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A gyerekek is szavazhatnak, hogy milyen játszóeszközök kerüljenek a főtérre.
(2. oldal)

www.szolgalat.com
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Újabb sikereket hozott a hétvége a Gödöllő
Táncegyüttesnek.
(5. oldal)

Sportos hétvégén vagyunk túl: gyereknapi futóverseny és diákolimpiai dömping.
(8. oldal)

EZREK LÁTOGATTÁK A III. NEMZETKÖZI TERMÉSZETFILM FESZTIVÁLT

Hatalmas érdeklődés és siker
övezte a III. Nemzetközi Természetfilm Fesztivált, ami a hét
végén folyamatos, látványos
és értékes programokkal várta
az érdeklődőket a Királyi Kastélyban és az Alsóparkban. A
minden eddiginél nagyobb szabású rendezvény a hazai és a
külföldi érdeklődőket egyaránt
vonzotta. A látogatókat, a folyamatos filmvetítések mellett
kiállítások, a természeti értékeinkhez, valamint a környezetvédelemhez kapcsolódó bemutatók, valamint koncertek várták.

Fotó: Balázs Gusztáv

Természeti és művészeti kavalkád

A Nemzetközi Természetfilm Fesztivál a rendezők szándéka szerint nem
csupán a filmről szól, hanem egyfajta
jamboree is. Az idei rendezvény mind
a filmkínálatban, mind a kísérőprog-

ramokban messze felülmúlta a korábbiakat, a rendezvény elismertségét és
rangját és szakmaiságát jól tükrözi,
hogy David Attenborough Fény a
Földön című filmjét is bemutatták,
amit egyébként a szakmai zsűri a
legjobb tudományos ismeretterjesztő

filmnek ítélt meg. A kísérőrendezvények egyik különlegessége a Trash
Art Magyarország kültéri szoborpályázat és kiállítás, amelynek keretén
belül a hazánkban működő művészeti
iskolák és intézmények újrahasznosított anyagokból készített szobrait

állították ki a rendezvény helyszínein, az alkotások még június
10-ig megtekinthetők.
Szintén nagy érdeklődés kísérte a Jam for Nature zenei tehetségkutatót, melyen Szarka
Tamás „Madaraink” című dalát
a tavalyi tehetségkutató nyertese, az Aurevoir együttes gödöllői zenészek és kórusok közreműködésével mutatta be.
A fesztiválon bemutatkoztak
nemzeti parkjaink, az érdeklődők megismerkedhettek hazánk
állatvilágával, a gyerekek körében rendkívül népszerű volt a 23.000
literes óriásakvárium, melyben hazánk vízi élővilágát ismerhették meg,
de nagy sikert arattak az egyéb állatés környezetvédelmi bemutatók is.

Fergetes programok

Gyereknap

Új helyszínen és sok újdonsággal várták
a családokat a városi gyereknap rendezvényei az Alsóparkban a Művészetek Háza szervezésében, ahol reggeltől
estig egymást váltották a színes, szórakoztató programok: játékok, koncertek,
bemutatók, kézműves foglalkozások.
Fotó: Tatár Attila
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(folytatás a 3. oldalon,

A rendezvény a Világfánál és annak
környezetében kapott helyet, ahol minden eddiginél több program- és játéklehetőség nyílt. A vasárnap hagyományosan futóversennyel kezdődött, majd
a városunkban működő tánccsoportok,
egyesületek és a sportegyesületek bemutatói váltották egymást a színpadon.

kapcsolódó írásunk a 7. oldalon)

