvoltából megújult a Mosolygó óvoda kerítése. A festésben az intézménybe járó szülők is részt
vettek. A városunkban lévő gyógyszergyár dolgozói a Mesék Háza
óvodában is szorgoskodtak, ott sövény ültetéssel szépítették meg az
(k)
udvart.

A régi városháza elbontásának,
és az ennek eredményeként történő

IPACS PIROSKA
Pest Megye keleti régiójában
ellátottjogi képviselőként, illetve
a szociális területen évtizedeken keresztül szakértőként segítette a környékbeli szociális
intézmények munkáját. A nyugdíjba vonulását megelőző évben
az időskorúak szociális ellátása
terén végzett magas szakmai
színvonalú tevékenysége elismeréseként minisztérium által adományozott Pro Caritate Díjban
részesült.

BÚCSÚZTATÁSA 2017. MÁJUS 18-ÁN 12 ÓRAKOR LESZ
A RÁKOSPALOTAI TEMETŐBEN (BUDAPEST, SZENTMIHÁLYI ÚT 111-113.).
EMLÉKÉT MEGŐRIZZÜK.

MEGÚJULÓ EMLÉKMŰ

a volt vároSháza bontáSi feladatai
Folyamatosan dolgoznak az egykori városháza épületének bontásán, emiatt a területen
megváltozott a parkolási rend.
Hétfőn a bontási forgalom megnövekedése
miatt lezárták a murvás
parkolót a Lumniczer
utcától Török Ignác
Gimnázium gazdasági
bejáratáig. Az érintett
kb. tizenöt parkolóhelyet várhatóan július végéig nem
használhatják az autósok. A lezárás
a Petőfi Sándor utca többi parkolóhelyét – a volt városháza és a Török
Ignác Gimnázium közötti szakaszon,
valamint a Tormay Károly Egészségügyi Központ mögötti területet
– nem érinti, azok továbbra is használhatóak.
A héten megkezdik a tető és a pala
szerkezet bontását is, amit darus
kocsiról végeznek. Ehhez a folyamathoz külön, a környezetvédelmi
hatóság által elfogadott elfogadott
bontási terv készült. Első körben a
függőleges felületeket távolítják el.

Önkormányzatunk megrendülve
értesült arról, hogy Ipacs Piroska,
az Egyesített Szociális Intézmény
nyugalmazott igazgatója Svájcban 2017. április 9-én elhunyt.
Ipacs Piroska 1999-től igazgatóként tevékenykedett az önkormányzatunk által fenntartott
Egyesített Szociális Intézményben 2010-ben történő nyugdíjba
vonulásáig.
Igazgatói tevékenységét magas szakmai színvonalon, elhivatottsággal végezte. Az általa
irányított, jól képzett szakmai
közösség garanciát nyújtott az intézményben végzett igényes ápolói munkára. A szakmai ellenőrzések során az intézmény minden
esetben kifogástalan, vagy mintaszerű értékelést kapott.
Hivatástudata és a belülről fakadó színvonalas munkavégzés
iránti igénye motiválta arra, hogy
az önképzés folyamatosan jelen
legyen a mindennapjaiban. ( Humánszervezői végzettség, szociális szakvizsga, szociálpolitikai,
továbbá szociális szakképzés
területén szakértő, ellátottjogi és
betegjogi képviselő.)
A kölni székhelyű Nemzetközi
Szamaritánus Szervezet tagjaként megszervezett adományok
által az intézmény tárgyi feltételei, valamint a kollégái munkakörülményei is évről évre folyamatosan fejlődtek.

bővítésnek köszönhetően a város központi
tere parkosított játszó- és pihenőkerttel,
lefedett
szabadtéri
színpaddal – télen
műanyag burkolatú
korcsolyapályával
– kiszolgáló létesítményekkel (öltöző,
nyilvános wc, pelenkázó) –, terasszal,
nagy gyepterülettel,
már árnyékot adó előnevelt koros fákkal gazdagodik.

A trianoni megemlékezésre idén új helyszínen kerül sor, a kastélykápolna előtti zöldterületen, ide, az Országzászló közelébe helyezik át ugyanis a jelenleg a
Művészetek Háza mellett lévő emlékművet. A munkálatokra még májusban sor
kerül.
Az
áthelyezés
oka a Művészetek
Háza parkolójának
bővítése, amire a
tervek szerint még
a nyár folyamán sor
kerül. Az emlékművet az Országzászló
közelében állítják
fel, és új, gránit
alapzatot kap. Egyúttal az Országzászló is felújításra kerül, első lépésként homokfúvásos technikával megtisztítják, a
hiányzó köveket pótolják, az alsó lépcsőket kijavítják, majd archív fotók alapján
(ny.f.)
a kőhalom tetejére visszakerül a kettős kereszt.

Trianoni megemlékezés

2017. június 1., csütörtök, 17.00

(kj)

Helyszín: a kastélykápolna előtti terület, Trianon-emlékmű
A műsorban közreműködnek: a Gödöllői Török Ignác Gimnázium
tanulói
Közreműködik továbbá: a Gödöllői Városi Vegyeskar
A megemlékezés koszorúzással folytatódik, a programot az egyházak
ökumenikus áldásával zárjuk.
Kérjük, koszorúzási szándékukat szíveskedjenek jelezni legkésőbb május
30-ig Tábikné Surman Szilviánál hétköznapokon 9-16 óráig
a +36-70/338-1838-as telefonszámon.
Egyben kérjük, hogy a rendvényhez méltó helyszíni előkészületek segítése
érdekében szíveskedjenek a koszorúkat lehetőleg 16.00 óráig a helyszínre
juttatni. Megértésüket köszönjük.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk! A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
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ÉLELMISZERMENTÉS SZÉLESKÖRŰ

CIVIL ÖSSZEFOGÁSSAL

Több mint fél éves előkészítő munkának köszönhetően április elejétől több
magyar város mellett városunkban is
útjára indult az „Élelmiszermentési”
projekt a TESCO áruház bevonásával. A program elindítója és koordinálója a Magyar Élelmiszerbank Egyesület (elelmiszerbank.hu). A gödöllői
program irányítói a Megújult Nemzedékért Alapítvány – mely mögött
a Szeretet Lángja gyülekezet áll – és
a Gödöllői Fészek Nagycsaládosok
Egyesülete, akik az Élelmiszerbankkal szerződve szervezik már a múlt
év őszétől az élelmiszermentés na-

gyobb és apróbb részleteit. A program
megvalósulásáért Szabó Sándor, az
MNA vezetője vállalta a felelősséget.
Az április elejétől tevőlegesen is
elindult program keretében ma már
minden hétköznap elszállítják és kiosztják a felesleges, megsemmisítésre váró, de még fogyasztásra alkalmas, lejárati idő előtti élelmiszereket.
Mindennek koordinációját az MNA
önkéntese, Bocsor Krisztina vállalta példaértékű odaadással. A hétvégi
szervezésben a Fészek önkéntese,
Bonyainé Horvát Noémi vállal nagy
szerepet.
Az osztásban más civil szervezetek
további önkéntesei nyújtanak segítsé-
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Civil

get. Az elszállításban komoly szerepet vállalt a Máltai Szeretetszolgálat
Gödöllői csoportja, május elejétől
pedig bekapcsolódott járművével az
Egyesített Szociális Intézmény is.
A rászorulók listájának összeállítása szoros együttműködésben történik
a civil szervezetekkel, a szociális intézményekkel: Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központtal, a Máltai Szeretetszolgálattal,
a Gödöllői Egyesített Szociális Intézménnyel és az önkormányzattal.
A megvalósulást Gödöllő város
önkormányzata egy központi helyen

fekvő palotakerti helyiség kedvezményes bérbeadásával segítette, melynek
térítését az MNA és a Fészek Nagycsaládosok közösen vállalták. Ebben
az osztóhelyiségben vehetik át személyesen az élelmiszert az értesített
rászorulók a megadott időpontokban,
akik pedig egészségügyi állapotuk
miatt nem tudják ezt megtenni,azoknak az Ózon-Pajzs Polgárőr Egyesület tagjai juttatják el az adományokat.
Az élelmiszerfölösleg kezelésében
egyszerre humanitárius, élelmiszerbiztonsági, környezetvédelmi, gazdasági és életmódbeli szempontok
érvényesülnek. Feladatunknak kell
tekinteni, felhívni a figyelmét minden

szereplőnek arra, hogy nagy szükség
van szemléletbeli változásokra, mert
a jelenlegi fogyasztási szokások nincsenek egyensúlyban a természeti
erőforrásokkal, a túltermeléssel, az
élelmiszerpazarlással – emelte ki Szabó Csaba, a Fészek Nagycsaládosok
egyesületének elnöke. Az egyesület a
program végrehajtására a NEA-TF17-M-1515 pályázaton nyert 770.000
Ft támogatást.
A lelkes önkéntesek közreműködésével létrejött projekt példát mutatva
közvetíti az önkéntesség örömének
érzését, a közös célért való összefogás
erejét. Ennek szellemében várnak
további önkénteseket a napi osztás minél gördülékenyebb lebonyolításához 11.00-14.00 óráig
(jelentkezni: elelmiszergyujtes.
info@gmail.com címre), a nyári szünetben pedig a közösségi
szolgálatot teljesítendő középiskolásokat is!
A megvalósulást már több önkéntes pénzbeli adomány is segítette (pl. korlátlan előfizetésű
telefon használat a napi szervezéshez), de a folytonos kiadásokra,
valamint a hosszú távú napi szállítást megoldó jármű megvásárlására
örömmel fogadnak további adományokat az MNA a bankszámlájára:
Erste Bank, 11600006-0000000032708972. Nagyon bíztató, hogy ezt
a humanitárius tevékenységet egyre
nagyobb érdeklődés övezi, így a tervek között szerepel további kis- és
nagykereskedelmi egységek és civil
szervezetek bevonása is.
A projektről készült egy átfogó riport is, mely hamarosan olvasható
lesz a godolloi-civilek.hu oldalon.

ADOMÁNY A MENTŐKNEK ÉS
AZ EBRENDÉSZETI TELEPNEK

Ahogy minden esztendőben, most is jótékony célra fordítja a város a nagy
népszerűségnek örvendő „Nőnapi ajándékkosár” bevételét. A jelképes jegyárakból idén 600.000 forintot osztanak szét, ez alkalommal két, városunkban
fontos tevékenység támogatására: a gödöllői mentőállomás és az ebrendészeti telep egyaránt 300-300 ezer forintot fordíthat az általa legfontosabbnak
tartott fejlesztésre, vagy beszerzésre.
(kj)

Kecskés Judit, civil referens
Szabó Sándor, MNA

ARANYTOLL VERSENY

Meghívó közgyűlésre
A GÖDÖLLŐI CIVIL
KEREKASZTAL EGYESÜLET
2017. május 24-én, szerdán
16:30 órai kezdettel
közgyűlést tart.
Helyszín: Civil Ház, 2100
Gödöllő, Szabadság út 23.
A közgyűlés nyilvános, így
szeretettel várunk minden
kedves további érdeklődőt
a civil szervezetek köréből!
A részvételi szándékot
kérjük előre jelezni a
gdck.info@gmail.com címre!
Gödöllői Civil Kerekasztal
Egyesület vezetősége

A Szent Imre Katolikus Általános Iskolában ismét megrendezték az Aranytoll egyházmegyei helyesírási versenyt.
Tizenhat katolikus iskolából
186 gyermeknek 45 perc alatt
kellett kitöltenie a feladatsorokat. Minden évfolyamból iskolánként 2-2 versenyző mérhette
össze tudását. A zsűri tagjai is a részt vevő intézmények pedagógusai voltak. Amíg a
felnőttek dolgoztak, a tanulók a Frédéric Chopin Zenei AMI előadásában nézhették
meg Saint-Saens: Az állatok farsangja című darabot. Az előadás nagy sikert aratott,
talán mindenkinek sikerült kicsit megfeledkeznie a verseny izgalmairól. Minden évfolyamból az első helyezettet most is „arany” tollal jutalmazta a zsűri, amelyeket Dabas-Sáriból, Bátonyterenyéből, Nagykátáról és Vecsésről érkezett, valamint gödöllői
Cseri-Holzmann Lili
szent imrés diák vehetett át.

TÁRSASHÁZI JOGESETEK, AZ ÜGYVÉD VÁLASZOL
Állattartás a társasházban
Tisztelt Ügyvéd Úr!
A társasházunkban több ott lakó család tart
kutyát, többek között mi is. A társasházban
többször szóba került kutyát nem tartó tulajdonosok részéről, hogy meg kellene tiltani a
társasházban a kutyák tartását, mert főleg
esős időben behozzák a sarat, és némelyik
kutya büdös és hullajtja a szőrét is. A mi kutyánk kistestű, esős időben ölben viszem fel
a lakásba, hogy ne okozzon gondot a többi
lakónak. Azt szeretném megkérdezni, hogy
megtilthatja-e a társasház a kutyatartást a
lakásokban?
dr. Váczi Árpád ügyvéd válasza:
Tisztelt érdeklődő!
Az állatok tartásának szabályait a helyi önkormányzat határozhatja meg rendeletében
és az mindenkire kötelező. Természetesen
a társasházak a szervezeti- működési szabályzatukban (szmsz) meghatározhatják a
külön tulajdonban lévő lakás használatának,
hasznosításának szabályait a lakóépület rendeltetésének megfelelően. Szintén az szmszben kell meghatározni a társasház házirendjét, ami minden ott lakóra nézve kötelező. A

társasházak természetesen felléphetnek a
házirendet és az szmsz előírásait sértő lakáshasználókkal szemben, de nem korlátozhatják a kedvtelésből tartott állatok tartását. A
társasház az szmsz-ében megtilthatja, hogy
a tulajdonos a lakását, nem lakás célra használja, de ebben az esetben pontosan meg kell
határozni, milyen célra nem használhatja lakását, azonban arról nem rendelkezhet, hogy
mit tarthat a tulajdonos a lakásában. Természetesen az együttélés szabályait minden
tulajdonosnak és lakáshasználónak be kell
tartania, és a lakásban végzett tevékenység
és természetesen az állattartás sem zavarhatja a többi tulajdonos érdekét, mivel annak
birtokvédelmi eljárás lehet a következménye.
Álláspontom szerint a társasház és az ott
lakók akkor járnak el helyesen, ha a problémákat okozó kutyatartókat kérik meg arra,
hogy a kutyájuk által okozott szennyeződést
takarítsák fel maguk után. Amennyiben a kutyatartással kapcsolatos probléma továbbra
sem oldódik meg, akkor a kutyatulajdonossal szemben birtokháborítás megszüntetése
iránti eljárás indítható.
dr. Váczi Árpád ügyvéd,
2100 Gödöllő, Petőfi tér 11.
vaczi.arpad@gmail.com
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A BAgoly könyvesBolt AjánlAtA

Mayerling titka
A történelem során időről
időre felbukkannak olyan
események, amelyek örök
rejtélyként maradnak ránk,
kiváló táptalajul szolgálva a
szenzációéhes sajtónak, a témát kereső íróknak és az öszszeesküvés elméletet kedvelő
olvasóknak. Ilyen a mayerlingi
tragédia, Rudolf és Mary Vetsera halála, amely számtalan
mű ihletője volt, s valószínűleg
lesz is.
Bart István könyve nem vállalkozik
arra, hogy fellebbentse a fátylat a titokról,miistörténtvalójában1889.január 30-án, mindössze összegyűjti az
elképzeléseket, legendákat, mendemondákat, amelyekből akad bőven,
kiszolgálva a boldogtalan királyfi és
a rangon aluli lány szerelmi tragédiáját vallók; a gonosz, egyetlen fiától
a trónt féltő apa által kiadott gyilkossági parancs mellett kardoskodók;
a szoknyapecér koronaherceget lepuffantó féltékeny férj elméletén át a
halálos betegség elől a halálba menekülő szegény királyfiban hívők igényeit, hogy csak néhányat emeljünk
ki a számtalan variáció közül.
Tény, a haláleset még száz esztendő
távlatából is sokak fantáziáját mozgatja meg, nem csoda hát, hogy azok,

akik még kisgyermekként megélték,
vagy akiknek a szülei meséltek a
magyarokat szerető királyfi tragédiájáról később, öregen, ismét fontos,
megtárgyalandó témának tartották.
Tőlük, a pesti bérház gangján pihengető asszonyoktól hallotta először „a
boldogtalan sorsú Rudolf trónörökös” történetét Bart István író is, akinek a könyve először 1984-ben jelent
meg és aratott hatalmas sikert. Mivel
azonban azóta ismét sok víz lefolyt
a Dunán, újabb dokumentumok és
újabb visszaemlékezések láttak napvilágot, sőt, a kedélyeket borzoló és
legendákat tápláló eseményekben
sem volt hiány, a szerző idejét látta
egy kibővített kiadás megjelenteté-

sének. A könyv igazi csemege a történelmet kedvelőknek, hiszen nem
csak dokumentumokban és fotókban gazdag, hanem a korabeli sajtó
írásaival, az egykori pletykalapok
csemegéivel is szolgál. Az olvasók
épp úgy bepillanthatnak a Hoffburg
lakosztályaiba, mint Ferenc József
titkosrendőrségének munkájába.
Megismerhetik a Vetsera család történetét is, aminek tagjai állítólag
még a Gödöllőn is megfordultak, s
akik a vadászatnak és a lóversenynek
köszönhetően kerültek kapcsolatba
az udvarral. No és persze ne feledkezzünk meg a szép – legalábbis
szépnek mondott – Maryről, erről a
cseppet sem fedhetetlen életű család,
igencsak kétes hírű ifjú hajadonjáról, akit az uralkodó és családja, meg
az erre hivatottak minden eszközzel
igyekeztek nem csak elfelejtetni, hanem lehetőleg nyomtalanul eltüntetni.
És persze ott vannak azok, akik a
szálakat mozgatták, jó vagy rossz
szándékkal, kötelességből, hűségből,
vagy haszon reményében. Megismerhetjük az ő sorsukat is, egy letűnt
világ celebjeinek és szürke eminenciásainak néhány napját, akik az
igazságot magukkal vitték sírba.
(Bart István: A boldogtalan sorsú Rudolf trónörökös)
(ny.f.)

örökségünk táncBAn, dAlBAn és zenéBen

Gödöllői néptáncos majális
Az egész napos program egyik része
a verseny volt, amelyen a tánccsoportokat, valamint az énekes és zenei
produkciókat minősítette a szakmai
zsűri. A hazai színeket a néptáncosok között a Gödöllő Táncegyüttes
Kiskamasz és Nagykamasz csoportja

legjobb hangszeres előadó különdíját is megkapta. Felkészítő tanáruk
Unger Balázs volt.
A hazai mezőnyt erősítették Benedek Krisztina növendékei is. A Cibri
énekegyüttes „Arany” minősítéssel
büszkélkedhet, a Búzamagocska, a
Cilibri énekegyüttes és Pervai László „Ezüst” minősítést kaptak, vala-

képviselte, mindkét csoport – Tóth
Judit és Moussa Ahmed tanítványai –„Arany” minősítést, valamint
Wágnes Szilárd – a Kiskamaszok
tagja – szólótáncosi különdíjat kapott. Épp ily büszkék lehetünk énekeseinkre és zenészeinkre is, a Piros
hetes zenekar, valamint Horváth
Áron és barátai népzene kategóriában „Arany” minősítést érdemeltek,
Horváth Áron mindezek mellett a

mint a Búzamagocska
mindemellett egy különdíjat is kiérdemelt.
***
A fesztivált követően A
Gödöllő Táncegyüttesre újabb megmérettetés
vár, a felnőtt csoport
a Szolnoki Országos
Néptánc Fesztiválon lép
majd színpadra, ám a

(folytatás az 1. oldalról)

ARANYAT HOZOTT
A NEMZETKÖZI MEGMÉRETTETÉS

közönség a gyermekeket is láthatja
majd. A fesztivál gyernek programját
ugyanis május elején tartották , ahol
a Kiskamasz csoport „Ezüst” minősítést kapott, a Nagykamasz pedig az
„Arany” minősítést mellett – vendégként – meghívást kapott a felnőtkj
tek versenyére is.