(folytatás a 4. oldalon)
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK
Elfogadták a gazdasági társaságok beszámolóit
A képviselő-testület május 25-i ülésén elfogadták az önkormányzat
gazdasági társaságainak – VÜSZI
Nonprofit Kft., Kalória Gödöllői
Nonprofit Közhasznú Kft., Művészetek Háza Kft., Erzsébet Királyné
Szálloda Kft., Gödöllői Piac Kft. és
Gödöllői Távhő Kft. – múlt évi beszámolóit.
A VÜSZI Nonprofit Kft. – a Testvérvárosok útja és a Széchenyi utca felújítására kapott megbízása eredményeként – 300 millió forinttal növelte
a bevételét. Közel 26 millió forint
adózott nyereségéből a társaság tervei szerint felújítják az irattárnak, lakatos és asztalos műhelynek otthont
adó épület tetőzetét, a gyepmesteri
telepen dolgozói zuhanyzót, új kutyafuttatókat létesítenek, bemutató és
foglalkoztató teret alakítanak ki. Az
útépítő részleg feladatai ellátásának
segítésére egy kétszemélyes gépkocsit vásárolnak, továbbá ugyancsak
a telephelyen a téli útszóró só és síkosságmentesítő anyagok, gépek zárt
tárolását lehetővé tévő építményt
alakítanak ki.
A Kalória Kft. 18,7 milliós veszteséggel zárta az évet. Hatolkai Máté
igazgató beszámolójában megállapította, hogy a veszteséghez több
tényező vezetett. Első sorban a 2015
szeptemberében érvénybe EMMI
rendelet betartása ró többletköltségeket a közétkeztetőkre, melynek valós
szintjéről a teljes bevezetést követő
első teljes év adott képet. Mivel 2015
első felében történt már normaemelés
az akkori piaci folyamatok figyelembevételével, azt gondolták, ez elegendő keretet ad a szigorú előírások
betartására. Azonban az élelmiszerek
áfájának csökkentése, a kormányzat
„piacfehérítést” célzó intézkedései
és egyéb, a 2016-os üzleti évet érintő
piaci változások újabb drágulást hoztak. További jelentős tétel volt a múlt
év végén a dolgozóknak adott félhavi
prémium, amivel a munkatársak téli
többletköltségeihez és az ünnepekhez kívántak hozzájárulni, az előző
évekhez viszonyítva szerényebb keretből. Ezt többek között azért sem
lehetett mellőzni, mert a munkaerőpiac a vendéglátó szektorban jelentősen magasabb bérekkel csábítja a
közétkeztetési szektor dolgozóit, s
még így is jelentős elégedetlenséget
tapasztalnak.
A közétkeztetési társaság a múlt évi
31 millió forintos fejlesztési támogatásból 3 darab új 300 literes főzőüstöt
és két darab kombinált sütő párolót
üzemelt be, kisteherautót vásárolt,
és a balatonlellei gyermeküdülőben
a tervezettnek megfelelően felújítást
végzett.
A Művészetek Háza Kft. 19 millió
forintos nyereséggel fejezte be 2016ot. Kovács Balázs ügyvezető ezt az
eredményt kiemelkedőnek értékelte annak tükrében, hogy az épület 5
hónapon át zárva tartott a felújítás
második üteme miatt, aminek során
a színháztermet korszerűsítették. A
látogatók száma csak 16 százalékkal
csökkent és mintegy 50 ezer jegyet
adtak el.
A felújítás nagy változást hozott a
Művészetek Háza elismertségében
is. Míg régen ők keresték meg a
színházakat és azok nehezen akartak
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eljönni, ma már többek között a Radnóti, az Örkény, a Nemzeti és a Belváros Színház, a Centrál, az Opera és
az Operettszínház ajánlja előadásait
a gödöllői pódiumra. Az újranyitást
követően november elején egy hét
alatt 10 millió forintot hoztak be
jegybevételből.
A programok minden korosztály számára vonzók, a fiatalokat azonban
nagyobb arányban szeretnék látni,
ezen dolgoznak, hangsúlyozta Kovács Balázs.
A 2015 decemberében megalakult
Erzsébet Királyné Szálloda Kft.
2016. január elsejével vette át az
Erzsébet Királyné Szálloda üzemeltetését. A szálloda pozicionálása jól
sikerült, az eddigi irányvonal jó, mivel egy tipikus városi szálloda lett,
amelynek fő ügyfélköre a vállalati
utazók. A 2016-os évi üzleti tervhez
képest a foglaltsági mutató 12,2 százalékos emelkedést ért el, az átlagos
foglaltság 66,2 százalék volt, ami
jelentősen magasabb az országos átlagnál, hangsúlyozta Laurán Csaba
ügyvezető. A szállodának két fontos
bevételi forrása van, az egyik a szállodai szobák kiadásából és terembérletből, a másik pedig az üzletek
kiadásából származik. A társaság
adózott nyeresége 32,8 millió forint.
A kft ezen eredmény elérése mellett
2016-ban befizetett az önkormányzatnak 60 millió forint bérleti díjat,
4,7 millió forint iparűzési és 5,4 millió forint idegenforgalmi adót.
Az Erzsébet Királyné Szálloda átlagára 4800 forinttal haladta meg a
háromcsillagos szállodák átlagárát.
A Magyar Szállodaszövetség által
kiirt Év szállodája pályázaton különdíjban részesültek, mint az év legdinamikusabban fejlődő szállodája.
Eredményességükben nagy szerepe
volt az étterem bérlőjének és csapatának is.
A Piac Üzemeltető és Szolgáltató
Kft. a múlt évet a tervezett 2,9 millió forint adózás előtti eredménnyel
szemben 13,5 millió forint adózott
eredménnyel zárta. A bevételek 8
százalékkal meghaladták a tervezettet, a kiadások pedig 14 százalékkal
alatta maradtak, tudtuk meg Wilhelm Ferenc ügyvezetőtől.
A társaság eredménytartaléka terhére fejlesztésre, jelentősebb felújításra, karbantartásra 15 millió forintot
használhat fel az idén az üzleti tervében részletezettek szerint.
A Gödöllői Távhő Kft. alapfeladatát
teljesítette, a rendelkezésre álló erőforrásokat jó hatékonysággal használta fel. A 2016. évi üzleti tervében
szereplő bevétel 5 százalékkal elmaradt a tervezettől, a kiadási oldalon
7, 6 százalék megtakarítást ért el,
tartalmazta Geiger Tibor ügyvezető
beszámolója. Az üzleti tervben tervezett 10,6 millió forint eredménynyel szemben 24, 8 millió forint lett
a nyeresége. A tervtől való jelentős
eltérést az év közben történt támogatás fajlagos értékének változása,
a rezsicsökkentés, valamint a lakosságnak értékesített hőmennyiség befolyásolta.
A polgármester kiemelte, a távhőszolgáltatók állami számvevőszéki vizsgálata úgy ért véget, hogy
egyedül a gödöllői cégnél nem emeltek kifogást. Halász Levente képviselő (Gödöllői Lokálpatrióta Klub)
pedig elmondta, az egész országból
járnak a Gödöllői Távhő kft-hez,

amely mintegy mintagazdaságként
működik.
A nyereséges társaságok vezetői – a
VÜSZI Kft. esetében a 2016-os évet
a kft-ben végig vivő dr. Lantai Csaba jelenlegi alpolgármester - kéthavi
jutalomban részesültek. A képviselő-testület az ügyvezetők bérét is
megemelte.

Útfelújítások – a kerékpárosokra is gondolnak
Módosították az idei közútfejlesztésekre vonatkozó, a VÜSZI Nonprofit
Közhasznú Kft-vel kötött kivitelezési szerződést.
A Hunyadi János utcai útfelújítás
első, 437 méteres ütemében, a Grassalkovich Antal utca és a Mátyás király utca között a kerékpáros nyomsávot is kialakítják, a Testvérvárosok
útján is felfestik a kerékpáros nyomsávot. A második ütemben, a Mátyás
király utca és az M3-as autópálya közötti 750 méteres szakaszon dán típusú
kerékpáros nyomsávot alakítanak ki.
A Hunyadi János utca - Mátyás király utca kereszteződést olyan mértékben építik át, amely nem engedélyköteles és lehetővé teszi, hogy
a tervezett lámpás kereszteződés kiépítését útfelbontás nélkül lehessen
megvalósítani.
A város idei évi költségvetése bruttó 500 millió forintot tartalmaz út
és járda építésére. A 2017. évi közútfejlesztési program megvalósítása
céljából március 7-én kötött kivitelezési szerződést a nagyfelületű útjavításokra és a járdákra a VÜSZI-vel az
önkormányzat.