Az elmúlt hetekben egymást érték a zenei versenyek, amelyeken a Gödöllői Frédéric Chopin Zenei AMI növendékei kiemelkedő sikereket
értek el. Május 5-én nemzetközi mezőnyben diadalmaskodtak városunk zeneiskolájának diákjai.
A IX. Nemzetközi Furulyaversenyt Szlovákiában, Érsekújváron rendezték
meg azzal a céllal, hogy az európai zeneiskolák, konzervatóriumok, egyetemek furulya szakos hallgatói illetve végzett művészei rendszeresen találkozzanak kétévente, szakmai tapasztalatcserére. A versenyen 5 éves kortól
a középiskolás és egyetemista korosztályon át egészen a tanári és művészi
korcsoportokig terjedt a bemutatkozók listája. A gödöllői zeneiskolások
közül Baji Boglárka indult a versenyen, akit zongorán Szabó Petra (szintén a zeneiskola növendéke) kísért. Teljesítményüket arany minősítéssel
értékelte a zsűri. Felkészítő tanáruk Z. Molnár Ildikó volt.
bj
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Ahová következő utunk vezet

AZ ÉN SAPKÁM – EGY CSALÁDI
ÚJSÁG TÖRTÉNETE

Száz százalék, hogy legközelebb
a Marsra lép ember a Naprendszer
bolygói közül. Hogy mikor? Azt még
senki sem tudja, mindenesetre a Magyar Tudományos Akadémia Filmklubjának május 10-i vetítése utáni
beszélgetésen Sik András geográfus,
Mars-kutató és Kereszturi Ákos csillagász úgy vélték, hogy a nagytermet
megtöltő közönség legifjabb tagjai
már részt vehetnek a vörös bolygóra
vezető majdani turistarepüléseken.
Hogy kerül a téma lapunkba?
Úgy, hogy tavaly a National Geographic csatorna „Mars – Utunk a vörös
bolygóra” című több részes tudományos-fantasztikus filmjének egyik jelenetében az egyetem aulája is feltűnik.
A magyar szakértők bevonásával is
készített sorozat részben izgalmas interjúkat tartalmaz napjaink neves tudósaival és mérnökeivel, részben a jövőben, 2033-ban játszódik, és az első
Mars-misszió történetét mutatja be.
Az akadémián vetített 3. epizód
kulcskérdése az, hogy találnak-e megfelelő helyet táboruk felállításához és
létfenntartásukhoz elegendő jeget az

Az „Én Sapkám” nem egy ruhadarab,
hanem a Remsey család házi krónikája volt, amit Remsey Gábor és Remsey
András unokaöccseik szórakoztatására
találtak ki, a címet egy gyermeksapka
ihlette. A „lap” szerkesztésébe később
a gyerekek, Remsey Dávid és Remsey
Benjámin is részt vett.
A házi újság bővelkedett a kalandos,
vidám történetekben, helyet kaptak benne a családi és a városi események. A
kezdetben a családtagoknak szánt újságot később már a barátok és ismerősök
is olvasták. A kézzel írt és rajzolt, mindig
egyetlen példányban készült lapokból
most időszaki kiállítás nyílt a Gödöllői
Városi Könyvtár és Információs Központban.
Az érdeklődők június
16-ig böngészhetik a
nem mindennapi olvasnivalót, ami újabb érdekességeket tár a nagyközönség elé a Remsey
(db)
családról.

Gödöllőről a Marsra

oda megérkezett űrhajósok. A vetítés
után folytatott beszélgetésben elhangzott, hogy mindössze a Mars felszínének 3 százalékáról rendelkezünk részletes térképpel. Még csak 9 év telt el
azóta, hogy közvetlen terepi vizsgálat
két méréssel is igazolta víz jelenlétét
a Marson. Addig a vizet, azóta a széntartalmú anyagokat keresi az ember a
bolygón, ahová 9 hónapig tart az út,
s ahol a felszín hőmérséklete mínusz
50 Celsius fok alá süllyed, a ritka légkör 95 százaléka széndioxidból áll, a
gravitáció a földinek a harmada (ezt
a film egyáltalán nem tükrözi vissza),

és sem ózonréteg, sem magnetoszféra
nem véd a kozmikus sugárzástól.
Léteznek azonban már kísérleti
Mars-bázisok a Földön, ilyenek közül
Kereszturi Ákos már háromban próbára tette a tűrőképességét.
S hogy miért kell a Marsra szállni
az embernek? A válasz elég érzékletes: utólag Kolumbusz expedíciójáról
is kiderült, hogy nem volt teljesen
fölösleges elindulnia. Ha új otthonra
lesz szükségünk, e célra a Mars a legkézenfekvőbb hely - és oda el tudunk
jutni. Ki tudja, talán tényleg a gödöl(lt)
lői egyetem auláján át!

Új díszruhA A kAstély gyűjteményében

GYERMEKEK KÉPEI KERÜLNEK
AZ ALULJÁRÓ FALÁRA

60 évig állt a szekrényben
Újabb gyönyörű, díszruhával gazdagodott a
Gödöllői Királyi Kastély múzeumi gyűjteménye. A korábban családi ereklyeként óvott
magyaros díszruha darabjait Erős Znorovszky Ildikó ajándékozta a kastélynak.
A ruha szoknyarésze hiányzik, de a ruhaderék, a párta, az ezüstös-fémszálas csipkekötény és a hozzá tartozó bélés, valamint a
fátyol épségben megmaradt, a párta restaurálandó állapotú.
A kézzel varrott ruhát a Szűcs-varroda
készítette, s az adományozó édesanyja, Znorovszky Mária viselte 1944-ben Aradon, egy
Horthy tiszteknek tartott fogadáson.
Mint azt Erős Znorovszky Ildikótól megtudtuk, a ruha több mint 60 évig a szekrény-

MEGHÍVÓ

A Gödöllői Református
Egyházközség a reformáció

500. ÉVFORDULÓJA
alkalmából megemlékezést
tart a református templomban
2017. MÁJUS 19-ÉN,
PÉNTEKEN 17 ÓRAKOR
Emlékbeszédet mond
Nyilas Zoltán, az Északpesti Református Egyházmegye esperese
Dr. Lábadi Károly: Reformátusok Gödöllőn című egyháztörténeti monográfiáját bemutatja
Kovács Gergelyné kultúrtörténész
Közreműködők:
A Gödöllői Református
Egyházközség énekkara
A Református Líceum tanulói

ben állt, féltve őrzött családi kincsként, édesanyja után senki sem viselte. Mint mondta,
számára nagyon fontos volt, hogy a ruha
hová kerül, s azért ajándékozta a kastélynak,
mert abban az időszakban készült, amikor
Arad Trianon után ismét Magyarországhoz
tartozott, s amikor Horthyt nagy tisztelet övezte
az erdélyi magyarság körében.
A ruha tisztítás, restaurálás után a tervek
szerint a kastély Horthy-szobájában
lesz
megtekinthető.
(ny.f.)

A hétvégén takarófestést kapott az aluljáró, csütörtökön pedig ismét munkához látnak városunk iskolásai, és elkészítik az újabb képeket. A falakra
az idei, „Bölcsőtől a koronáig – Gödöllő, a királyné városa” elnevezésű
kulturális tematikus év által ihletett alkotások kerülnek.
(k.)
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VISSZATÉRT PEST MEGYÉBE
A FÖLDIKUTYA

YORKIE-K AZ ALSÓPARKBAN
Több száz yorkie lepte el május 14-én vasárnap az
Alsóparkot a II. Royal Canin Yorkie Találkozón. A
szakmai programok mellett szépség és ügyességi
versenyt is rendeztek. Az eseményen itt volt Nózi,
az egykori kábítószer kereső rendőrkutya is, akinek
gazdája arról beszélt, hogyan történt Nózi kiképzése egykor és milyen feladatokat látott el a rendőrségen. A yorkie-találkozót szintén ezen a napon
öt másik országban is megrendezték. Az eseményt
Simon Virág, a Royal Canin Hungary vezetője és
Gémesi György nyitotta meg.

A fokozottan védett rágcsálót évtizedek
óta először figyelték meg a Duna-Ipoly
Nemzeti Park Igazgatóság területén.

(pts)

A Pest megyéből megközelítőleg fél
évszázada kiveszettnek vélt nyugati földikutya (Spalax leucodon) populációját
fedezték fel a húsvéti ünnepek utáni napokban Albertirsa külterületén.
A település külterületéhez tartozó,
volt homokháti élőhelyeken – ahol
kiskertek, szőlőültetvények, nyaralók,
lucernatáblák és telepített akácosok színesítik a tájat – észlelték az első állatot,
amely táplálkozni jött a felszínre. A felfedezés után április 27-én, majd május
5-én a helyi természetvédelmi csoport
tagjai, a Magyar Természettudományi
Múzeum munkatársai, a Kiskunsági
Nemzeti Park Igazgatóság, valamint a

NÖVÉNYEK AZ ÚT SZÉLÉN

A vérehulló fecskefű
Bármerre járunk, útszéleken, erdőkön,
mezőkön, kertekben mindenütt felbukkan a sárga virágú vérehulló fecskefű
(Chelidonium majus), ami a mákfélék
családjába tartozik. Évelő gyom-, de
egyben gyógynövény is. Jellemző rá,
hogy bárhol megsértve, narancssárga
színű nedvet ereszt, erre utal népi nevében a „vérehulló” jelző. Neve a görög
chelidón = fecske szóból ered, mert addig virágzik, míg a fecskék itt vannak.
Erős hatású gyógynövény, nem megfelelő használata mérgezést okozhat! A
növényt korábban a népi gyógyászat
alkalmazta, mivel azonban házi felhasználása különös óvatosságot és orvosi
szakértelmet, felügyeletet követel meg
a mérgezés elkerülése miatt, manapság
már csak a gyógyszeripar nyersanyaga.
A Szent István Egyetem Kertészettudományi Karán működő Gyógy- és
Aromanövények Tanszék kutatói a
Traditional and wild projekt (traditionalandwild.eu/hu) keretében többek
között az egyes gyógynövényekkel kapcsolatos tradicionális tudást, valamint
az egyes növények hatóanyag-tartalmát
vizsgálják. Lássuk, mit érdemes tudni a
vérehulló fecskefűről!
A népgyógyászatban a fecskefű legendás gyógyírnek számított szürkehályogra. Nedvét a látás élesítésére és a

nyálkás hártyával bevont
szemgolyó
tisztítására
használták. A narancssárga nedvvel szemölcsöt,
tyúkszemet, övsömört,
ótvart, ekcémát kezeltek.
Belsőleg alkalmazva a
vérehulló fecskefű vérnyomáscsökkentő, hashajtó hatása ismert, sőt szív- és
érrendszeri zavarok, érelmeszesedés,
valamint gyomorbántalmak és nyombélfekély kezelésére is használták. A
tapasztalt mellékhatásokról nem maradt
fenn használható információ, pedig a
mai fejlett analitikai kémiai vizsgálatok
eredményeképpen ismert, hogy hatóanyagai nagyon erősek, nem megfelelő
alkalmazás esetén nagyon veszélyesek.
Napjainkban a növényt háziszerként
nem ajánlják, mivel házi feldolgozáskor
a módszer és a dózis nem ellenőrizhető
megfelelően. A gyógyszeripar azonban
fontos termékeket készít a növény föld
fölötti, virágzó hajtásából és gyökeréből. A gyökér tartalmazza a legnagyobb
mennyiségben az alkaloidokat, amelyek
közül a kelidonin fájdalomcsillapító hatású, a simaizmok görcsét oldja. Berberin nevű alkaloidja fokozza az epekiválasztást, ezért epehajtó készítményekben
találkozhatunk vele. A növény kivonatát
kőképződéssel és gyulladással járó epe-

GYEPMESTERI TELEP: GAZDÁT KERESŐ KUTYÁK

görcsök esetén is használják. Megfigyelték azonban, hogy a növény alkalmazása az epehólyag nem megfelelő
állapota esetén májkárosodást okozhat.
A fecskefű a rákkutatásban is szerepet játszik. Klinikai kísérletekben a leukémiás sejtek burjánzását gátolta, ennek bizonyítása azonban még rendkívül
messze van attól, hogy rákellenes vagy
rákot megelőző szernek tekinthetnénk.
Saját felhasználásra ne gyűjtsük!
Ugyan nagyon gyakori, nem védett, de
frissen mérgező, szárítva pedig nagyobb
mennyiségben légzésbénító hatású!
Külsőleg való alkalmazásra, pl. szemölcsök irtására azonban alkalmas, ami
vírusölő hatásán alapszik.Afriss növény
hajtását vagy levelét megtörjük, a tejnedvet rácsepegtetjük a szemölcsre. Ezt
naponta 2-3x megtehetjük. A szemölcs
először összezsugorodik, majd leszárad,
végül 10 nap után, de legkésőbb egy hónapon belül eltűnik. Vigyázzunk, mert a
maró tejnedv az egészséges bőrt irritál(www.szimpatika.hu)
hatja.

06-70-648-0020, munkanapokon 7-16 óráig
Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő.
Szombaton és vasárnap 9.00-19.00

TURUL
SUZI: 2 éves zsemle, keverék lány. nagyon bújós,
imád labdázni. Szereti a
hasát, a kutyákkal és az
emberekkel barátságos.

ANTI: 4 éves kan. Játékos
kutyus, nagyon emberbarát, gyermekek mellé is
bátran ajánlható.

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
munkatársai érkeztek a helyszínre. A terepbejárás alatt kiderült, hogy túráscsoportok nagy számban fordulnak elő a
Gerje menti gyepeken is, melyek klaszszikus élőhelyeknek számítanak.
Május 5-én két állatot is sikerült fogni a lelkes csapatnak. Az első megfogott
egyedet, egy idős hímet, Köpönyegnek
nevezték el, a második fogott állat, egy
szoptatós nőstény, pedig az Albertina
nevet kapta. Mindkét állatból vér és szövet mintát vettek a kutatók, majd a saját
járatrendszerükbe engedték őket szabadon. A mintavételre a genetikai vizsgálat miatt volt szükség, hiszen az alfajhoz
való tartozás csak így dönthető el.
Az alfajt és a felfedezett populáció
méretét egyelőre nem tudták meghatározni, de az biztos, hogy egy rendkívül
ritka, különösen veszélyeztetett fajjal
gazdagodott az igazgatóság természeti
értékeinek leltára. A természetvédelmi feladatok azonban csak most kezdődnek. A részletes felméréseket, az
élőhelyek stabilizálása, majd esetleges
fejlesztése kell kövesse. A jogi védelem
biztosítása a helyi önkormányzat és a
hivatásos természetvédelem közös fela(dunaipoly.hu)
data.

KAGI: 1 éves kan, erős
testalkatú, szertelen, nagy
mozgásigényű, könnyen
tanítható, kifejezetten családbarát kutya.

NUDLI: 1 éves, kis testű,
ivaros kan. Kutya-, gyerek-,
családkompatibilis, táncoslábú, játékos cukorfalat.

A gyepmesteri tevékenységhez kapcsolódó telefonszámok (Gödöllő közigazgatási határain belül):
Kóbor ebek bejelentése: 06-70-648-0200, naponta 8-18 óráig
Gyepmesteri telep: 06-70-648-0020, munkanapokon 7-16 óráig
Állattetem bejelentés: 06-30-303-3041, naponta 8-20 óráig

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

! Minden nap nyitva !
ÁLLATPATIKA
9.00–19.00
Tel: 06-30-943-9898

Turul Gödöllői
Állatkórház és Állatpatika
Szabadság út 21. 06-30/943-9898

HÉTVÉGÉN IS NYITVA TARTÓ

ÁLLATORVOSI RENDELŐ
Május 20-21-én
(szombat-vasárnap)

9-11 óráig:

KoVaVet Kisállatrendelő
Gödöllő, Szőlő u. 20-22.
Rendel:

DR. VARGA FERENC
állatorvos
Tel.: 06-20/48-23-058
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AtlétikA – kiváló gödöllői eredmények

Éremeső innen-onnan
Kiválóan szerepeltek az elmúlt hetekben a GEAC atlétái, akik három
versenyről összesen húsz éremmel
térhettek haza.

Kronológiai sorrendben az első verseny,
ahol a gödöllőiek kiválóan teljesítettek az
a csehországi Hodoninban megrendezett
olimpiai reménységek versenye volt (Olympic Hopes 2017), ahol négy GEAC atléta
vett részt. Három érmet hoztak haza Körmendy Katalin tanítványai: Csernyánszky
Sára 400 m gáton lett aranyérmes, míg Frei
Dalma 400 m gáton, Pótha Johanna 200
m síkon lett második. A negyedik gödöllői,
Ajide Dániel sérülés miatt nem tudott rajthoz állni.
A magyar csapatbajnokság elődöntője előtt
ráhangolásnak a május 6-7-i hétvégén rendezték Székesfehérváron a Bregyói Atlétikai Centrumban az utánpótlás egyik legnagyobb méretű megmérettetését, a Serdülő,
Ifjúsági Ügyességi és gátfutó Csapatbajnokságot. A GEAC atlétika szakosztálya 11 csapattal indult, közülük 8 egység érmet nyert,
míg kettő a negyedik, egy pedig az ötödik
helyen végzett. Ebben az évben is kiemelkedően szerepeltek a rúdugrók, akik két
arany-, egy ezüst- és egy bronzérmet szerez-

tek, a dobók, akik három ezüstérmet hoztak
haza és a fiú magasugrók, akik aranyérmet
nyertek.
GEAC eredmények: Serdülő (U16) korosztály, 1, helyezett: fiú magasugrás (Soos
Levente, Ajkler Ákos, Menyhárt Márk,
Tóth Gábor, Seesink Dániel); 2. helyezettek: fiú gerely (Juhász Nándor, Menyhárt M., Fekete Levente, Soos L.); leány
diszkosz (Varga Evelin, Eszenyi Napsugár, Németh Vera, Németh Nóra, Nemes
Csenge); leány gerely (Eszenyi N., Németh
V., Németh N., Nemes Cs., Dobránszky
Laura); fiú rúd (Orbán Andor, Bánovics
József, Bánovics Károly, Török Vilmos,
Ladányi Viktor); 3. helyezett: leány rúd
(Lajos Dóra, Simonváros Zille, Simonváros Csenge, Schmutzer Csilla); 4. helyezettek: leány 300 gát (Dobránszky Laura,
Szőke-Kiss Anna, Novák Kíra, Németh
N., Hrapan Júlia); leány súly (Varga E.,
Németh V., Nemes Cs., Németh N.).
Ifjúsági (U18) korosztály, 1. hely: leány
rúdugrás (Kondrák Réka, Bánovics Dorottya, Horváth Dorottya); fiú rúdugrás
(Mihály Ádám, Magyari Benedek, Molnár Dániel, Schlick-Szabó Áron); 3. helyezett: leány 100 gát: (Csernyánszky Flóra,
Kriszt Katalin, Csernyánszky Sára, Frei
Dalma); 5. helyezett: fiú gerely (Váczi Dániel, Mihály Á., Bogdán András).

Május 13-án és 14-én rendezték Miskolcon az atlétika Magyar Csapatbajnokság
Keleti-elődöntőjét, amelyen az elmúlt évek
döntőiben ezüstérmes GEAC, kiegészülve a mátyásföldi Ikarus BSE legjobbjaival
fantasztikus versenyzéssel szerezte meg a
3. helyet. A GEAC utánpótlás erejét mu-

tatja, hogy felnőtt versenyzők nélkül is az
élmezőnybe tartozik, hiszen a csapatban
nem volt 21 évesnél idősebb versenyző!
Teljesítményük értékét tovább növeli, hogy
a három U23-as csapattag mellett 9 junior
és 7 ifjúsági korú versenyző is helyet kapott a csapatban. Feltétlenül ki kell emelni
a Szörényi István vezette rúdugró csoportot, amely a GEAC pontjainak egy jelentős
részét szállította, továbbá a lány 4x100-as
és mindkét 4x400-as váltókat, akik kiváló időeredményekkel végeztek a dobogón.
Kiemelkedő eredményt ért el még Renner
Luca magasugrásban (178 cm), aki ezzel
teljesítette a junior Európa-bajnokság kiküldetési szintjét.
A GEAC pontszerző tagjai: 1. helyezettek:
Renner Luca (magas), Simonváros Csanád (rúd); 2. helyezett: Női 4x100-as váltó
(Csernyánszky Flóra, Répási Petra, Pótha
Johanna, Zsiga Mónika), Férfi 4x400-as
váltó (Jeremiás Donát, Kriszt Botond,
Kővári Tamás, Wágner Gábor); 3. helyezettek: Répási P. (100 gát), Kriszt Annamária (rúd), Kriszt Katalin (magas), Szamosi
András (rúd), Női 4x400-as váltó, benne
Csernyánszky Sára; 4. helyezett: Kondrák
Réka (rúd); 5. helyezettek: Renner Luca (távol), Csernyánszky Sára (400 gát), Mihály
Ádám (rúd), Nagy Imola (3000 akadály); 6.
helyezett: Renner Luca (100 gát), 4x100-as
férfi váltó, soraiban Kriszt Botond és Tóth
Zsombor.
További pontszerzők: Répási Petra (100
és 200 m), Canea Éva (gerely), Csernyánszky Flóra (100 gát), Váczi Kamilla (hármasugrás), Kriszt Botond (110 gát), Tóth Zsombor (magas), Pótha Johanna (200 m), Edzők:
Boris Volkov, Gadanecz György, Kaptur
Éva, Körmendy Katalin, Máté Alpár, Szörényi István, Zsivoczky Attila, Kovács Zol-kbtán, Balogh László.