KÖZÖSSÉGET ÉPÍTÜNK. SZAVAZZON ÖN IS:
MILYEN JÁTSZÓESZKÖZÖK
KERÜLJENEK A KIBŐVÜLŐ FŐTÉRRE!
A főtérbővítés eredményeként új, különleges játszótérrel bővül Gödöllő
főtere, ami a legkisebbeknek és a nagyobbaknak is egyaránt lehetőséget
ad majd a mozgásra, a kikapcsolódásra.
A város vezetése fontosnak tartja, hogy olyan közösségi tér jöjjön létre,
ahol a gyerekek jól érzik magukat, épp ezért ők is – és természetesen a
szülők is – szavazhatnak, hogy milyen jellegű játékok kerüljenek a leendő
játszótérre.
A Művészetek Házának Ficak galériájában elhelyezett tablókon megtekinthetők a különböző játszóeszköz típusok, s a helyszínen lévő szavazólapokon mindenki bejelölheti a neki tetsző elemeket. (Az ábrázolások
tájékoztató jellegűek!)
Szavazni június 11-ig lehet, a szavazólapokat a Művészetek Házában található szavazóládába lehet bedobni, vagy online, Gödöllő hivatalos facebook oldalán.

Ütemterv szerint bontják a
régi városházat
– A régi városháza bontása ütemterv
szerint halad. Pár napos csúszásban
van a kivitelező, de ez nem fogja
akadályozni a feladat végrehajtását.
A pala tetőfedés bontását is elkezdték. Azért álltak le vele a kivitelezők, mert ígéretüknek megfelelően
mindig csak addig bontják, amíg a
bontott anyag elszállításáról is gondoskodni tudnak. Az a céljuk, hogy a
bontott anyag ne az épület mellett álljon – válaszolta az Egyebek napirendi pontban dr. Kiss Árpád aljegyző
Simon Péter Gellért felszólalására.
A Fideszes képviselő arról beszélt,
hogy a bontással kapcsolatban sok
hír kering a városban.
– Rengetegen keresnek meg bennünket, nagyfokú a bizonytalanság. Azt
lehet látni – mondta –, hogy pár napot bontanak, pár napot nem bontanak. Elkezdik a tető bontását, majd
abbahagyják. Sok boltban a belvárosban zárják, csukják az ajtókat az
azbeszttől félve.
Simon Péter Gellért a polgármestertől és Urbanics Gábortól, a járási
hivatal jelen lévő vezetőjétől is tájékoztatást kért arról, hogy igazak-e
vagy sem azok a hírek, mi szerint
szabálytalanságokat állapítottak meg
a régi városháza bontása kapcsán.
– A város felelős vezetőjeként szeretném, ha megkaphatnám azt a sok-sok
bejelentést, ami önökhöz érkezett –
reagált dr. Gémesi György. – Minden kérdésre válaszolni fogunk, ahogyan eddig is így jártunk el.
Hozzátette: sok kedvező visszajelzés
érkezett a főtér bővítése kapcsán. A
bontást megelőzően egy fórumon

tájékoztatta a rendőrség, a rendelőintézet, a gimnáziumok, a főtéren
működő vállalkozások, az ott lakók
és a nyugdíjas klubok képviselőit a
várható munkálatokról. Az érintetteknek elmondta, hogy ha bármilyen
problémájuk felmerül a bontással
összefüggésben, hová kell fordulniuk és hol kaphatnak azokra választ.
Arra is ígéretet tett, hogy ha nem az
előírt módon végzik a munkát, azonnali egyeztetést kezd a kivitelezővel.
– Megnyugtatom a képviselő urat,
nem kell aggódnia, kézben vannak
a dolgok, halad a munka, várhatóan
időben végezni fognak vele, ha csak
nem lesz valamilyen katasztrofális
időjárási helyzet. Kérem egyben,
hogy önök is tartsák be a bontási területre vonatkozó belépési tilalmat.
Dr. Kiss Árpád azt is elmondta, hogy
a bontásról a polgármesteri hivatalba
nem érkezett panasz. Hatósági ellenőrzés valóban történt, de nem találtak olyan hiányosságot, ami miatt a
bontást le kellett volna állítani. Ilyen
döntés egyetlen hivatal részéről nem
történt.
A polgármester Urbanics Gábornak
is megadta a szót.
– Váratlanul ért a kérdés, de hogy
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ha már megszólítottak, köszönöm
a lehetőséget, hogy hozzászólhatok
– mondta a hivatalvezető. – A Pest
Megyei Kormányhivatalnak nem a
járási hivatala, hanem két főosztálya
jár el az ügyben. Ők ellenőriznek. Az
egyik a környezetvédelmi, a másik
a foglalkoztatási főosztály. Utóbbi a
munkajogi és munkavédelmi feltételeket ellenőrzi. Előbbi egy 2006-os
rendelet szerint ellenőriz, amely elég
szigorú szabályokat állapít meg az
azbeszttel szennyezett hulladékokkal
kapcsolatos bontásokra. Mindhárom
területen eljárás van folyamatban,
ezekről viszont nem tudunk tájékoztatást adni addig, amíg az eljárásnak
nincsen vége. Arról sem tudok tájékoztatni, hogy a pénteki bontási leállításnak mi volt az oka és arról sem,
hogy az eljárások milyen szankciók lesznek. A polgármester a témát
zárva leszögezte: az önkormányzat
nem tud arról, hogy le lenne állítva a
munkavégzés.
Szerkesztőségünk megkereste dr.
Kiss Árpád aljegyzőt, aki megerősítette, hogy a bontás folyamatos, és
terv szerint zajlik. Semmilyen leállítás nem történt egyik hivatal részéről
sem.
lt
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EzrEk látogatták a III. NEmzEtközI tErmészEtfIlm fEsztIvált

Természeti és művészeti kavalkád
(folytatás az 1. oldalról)

A színes és tartalmas programok
alapját természetesen a filmvetítések
adták. Az Alsóparkban és a kastélyban folyamatosan és ingyenesen lehetett megtekinteni az alkotásokat,
csaknem száz filmet vetítettek folyamatosan.
A fesztivál fővédnöke Áder János
köztársasági elnök volt, aki szombaton személyesen is kilátogatott a rendezvényre.

A díjátadójára szombaton kora este
került sor a kastély lovardájában.
A Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság (NMHH) Méditanácsa által támogatott Gödöllői Nemzetközi
Természetfilm Fesztivál fődíját Ler-

ner Balázsnak ítélték
oda, eddigi munkássága, valamint idei filmje,
a Budapest Inferno – A
Molnár
János-barlang
titka elismeréseként – közölték a fesztivál szervezői.
A legjobb természetfilmnek járó elismerést Török Zoltán kapta,
Lemming – A messzi észak aprócska

ura című filmjéért. A gálán összesen
huszonkét elismerést osztottak ki.
AGödöllő város különdíját Szabó
Attila, a Méregzöld mesék című film
alkotója nyerte. A díjat dr. Lantai
Csaba alpolgármestertől vette át.

A Nemzeti Agrárkutatási és Innovániós Központ standján Gyuricza Csaba főigazgató fogadta a köztársasági
elnököt.

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.

A gödöllői székhelyű Nemzeti
Agrárkutatási és Innovációs Központ különdíját Mosonyi Szabolcs
rendező kapta Csendes Gyarmatosítók című filmjéért. A díjat a NAIK
főigazgatója, dr. Gyuricza Csaba
adta át.
A Szent István Egyetem különdíját
dr. Posta Katalin, a SZIE Mezőgazdaság- és Környezettudományi Karának dékánja adta át Gauder Áronnak, a Csalétek című filmjéért.
A III. Nemzetközi Természetfilm
Fesztivál vetítései Gödöllőn kívül
további 21 hazai városban zajlottak, valamint két erdélyi nagyváros,
Kolozsvár és Székelyudvarhely is
bekapcsolódott a vetítéseinek sorozatába.
(kj)

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!