lAbdArúgás – mindenből jutott A hétvégére

Megyei III. osztály – Sima GEAC hetes

Jött egy pont vagy ment kettő

A Pest megyei III. osztály Közép A-csoportjában szereplő gödöllői csapatok
felemás hétvégét zártak. A GEAC-SZIE
magabiztos játékkal és az ezzel párosuló
Vácszentlászló SE elleni 7-1 győzelemmel tett egy újabb lépést a bajnoki cím
felé. A GSK II-Szada hat perc híján bravúrpontot szerzett a szintén aranyra hajtó
Kistarcsai VSC ellen, akiktől végül 3-2re kaptak ki hazai pályán Kerecsényi
Fodor Norbert tanítványai. A GEAC
58 ponttal vezeti a tabellát, míg a kettes
számú GSK-s csapat 42 pontot gyűjtve
jelenleg az 5. helyen áll a csoportban.
Pest megyei III. osztály, Közép A-csoport, 24. forduló: GEAC-SZIE – Vácszentlászló SE 7-1 (2-0) Gólszerzők:
László Viktor, Gyetván Péter, Beregszászi Béla (2-2-2), Juhász Tamás.
Gödöllői SK II-Szada – Kistarcsai VSC
2-3 (0-1) Gólszerzők: Kerecsényi Fodor
Norbert, Sztriskó Zoltán.
-tt-

2-2-es döntetlent játszott a Gödöllői SK Százhalombattán a megye
egyben, de hogy jött-e egy pont
vagy ment kettő, az majd csak a
záró forduló után derülhet csak
ki. A megye háromban a GEAC
7-1-re nyert, míg a GSK II-Szada
3-2-re kapott ki hazai pályán.
A Pest megyei I. osztályú bajnokság
második helyét elfoglaló Gödöllői SK
csapata úgy léphetett pályára a Százhalombatta otthonában, hogy tudta: egy
esetleges győzelemmel és a listavezető
Vecsés, valamint a harmadik helyen álló
Tura párharcának kedvező kimenetele
(Ez lett volna egy turai siker vagy döntetlen) megnyitja az utat a bajnoki arany
felé. Nos, a gödöllőiek a két gólig jutó
Nagy Tamás vezérletével kétszer is vezettek, de végül meg kellett elégednie
a GSK-nak a döntetlennel. A véggelszá-
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molásnál derül csak ki, hogy egy újabb
fontos pontot szerzett a Gödöllői SK a
Százhalombattán elért 2-2-es döntetlennel, vagy veszített kettőt, ugyanis a
vecsésiek nyerni tudtak 3-1-re Turán. Az
aranyesélyes Vecsés FC három fordulóval a bajnoki zárás előtt 63 pontos, a Gödöllőnek 59 pontja van, ezzel továbbra is
a második helyen áll, míg a Tura VSK 54
ponttal áll a harmadik helyen.
A következő fordulóban a Tura VSK-t
fogadja majd a Gödöllő.
Pest megyei I. osztály, 27. forduló
Százhalombattai LK – Gödöllői SK 2-2
(0-1) Gól: Nagy Tamás (2, egyet 11-esből).
Heti műsorajánló
Pest megyei I. osztály, 28. forduló
Május 20., szombat 14.30
Gödöllői SK – Tura VSK
(Táncsics M. úti Sportcentrum)

kézilAbdA – győztes zárás Az nb ii-ben

Aranyérmes a junior csapat

Aranyérmes lett a Gödöllői Kézilabda Club junior csapata a férfi NB II.
Északi-csoportjában, miután 48-9re verte a Hatvan együttesét a záró
fordulóban, míg a felnőttek 25-24-es
győzelmüknek köszönhetően ezüstérmesek lettek csoportjukban.
Bartos Gábor felnőtt csapata (alsó képen)
azzal a céllal lépett pályára a záró fordulóban, hogy nyernek, ezzel megőrzik második
helyüket a tabellán és örülhetnek a teljesen
megérdemelt második helyüknek. Nos, a
célt teljesítette a gödöllői alakulat, ugyanis
lehengerlő kezdés után magabiztos játékkal
verték a forduló előtt még az érmes helyek
valamelyikében reménykedő hatvaniakat. A
GKC 25-24-re verte a Heves megyei gárdát,
ezzel 28 ponttal ezüstérmes lett a csapat az
NB II. Északi-csoportjában.
Mácsár Gyula junior együttese még a felnőttek eredményét is túlszárnyalta, miután
bajnoki címet szerzett a 2016/2017-es bajnoki évben az NB II. Északi-csoportjában.

A gödöllői fiatalok a sírból hozták vissza az
első helyet,ugyanis néhány héttel korábban
már veszni látszott az első hely két botlás
miatt. Az elmúlt fordulóban aztán a rivális
Rév TSC otthonában köszörülte ki a csorbán a GKC, így a tabella utolsó előtti helyén
szerénykedő Hatvan ellen csak arra kellett
ügyelni, hogy meg legyen a két pont. Meglett, méghozzá 39 gólos különbséggel, 48-9re nyert a Gödöllő, ezzel megszerezve a két
pontot és a vele járó aranyérmet.
A bajnokcsapat tagjai (bal felső képen), ÁIló
sor balról: Virsinger Ádám gyúró, Mácsár
Gyula vezetőedző, Durucz Miklós, Pitlik
Marcell, Kiss Tamás, Józsa Balázs, Dajka Miklós, Pacs Róbert, Gombás Máté,
Koncz Máté, Laczkó Szilárd. Guggoló sor
balról: Pozsgai Károly, Kutrovics Kornél,
Trézsi Norbert, Kovács Bálint, Demeter
Dániel, Pásztor Imre, Durucz Tamás. A
képről hiányzik Gombás Bence és Kocsis
Gábor.
NB II. Északi-csoport, 22. forduló
Gödöllői KC – Hatvani KSZSE 25-24 (168) Juniorok: Gödöllő – Hatvan 48-9
-li-

vívás – hAzAi páston most sem ment

Nyolcig válogatott Gémesi Csanád
Az elmúlt hétvégén három fegyvernemben tartottak a ranglistába
beszámító hazai válogató versenyt,
ahol férfi kardban Gémesi Csanádnak ezúttal sem jött ki a lépés és a
hetedik helyen végzett.
A szezon hajráját tekintve igen fontos ranglistás pontokért léptek pástra a vívók. A gödöllői Gémesi Csanádnak (jobbról a második, fotó: hunfencing.hu) ezúttal sem tetszett
a hazai pást, ugyanis a 38 indulót felvonultató férfi kard mezőnyében a hetedik helyen
végzett a GEAC-SZIE vívója. A válogató

verseny A Vasas versenyzője, Szatmári
András nyerte meg, aki a döntőben Decsi Tamást (KVSE) verte meg 15:12-re. A
bronzérmes az UTE vívója, Kossuth Bálint
lett. A gödöllőiek közül még öten indultak.
Gémesi Bence a 9., Gémesi Huba a 12.,
Morvai Ákos a 22., Markolt Dániel a 23.,
míg Mészáros Áron a 27. lett.
-lt-

sAkk – A megyében is véget ért A szezon

Kilencedik helyen zárt a GSBE kettő
Vereséggel búcsúzott a megyei
bajnokságtól a Gödöllői Sakkbarátok Egyesülete, miután a Visegrád otthonából 3,5-1,5-re kapott
ki.
A szezonzárás nem sikerült túl fényesen
a gödöllőieknek, ugyanis nem tudták
mattolni eggyik táblán sem a háziggazdá-

FELHÍVÁS!!

A Gödöllői Sport Közalapítvány sportcélú ingatlan pályagondnoki és -felügyeleti feladatainak ellátására munkatársat
keres.

kat. A GSBE II. három győzelemmel,
egy döntetlennel és hét vereséggel zárta a 2016/2017-es idényt csoportjában,
ezzel végül három egységet megelőzve,
21,5 ponttal a 9. helyen végzett a megyei
pontvadászatban.
Pest megyei I/A. osztály csapatbajnokság, 11. forduló: Visegrád – Gödöllői
SBE II. 3,5-1,5
-il-

Hasonló területen végzett tapasztalat előnyt jelent.
Jelentkezni fényképes önéletrajz
gcsani@gmail.com e-mail címre
történő elküldésével lehet.
Gödöllői Sport Közalapítvány!
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FRÉDÉRIC CHOPIN ZENEI
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Május 17., szerda, 18.00: Albertné Joób
Emese (zongora) növendékeinek hangversenye
Május 18., csütörtök, 18.00: A magánének tanszak vizsgahangversenye – Balogh Ágnes növendékei
Május 19., péntek, 18.00: Jazz est –
Szabó Gergő és barátai közreműködésével
Május 22. hétfő: 17.00: Dezső Piroska
(hegedű) növendékeinek hangversenye;
9.00: Rásonyiné Brecz Annamária (hárfa) növendékeinek hangversenye
Május 23., kedd, 17.30: A zongora tanszak továbbképzős növendékeinek hangversenye

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY
Az alkotóházban

„… a kék magasba szállok…”
címmel
Erzsébet királyné tiszteletére rendezett zászlókiállítás látható.
Kiállítók: Aranyosi Zsuzsanna, Bányász Judit, Bornemisza Eszter, Czeglédi Júlia, B.
Csernyánszky Katalin, Csíkszentmihályi Réka, T. Doromby Mária, Fóris Katalin, Golarits
Erzsébet, Göbölyös Márta, Katona Szabó Erzsébet, Kelemen Katalin, Latin Anna, Makkai
Márta, Morvay Ibolya, Orient Enikő, Ruttka Andrea, Sárváry Katalin textilművészek
Az eseményt az Erzsébet-emlékév keretében rendezzük meg.
Támogatók: Gödöllő Város Önkormányzata, Művészetek Háza Nonprofit Kft. Gödöllő

A kiállítás megtekinthető 2017. szeptember 10-ig (szombat–vasárnap) 14-18 óráig
GIM-ház (Gödöllői Iparművészeti Műhely Alkotóháza)
2100 Gödöllő, Körösfői utca 15-17. telefon/fax: 28-419-660, gimhaz@invitel.hu, www.gimhaz.hu
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Közérdek

FELHÍVÁS!
Gödöllő Város Díszpolgára
kitüntető cím odaítélésére
Tisztelt Gödöllői Polgárok!
Gödöllő Város Képviselő-testülete az 1996. évi 12. (VI.3.) számú önkormányzati rendeletében, valamint
az ezt módosító 21/2003. (VI.19.) számú, az 5/2012. (II.8.) számú, a 17/2013. (V.21.) számú, 9/2014. (V.19.)
számú önkormányzati rendelet szabályozza az önkormányzat legmagasabb elismerését a GÖDÖLLŐ VÁROS DÍSZPOLGÁRA kitüntető cím adományozásának rendjét.
1./ A kitüntető cím azoknak a magyar vagy külföldi személyeknek adható, akik:
- a város gazdasági, társadalmi, tudományos vagy művészeti életében maradandót alkottak,
- egész életművükkel, kiemelkedő munkásságukkal szolgálták az emberi civilizáció, a kultúra,
a művészet ügyét, hozzájárulva a város tekintélyének gyarapításához, jó hírnevének növeléséhez.
2./ „Gödöllő Város Díszpolgára” kitüntető cím évente, legfeljebb egy személynek adományozható.
3./ A városi kitüntetések adományozására javaslatot tehetnek az önkormányzat szervei, társadalmi szervezetek, közösségek, személyek. Az adományozásról a képviselő-testület dönt. A kitüntetés post mortem
adományozható, posztumusz nem adományozható.
Tisztelettel kérem Önöket, hogy javaslataikkal, véleménynyilvánításukkal segítsék a döntéshozók munkáját!
Kérem, hogy javaslatát írásban, részletes indoklással szíveskedjen a Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinetére eljuttatni (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7. címre, és / vagy a kovacs.reka@godollo.hu e-mail
címre).

ORVOSI ÜGYELET

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

HATÁRIDŐ: 2017. június 7. (szerda) 12 óra

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

Tisztelettel,
dr. Gémesi György
polgármester sk.

Május 15-21.:
Medicina Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 12. Tel.: 410-251.
Május 22-28.:
Alma Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 510-220.

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK

FELHÍVÁS!

GÖDÖLLŐ VÁLLALKOZÓJA DÍJ

FELHÍVÁS!

A 2017. évi városi Semmelweis napon
ismételten átadásra kerül a
GÖDÖLLŐ EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT DÍJ

adományozására
Gödöllő Város Önkormányzata Gödöllő Vállalkozója Díjat adományoz azoknak a köztartozással nem
rendelkező egyéni vállalkozóknak, társas vállalkozások személyesen közreműködő tulajdonosainak,
illetve vezető tisztségviselőinek, akik olyan tradicionális, illetve modern ipari, szolgáltatási tevékenységet folytatnak, amely a város gazdasági életében,
a lakosság ellátásában tartósan kiemelkedőnek és
színvonalasnak minősül, illetve jelentős eredményeket értek el a város fejlődését, szolgáltatásainak
bővítését célzó vállalkozási tevékenységeikkel.
A GÖDÖLLŐ VÁLLALKOZÓJA DÍJ évente két
személynek adományozható.
Tisztelettel Kérem, hogy javaslataikkal segítsék a
döntéshozókat.
Kérem, hogy Indoklással alátámasztott javaslataikat szíveskedjenek a Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinetre eljuttatni (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7. címre, és / vagy a kovacs.reka@godollo.
hu e-mail címre).

Gödöllő Város Képviselő-testületének rendelete alapján
a díj azoknak a személyeknek, vagy közösségeknek adományozható, akik a város egészségügyi és szociális ellátása
érdekében kiemelkedő tevékenységet folytattak a gyógyító
– megelőző munkában, illetve a szociális gondoskodás területén jelentős eredményeket értek el.
GÖDÖLLŐ EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT díjban évente legfeljebb két személy és egy közösség részesíthető, amennyiben közösségre nincs javaslat, három személy részesíthető
a díjban.
Tisztelettel kérjük, tegyenek javaslatot – részletes indoklással – olyan személyekre, közösségekre, akiket méltónak
tartanak e kitüntető cím elnyerésére.
Kérem, hogy javaslatát írásban, részletes indoklással szíveskedjen a Gödöllői Polgármesteri Hivatal,Közigazgatási és Szociális Irodájára eljuttatni (2100 Gödöllő, Kossuth
Lajos u. 3 sz.) vagy e-mailben a tamas.marta@godollo.hu
címre.
HATÁRIDŐ: 2017. május 19. (péntek)
Simon Gellért Péter, az Egészségügyi Bizottság elnöke sk.
Kristóf Etelka, a Szociális Bizottság elnöke sk.

HATÁRIDŐ: 2017. június 7. (szerda) 12 óra
Halász Levente,
a Gazdasági Bizottság elnöke sk.

A személyi adó 1% a Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány javára lehet juttatni:
19184513-1-13.
Köszönjük, hogy adója 1%-t az alapítványnak utalja!

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., Gödöllő, Dózsa Gy. u. 16.
Tel: 06-28/410-653, 06/30-331-8822
M. Szabó és Társai Temetkezési Bt., 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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Mozaik

Fotó:
Tatár Attila

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

Mob.: +36/30-952-9987

Nyitva: H–Szo 800–1700
tel.: 06-70/601-8608

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

MAGYARNÓTA EST
A Gödöllői Kulturális és Szociális
Közhasznú Egyesület és Gödöllő
Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata szervezésében május 21én, vasárnap 17 órai kezdettel ismét
a magyar nóta veszi át a főszerepet a
Művészetek Háza színpadán.
A népszerű dallamokat ez alkalommal Simon Boglárka, Jenei Gábor,
Kalocsai Zsuzsa (képünkön) és Nádasdi László előadásában hallhatja
majd a közönség Gödöllő Város Népi
Zenekarának kíséretével.
Belépőjegyek 1500 Ft-s áron a
Művészetek Háza jegypénztárában,
valamint Balogh Gyulánál (Gödöllő, Bercsényi M. u. 39.) vásárolhatók. Bővebb információ: +36-702351273.
Kiadó a városi piac üzletsorán egy 32,79 m2 alapteNyári
rületű üzlet (raktár, szoc.
nyitva tartás:
blokk, közlekedő, bolti
eladótér.)
Hétfő–péntek: 6.00–18.00
Érdeklődni lehet:
Szombat: 6.00–13.00
06-30-5030777,
vagy a helyszínen lehet.

ÉS
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Apró
dallós nappali+ 4szobás,
2fürdőszobás, hangulatos
családi ház kertkapcsolatos terasszal, kellemes
megjelenésű,
idősebb
örökzöldekkel telepített
kerttel, 1098 nm-es telken. Az ingatlanhoz tartozik egy 2állásos garázs
és egy különálló, lakható
melléképület, alatta pincével. I.á.: 37 MFt 0620919-4870

INGATLAN
+ Bontandó házat vagy építési telket vennék Gödöllőn! Tel.:20/944-7025
+ Gödöllőn minőségi garázs-összekötéses 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
600nm-es telken iár: 41,9M Ft Tel.:20/7722429
+ Sürgősen eladó Gödöllőn,
belvárosban egy 30nm-es,
fsz-i, cirkós üzlethelyiség
Iár:12.49M Ft. Tel.:20/8042102

+ Eladó lakást keresek központban!
Tel.:20/804-2102
+ Gödöllőn, központban, 95m2-es, n+3szobás családi ház 837m2-es telekkel eladó!
Iár.:28MFt Tel.:20/944-7025
+ Petőfi téren teremgarázs-kocsibeálló
kiadó!! 14EFt/hó (Félév esetén kedvezmény!) Tel.:20/944-7025
+ Gödöllőn, Királytelepen 1136 nm-es telken kertes családi ház eladó. Komfortos,
3 szobás. Hasznos lakóterület 92 nm,
(+40nm lakóépület félkész állapotban).

+ Eladó Gödöllőn az Alvégben egy 180nm alapterületű, 4,5 szobás parasztház, teljesen új tetőszerkezettel,
összközművel, 472nm-es telken. I.á.: 17,9
MFt 0620-919-4870

Pince, garázs, ásott kút is van. Érdeklődni
hétvégén: 20/2210-199

+ Eladó Dányban a tó mellett 2db
nyaraló, az egyik téglából épült a
másik könnyűszerkezetes cseh típusú. I.á.: 5,9-6,9 MFt 0620-9194870

+ Gödöllőn a Hegedűs Gyula utcában kitűnő állapotú 107 nm-es, 4 szoba+ nappalis
ikerházfél eladó. A házhoz garázs és saját
kert is tartozik. Ára: 33 millió Ft. Érd: 0630-500-2432

+ Eladó Gödöllő központjában egy
798nm-es építési telek, teljes közművel ellátva, 40% beépítési lehetőséggel, építési tervekkel. E.á.: 25,9
MFt 0620-919-4870

+ Gödöllőn, új építésű ikerházak eladóak!
Tel.:20/539-1988
+ 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

+ TELEK ELADÓ: 742 nm, nem közműves
zárt kert. Villany az utcában. 2,5 MFt. Tel:
061/252-4204
+ Besnyői Bazilika közelében 3 szobás,
120 nm-es komfortos házrész kisebb lakásra cserélendő csak Gödöllőn.
Tel: 70/2932-974, 70/6086-087
(18 h után)
+ Eladó egy 44 nm-es, másfél
szobás lakás a város központjában. Igény esetén felújítandó. Iár:
12,7 MFt. Tel: 70/7011-008
+ 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.: 27,9 MFt 0620-9194870
+ Eladó Gödöllő Blahai részén
egy földszint+ tetőteres, nappali+ 2szobás, +40nm önálló apartmanként is bevonható helyiség,
téglaépítésű, szigetelt családi
ház 714nm-es telken, erkéllyel,
kertkapcsolatos terasszal. I.á.:
31,5 MFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn egy csendes,
aszfaltozott, kertvárosi utcában
egy téglából épült, galériás, kan-

ÜZLET, IRODA, GARÁZS
+ A RÉGI POSTA épületében IRODÁK KIADÓK, egyben vagy külön-külön is. Tel:
0620-962-5007

ÁLLÁS

+ Gödöllő központjában
IV. emeleti, 58m2-es, kétszobás lakás jó állapotban sürgősen eladó! Irányár: 15,8MFt.
Tel.:20/539-1988

+ Domonyvölgy, Tulipán utcában panorámás, ápolt, 300 négyszögölön alpesi stílusú téglaház (víz, villany, fúrt kút, szerszámos kamra, pince, 100 tő szőlő, 25 termő
gyümölcsfa) 7,2MFt-ért eladó. 06-28-530308, 06-20-542-8437

+ Palotakerten hosszútávra kiadó egy 54
nm-es, 2 szobás, nagy loggiás, félig bútorozott lakás. 90.000 Ft/hó + 2 havi kaució.
Tel: 0670-2444-902

+ Eladó Gödöllőn a Szabadka utcában egy
1emeleti, 58nm-es 2szobás, loggiás, parkettás öröklakás nyílászárócserével. I.á.:
17,5 MFt 0620-919-4870

+ Eladó Gödöllő blahai részén 90nmes, új építésű lakások külön kis telekrésszel, kulcsrakész állapotban
31 és 35 MFt közötti eladási árért.
0620-919-4870

+ 578m2-es rendezett telken 60m2-es
családi ház eladó Gödöllőn! Tel.:20/5391988

+ Központban 1,5 szobás, 3. emeleti konvektoros lakás kiadó. Érd: 30/423-7594

+ Sürgősen eladó Gödöllőn, belvárosban
egy 30nm-es, fsz-i, cirkós üzlethelyiség
Iár:12.49M Ft. Tel.:20/804-2102+ Petőfi
téren teremgarázs-kocsibeálló kiadó!!
14EFt/hó (Félév esetén kedvezmény!)
Tel.:20/944-7025

+ Eladó 3szoba+ nappalis, újszerű ikerház 400
nm-es telekkel 28MFt-ért.
Tel.:20/804-2102

+ Újfenyvesben nappali+ 5szobás, garázsos ikerházfél eladó! Irányár:39,5MFt.
Tel.:20/539-1988

+ 90 nm-es, 3 szoba+ nappali, konyha elrendezésű lakás központi részen kiadó.
(Lakásnak, irodának is alkalmas.) Érd:
20/9325-415

+ Eladó Gödöllőn a Volán buszpályaudvarral szembeni 4emeletes lakótömbben egy
65nm-es, 2emeleti, 2szobás, loggiás öröklakás konvektoros fűtéssel. I.á.: 18,2 MFt
0620-919-4870

+ Eladó Gödöllő fenyvesi részén egy 30mes utcafontú, 2,5szobás, téglából épült
100nm-es családi ház 1703nm-es telken.
Az ingatlanon melléképületek, borospince
és egy különálló, téglából épült nyári
konyha található. I.á.: 27 MFt. 0620919-4870

+ Eladó két és félszobás
erkélyes felújított lakás
Gödöllőn
Iár:18.8MFt.
Tel.:20/804-2102
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ALBÉRLET KIADÓ
+ Gödöllőn az ipari park közelében,
zöldövezetben 77 nm-es, 2,5 szobás, összkomfortos családi ház
kerttel, autóbeállási lehetőséggel
hosszútávra bérbe adó. Érd: 30/943-

+ Gödöllői műanyagüzem felvesz három
műszakos munkarendbe betanított munkásokat. Tel: 70/365-5010
+ GÉPKOCSIVEZETŐ, ÉRTÉKESÍTŐ munkatársat keresünk B, C kategóriás jogo-
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nyugdíjas rakodó munkást.
Napi 4 óra munka. Fizetés
megbeszélés alapján. Tel:
0670-582-8950
+ Szigü Temetkezés Kft NŐI és
FÉRFI MUNKATÁRSAT KERES.
Érd: 06-30-478-3673, 0628410-653
+ Családi házhoz heti 2 alkalomra, munkájára igényes,
precíz, káros szenvedélyektől mentes TAKARÍTÓ hölgyet
keresek hosszútávra. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal:
sziszkotimi1984@gmail.com
+ Gödöllői ruházati üzletbe
ELADÓ munkatársat keresünk hosszú távra. Jelentkezés fényképes önéletrajzzal:
blendgodollo@gmail.com
+ Mosodára keresünk két műszakos munkarendbe dolgozót. Gödöllői munkavégzés.
Mosodai tapasztalat előny.
Tel: 70/409-7651
+ Adminisztrátorokat, Végellenőröket,
Kocsipakolókat,
Tolóoszlopos targoncásokat,
Raktári dolgozókat (Komissiózókat) keresünk Budapest
környéki munkahelyre. Szállás, utazás, biztosított. Magas
órabér. Érd: 70/206-2621

sítvánnyal áruszállításra, értékesítői feladatok ellátására. Jelentkezni: fényképes
önéletrajzzal a karrier@omtrt.hu email
címen.
+ HÁZVEZETŐNŐI ÁLLÁSRA középkorú
hölgyet keresünk hosszú távra, gödöllői
munkahelyre, napi 8 órára. Bejelentett állás. Elvárások: házimunkában jártas (főzés, mosás, vasalás, takarítás), munkájára
igényes, precíz és gyors, jogosítvánnyal
rendelkezik, megbízható, nemdohányzó.
Gödöllő és közvetlen körzetéből fényképes bemutatkozó levelet várunk: e-mail:
bizalom.partner@gmail.com
+ SOFŐRT keresünk autó szállítóra, nemzetközi munkára, kiemelt fizetéssel. Nyelvtudás előnyben. Tel: 06-70/618-2979
+ IRODAI munkára keresünk minimum angolul beszélő és írni tudó munkatársat.
Rugalmas munkaidő. Tel: 06-70/618-2979
+ Autókereskedésbe keresünk értékesítő
és irodai munkatársat. Tel: 06-70/6182979
+ KOZMETIKUST, MANIKŰR-PEDIKŰR MŰKÖRMÖST, MASSZŐRT keresek Szadára!
Érdeklődni: 06-70-423-7499
+ Építőipari cég keres ASZTALOS, ÁCS,
FESTŐ, SEGÉDMUNKÁS munkakörbe alkalmazottat. 06-30-369-4823
+ Gödöllői Piacra keresünk erős fizikumú

+ FODRÁSZ kollégát keresünk!
Szakmáját szerető, jól képzett
munkatársat Gödöllő központjában lévő, régóta jól működő
szalonunkba, többféle megoldással. „VÁGJ BELE” T: 20/3155-158
+ Szakképzett BOLTI ELADÓT felveszünk
gödöllői
élelmiszerboltba.
Gyakorlat
előnyt jelent. Két műszakos munkarend.
Érd: Kis Péter 30/638-9788
+ SEGÉDMUNKÁSOKAT ÉPÍTKEZÉSEKHEZ felveszek. Jogosítvány előny. Tel:
70/381-8376
+ Gödöllőn, Alvégen heti 2 alkalommal
BEJÁRÓNŐT keresünk családi házba. 2
x 6 óra. Referencia szükséges. Tel: 30212-4807 (5 h
után).
+ Gödöllői kis
ABC-be PÉNZTÁROS – ÁRUF E LT Ö LT Ő T
felveszünk.
Gyakorlattal
rendelkezők
előnyben. Önéletrajzokat
a
lenarimmakft@gmail.
com
e-mail
címre várjuk.
Tel:
70/6081801
+
KŐMŰVES
SZAKEMBERT

keresek
jogosítvánnyal.
Tel: 70/381-8376
+ Nyugdíjasok figyelem!
Gödöllői,
gépkocsival
rendelkező, Budapesten
közlekedésben jártas személyt keresek, aki időnként orvoshoz visz. Egy fuvar 6.000.-Ft+ benzinpénz.
Ugyanitt kertimunka is volna. 06-30-958-5018
SZOLGÁLTATÁS
+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 50 nyelven, anyanyelvi, diplomás, gyakorlott
szakfordítókkal!
Kedvezményes árak. I.L.I
Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.: 28-511366, 20/543-1775, e-mail:
info@ili.hu,
ili.godollo@
gmail.com
+ KERTGONDOZÁS metszés, gépi PERMETEZÉS,
műtrágyázás,
füvesítés,
fűnyírás, rotációs
kapálás. Fakivágás, bozótirtás, sövényvágás, ereszcsatorna tisztítás.
Gyomirtás. Ágak,
levelek, gallyak elszállítása. 06/30747-6090
+
KÖNYVELÉS,
cégalapítás, munkabérszámfejtés,
tanácsadás. Gödöllő, Tűztoronyház, Kossuth utca
13. Tel: 06-30-5921856, 06-30-5081380, 06-28-784752
+
KERTSZABÓK
KFT KERTÉPÍTÉSSEL,
kertgondozással, automata
öntözőrendszerek
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MULTIFOKÁLIS SZEMÜVEGET SZERETNE,
DE FÉL A MEGSZOKÁSÁTÓL?

kiépítésével, kerti támrendszerek és burkolatok kialakításával foglalkozik: www.
kertszabok.hu 20/571-3008
+ 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
+ KERTGONDOZÁS: metszés, sövénynyírás, bozótirtás, fűnyírás, gyepszellőztetés, fakivágás, kaszálás és egyéb kerti
munkák. Lelkiismeretes, alapos, megbízható munka rendszeresen és alkalmanként is. Tel: 30/528-7777

+ KERTFENNTARTÁS és NÖVÉNYVÉDELEM. Fakivágás, tuják, sövények visszavágása. Bozótirtás, fűkaszálás, füvesítés,
gyepújítás, ültetés. GÉPI PERMETEZÉS:
bukszusok, gyümölcsfák virágzáskorában, örökzöldek lemosó és betegség megelőzése, kerti kullancsok gyérítése. 06/20922-4400
+ KÖLTÖZTETÉS! BÁRMIT, BÁRHOL,
BÁRMIKOR! Igény esetén RAKTÁROZÁST, LOMTALANÍTÁST is vállalunk. Tel:
70/621-6291
+ 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
+ Azonnali kezdéssel vállalok KŐMŰVES MUNKÁT, BURKOLÁST,
VÍZSZERELÉST, TETŐJAVÍTÁST és
fűnyírást! Tel: 06-70-361-9679
+ Műanyag párkányok kül- és beltérre (UV álló): 15cm-es: 1.790Ft/
fm; 21cm-es: 2.190Ft/fm; 25cm-es:
2.480Ft/fm; 30cm-es: 2.800Ft/fm.
Takarólécek RAKTÁRRÓL azonnal
30, 50, 70mm-es szélességben. Gödöllőn belül INGYENES kiszállítással. Érd.: Kor-Mon Nyílászáró Kft.
Gödöllő, Kossuth L. u. 26. Tel.: 0630-280-9375; 06-30-398-4815

+ SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon
bizalommal, házhoz megyek. Számítógép
szerelés, rendszer és programtelepítés,
vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel:
30/333-9201
+ SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS.
Ingyenes árajánlat! Tiszta, rendes munka!
Tel: 20/4-359-650
+ DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉLKÜL.
Tóth Tamás 06-70-502-5620
+ 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
+ REDŐNYJAVÍTÁS, GURTNI CSERE egész
Pest megyében garanciával, megbízható
szakembertől, szolid áron, 48 órán belül.
0670-418-3032

+ Velux árnyékolók 1 hetes szállítási határidővel: -külső hővédő rolók,
-belső fényzáró rolók (Disney kollekcióval), -roletták, -energiarolók,
-redőnyök. Érd.: Kor-Mon Nyílászáró Kft. Gödöllő, Kossuth L. u. 26.
Tel.: 06-30-280-9375; 06-30-3984815
+ TAKARÍTÓCSAJOK vállalják Gödöllőn és
környékén lakások, irodák, családi házak,
üzletek, boltok kis, illetve nagytakarítását!
Rendszeres, alkalmi nagytakarítás! 0620351-6738, takaritocsajok@gmail.com
NYÁRI TÁBOR
+ ANGOL, SPORT és KALAND TÁBOR! „Science, Fun & Magic”. Természettudományi
kalandok, sport, kreativitás! MEDENCÉBEN pancsolás! További infók: info@ili.hu
és I.L.I. Kreatív Nyári táborok (Facebookon)
EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS
+ GYÓGYMASSZÁZS, SPORTMASSZÁZS
GÖDÖLLŐ központjában. Kinesio tape
terápia, sportsérülések gyógyítása, nyirokmasszázs. Migrénes fejfájás, izom és
ízületi fájdalom gyógyítása. V. Ádám 0620/561-3320

NÁLUNK A MEGOLDÁS:
Szemüveget vásárolni igazi kihívás. Olyan
keretet szeretnénk, amely valóban illik hozzánk, és olyan szemüveglencsét, amely tökéletes látást biztosít számunkra. E kettő
együttes megvalósítása pedig nem egyszerű feladat.
Boltunkban visuReal videocentírozóval
mindez könnyen megoldható. A műszer segítségével fényképeket és videókat készítünk
Önről a kiválasztott szemüvegkeretekben.
Életszerűen, és teljesen valósághűen a bemutatjuk, hogy a készülő szemüvegben
milyen vastag lesz a lencse, a különböző
vékonyítások mellet. Számítógépen megmutatjuk, hogy milyen lenne a szemüveg
színezett lencsével, vagy mennyit jelent egy
jó tükröződésmentesítés a lencse felszínén.
Így gyerekjátékká válik a szemüvegválasztás!
És ez nem minden!
A számítógép és kamera kombinációjából
álló videocentírozó lehetővé teszi a szemvizsgálat során a gyors, tizedmilliméter pontossággal történő mérést.
Ahhoz, hogy a legnagyobb viselési kényelmet érjük el szemüvegében, a pontos szemvizsgálatra és a szemüveglencse pontos becsiszolására egyformán szükség van.
A szem pupillája elé kell, hogy kerüljön a
szemüveglencse fókuszpontja. Ennek meghatározását a legtöbb látszerész üzletben
kézi feljelöléssel végzik.
Nálunk mindez rendkívül precíz, számítógépes programmal történik, a hibalehetőség
kizárásával.
Ez a pontosság különösen fontos a multifokális (progresszív), vagy a vékonyított szemüveglencsék esetében.
Sok hozzánk betérő, kedves vásárlónktól
halljuk, hogy nem mer multifokális lencsét
vásárolni, mert azt hallotta, hogy nehéz, vagy
nem is lehet megszokni. Az ilyen problémák

hátterében általában a rosszul elkészített
szemüveg áll.
Természetesen manuális lencsefeljelöléssel
is lehet pontos szemüveget készíteni, de videocetírozó berendezéssel a hibalehetőségek szinte nullára csökkennek.
Technikai fejlesztéseinkkel arra törekszünk,
hogy az elkészített szemüveg Önnek kiváló
látásminőséget, gyors megszokást és hoszszú évekig tartó, kényelmes viseletet biztosítson.
A videocentírozó használata nálunk alapszolgáltatás minden minőségi szemüveglencse vásárlása esetén.
A szemvizsgálat tartalmazza a szemüveg
felírását, szemfenékvizsgálatot, és a szürke
illetve zöldhályogszűrést is.
Ráadásul, most több akciót is kínálunk!
• 25-30% kedvezmény a prémium multifokális lencsék árából!
• 25% kedvezmény a fényresötétedő szemüveglencsékből!
• 20% kedvezmény a dioptriás napszemüveg
lencsék árából!
Kedvező akciók, és maximális készítési pontosság, csúcstechnológiával: 2 ok, hogy miért is minket válasszon!
Ráadásul nagy szeretettel és sok-sok év
szakmai tapasztalatával várjuk, hogy igazán
tökéletes szemüvege lehessen.

Bejelentkezés: MSE Optika
Gödöllő, Petőfi tér 3.
Tel: 28/417-367
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+ Körömbenövés kezelése – szemölcs
kezelés – gyógypedikűr - cukorbetegek
lábápolása is. Felnőtt és gyermek. Gödöllő – Tormay Károly Egészségügyi Központ
Ortopédiai szakrendelő (kedd). Bejelentkezés: Baraksó Rita 70/422-1978
OKTATÁS
+ Alsó tagozatos tanuló korrepetálását
vállalja tapasztalt pedagógus. Tel: 0620/2810-295
ADÁS-VÉTEL
+ KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIBRISEKET, papírrégiségeket, magyar és külföldi bélyeggyűjteményeket VÁSÁROLOK.
Tel: 28/412-230

gyatékot, 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: 06/1-293-1759, 70/942-0806,
20/465-1961
+ GYÖNYÖRŰ OSZLOPTUJÁK kaphatók
Gödöllőn termelőtől. Több mint 1.000
közül választhat 30-40 %-os áron. Tel:
30/569-8137
GARÁZSVÁSÁR
+ GARÁZSVÁSÁR 2017. május 2728-án 8.00-tól 13.00-ig. Eső esetén
elmarad. Tel: 30/709-1097
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) 06-30/5364300, 28/611-728 www.akkugodollo.hu
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

+ Almásy Katalin becsüs, vásárol legmagasabb áron bútorokat (romosat is),
festményeket, órákat, dísztárgyakat, porcelánokat, szobrokat, könyveket, csillárt,
ékszereket, hangszert, kitüntetést, régi
pénzt, csipkét, bizsukat, borostyánt, ha-
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+ Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME
zárszalagos mézet közvetlenül a termelőtől! Akác-, 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
(2100 GÖDÖLLŐ, PETŐFI SÁNDOR UTCA 1-3.)
PÁLYÁZATOKAT HIRDET
BELGYÓGYÁSZ SZAKORVOSI munkakör betöltésére
A jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti, vagy egyéb formájú jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: Teljes, vagy rész munkaidő
A munkavégzés helye: 2100 Gödöllő, Petőfi utca 1-3.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Az ellátási területhez tartozó lakosság általános belgyógyászati ellátása, szakmai konzultációk.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései figyelembe vételével - megállapodás alapján.
Pályázati feltételek:
• Szakirányú egyetemi végzettség,
• Belgyógyászati szakvizsga,
• Legalább 3 év szakorvosi munkavégzés,
• Érvényes működési kártya,
• Orvosi alkalmasság,
• Büntetlen előélet
Elbírálásnál előnyt jelent a járóbeteg szakellátásban megszerzett szakmai gyakorlat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló bizonyítványok
• működési kártya másolata,
• szakmai önéletrajz,
• orvosi alkalmassági igazolás,
• erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően
azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: folyamatosan
A pályázati kiírásról további információt Nagy Árpád igazgató nyújt, a 28/420-655 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Tormay Károly EÜ Központ címére történő megküldésével.
• Személyesen: Igazgatói titkárságon.

FIZIKOTERÁPIÁS SZAKASSZISZTENS munkakör betöltésére
A munkakör határozatlan idejű, teljes idős közalkalmazotti jogviszony formában tölthető be.
A munkakörbe tartozó feladatok: szakképzettségének megfelelő fizikoterápiás asszisztensi feladatok
ellátása, adminisztrálása.
Illetményre és egyéb juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv” (KJT) rendelkezései az irányadók.
Munkavégzés helye: Gödöllő, Szabadság tér 3. - II. számú Szakrendelő.
Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság,
• legalább középfokú egészségügyi végzettség,
• fizioterápiás szakasszisztensi oklevél, legalább 1 éves szakmai gyakorlat,
• érvényes működési kártya,
• MESZK tagság,
• erkölcsi bizonyítvány (felvételhez),
• orvosi alkalmasság (felvételkor),
• gyakorlott felhasználói szintű számítógépes ismeret, egészségügyi szoftverhasználatban jártasság.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a gödöllői lakóhely.
A fentieket igazoló dokumentumok a pályázati anyag részeként – a szakmai önéletrajzzal együtt – nyújtandók be 2017. május 31-ig.
A munkakör a pályázat elbírálását követően 2017. július 1-jétől tölthető be.
Pályázat benyújtható: postai úton, vagy személyesen, zárt borítékban a fenti címre.

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 a z 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 lakóhely.
Az igazoló dokumentumok a pályázati anyag részeként – a szakmai önéletrajzzal együtt – nyújtandók be.
Pályázatok benyújtása: folyamatosan
A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.
Pályázat benyújtható: postai úton, vagy személyesen, zárt borítékban a fenti címre.

Tormay Károly Egészségügyi Központ 2 FŐ TAKARÍTÓI állást hirdet.
A munkakör határozatlan idejű, teljes munkaidős (8 órás) közalkalmazotti jogviszony formában tölthetők be. Próbaidő 3 hónap.
A munkakörbe tartozó feladatok: Gödöllőn, az intézet meghatározott objektumaiban egészségügyi és
általános takarítási feladatok ellátása.
Illetményre és egyéb juttatásokra a z 1992. évi XXXIII. tv (KJT) érvényes rendelkezései az irányadók.
Munkavégzés helye: az intézet egész területe.
Munkabeosztás: osztott munkaidős napi munkavégzés.
A munkakör betöltésének általános feltételei:
• magyar állampolgárság,
• legalább 1 éves takarítói gyakorlat,
• legalább 8 általános iskolai végzettség,
• orvosi alkalmasság.
A kiválasztásnál előnyt jelent az egészségügyi intézményi takarítási gyakorlat.
Jelentkezni lehet személyesen az igazgatóságon (2100 Gödöllő, Petőfi Sándor utca 1-3. I. emelet)
Pozsár Bernadett intézeti vezető asszisztensnél.
A munkakör a jelentkezések elbírálását követően azonnal betölthető.

16 gödöllői szolgálat

2017. május 16.
Beküldési határidő:
2017. május 23.

Felhívjuk tisztelt megfejtőink figyelmét, hogy a nyereménysorsoláson
való részvételhez elengedhetetlen, hogy – akár postai úton, akár e-mailen küldik be a megfejtést – a nevük mellett a pontos postai címűket is
megadják! Köszönjük!

A Bagoly könyvesbolt 1000
Ft-os vásárlási utalványát
nyerte:
Hajtó Gábor Máté, Asbóth
u. 5., Seidel Tímea, Bajcsy-Zsilinszky u. 21-25.
A Dűlő Borkereskedés 1000
Ft-os vásárlási utalványát
nyerte:
Hibó Gábor, Kossuth u. 43.,
Varga Lászlóné, Kossuth u. 44.
A Happy Box 2000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte:
Dr. Tiborfai Zsuzsa, Mikes K.
u. 17.
A Városi Mozi ajándékát
nyerte:
Bódai Brigitta, Kazinczy u. 12.,
Szűcsné Burján Mária, Kazinczy krt. 18.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte:
Haraszti Mercédesz, Balaton
u. 7., Fürjes Kálmán, Kaffka
M. u. 3.