NyárI muNkák, fEjlEsztésEk
Városszerte folynak a felújítási munkák, a héten azonban a Palotakerti és a Kazinczy körúti játszótér építésre helyeznek nagy hangsúlyt a szakemberek annak érdekében, hogy a gyerekek minél előbb birtokba vehessék őket.
Hamarosan megkezdődik a Dózsa György út 38-50. előtti, jelenleg rossz állapotban lévő járda felújítása is. A munkálatokra még júniusban sor kerül. Ez idő alatt a
munkaterület megfelelő biztosítása érdekében az érintett járdaszakasz melletti parkolót lezárják. Az úttest temető felőli oldalán történő parkolást a munkálatok nem
érintik.
Folyamatosan zajlanak a növényápolási munkák. Az Alsóparkban a fák és a bokrok metszését végezték, a parkokban folyamatosak gyomlálják a zöldterületet.
A városi növények védelme érdekében a közterületeken 2017.05.28 és 06.18.
között vegyes fák permetezésére kerül sor, amit napnyugta után végez a szakcég.
Felhasználásra kerülő szerek:Decis Mega (rovarölő) 0,25 l/ha, Topas 100 EC (gombaölő) 0,5 l/ha, Mospilan 20 SG (rovarölő) 0,2 kg/ha, Csöppmix (tápoldat) 3 l/ha,
Silwet (tapadásfokozó) 0,15 l/ha; Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 21 napMunkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap Méhekre veszélyesség: mérsékelten veszélyes.
*
Gödöllőn mind a VÜSZI munkatársai, mind az
itt lakók nagyon sokat dolgoznak azért, hogy városunk szép és rendezett legyen. Gödöllő arculatához hozzátartozik a sok zöldterület, a gondozott
parkok, fasorok. Az itt élőket mindig felháborította a vandalizmus, ami sajnálatosan városunkban
is jelen van. Az ismeretlen elkövetők most nem
épületet rongáltak, hanem a Testvérvárosok útja
fasorában tettek kárt. A hét végén két egészséges
kisfát törtek derékba azok közül, amelyeket a múlt
év őszén telepítettek a VÜSZI munkatársai, hogy
új, szép fasorral gazdagítsák a városrészt.
(k.)
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A Fülöp-szigetek reményt Adói

Búcsú dr. Lencsés Györgytől

Faces of Love
A Magyarországon működő shoeshine.hu alkotói közösség készítette el
azt a különleges filmet, mely először
hozza elérhető közelségbe Európa
számára az ACAY Misszió megrendítő szolgálatát Ázsiában. A gödöllői
Bazsik Ádám és munkatársainak filmjét június 2-án, pénteken este 18 órakor
tűzi műsorra a Gödöllői Városi Mozi.
A film nem szinkronizált, feliratos.
Húsz évvel ezelőtt, egy francia apáca elindult a Fülöp-szigetekre, hogy
missziót alapítson az ottani hátrányos
helyzetű fiatalok számára. Ugyanekkor, Magyarországon is megfogant
valakiben ugyanez a gondolat, aminek eredményeként 1997 októberében
ketten együtt, Fábián Edit Mirjam
és Sophie nővér megalapították az
ACAY-missziót Manilában, a Fülöp-szigetek fővárosában. Új missziós
közösségük a Mária Misszionáriusai
elnevezést kapta. Küldetésük a mai napig ugyanaz: Reményt adni azoknak,
akiket minden reménytől megfosztottak.
– Hogyan kerültetek kapcsolatba a misszióval? – kérdeztük Bazsik
Ádámot, a film producerét.
– Mirjam nővér ismerte a shoeshine.
hu munkáját és megkeresett minket.
Így indult el a közösségi finanszíro-

zású projekt, aminek eredményeként
2016 elején jött a
meghívás,
ősszel
pedig elutazhattunk
a Fülöp-szigetekre.
– A misszió lényegét úgy foglaltátok össze: reményt adni azoknak,
akiket minden reménytől megfosztottak. Mit jelent ez pontosan?
– A Fülöp-szigeteken egész más a
gyerekek helyzete, mint Európában.
Nincsenek jogaik, sokan a bántalmazások elől az utcára menekülnek. Elképesztő a szegénység. Tudom, itthon
is vannak mélyszegénységben élő emberek, de az, amit ott tapasztaltunk, itthon elképzelhetetlen! Hozzá kell tenni,
ezzel párhuzamosan a dúsgazdagok
rétege is jelen van. A nővérek húsz éve
dolgoznak ott, nem hittan oktatóként,
hanem komoly szakmai és lélektani
hátteret adva próbálják meg integrálni
és visszavezetni a normális életbe ezeket a perifériára került gyerekeket.
– Hogyan fogadták őket, és hogyan a ti stábotokat?
– A Fülöp-szigeteki kormánynak
rendkívül pozitív a hozzáállása a miszszióhoz. Bennünket is nagy szeretettel
fogadtak, bárhová mentünk, és örül-

tek annak, hogy bemutatjuk a misszió
munkáját. A filmben néhány fiatal életét ismerhetik meg, akik megdöbbentő
őszinteséggel beszéltek azokról a megpróbáltatásokról, amelyeket átéltek.
– Mit jelent ez a film a te számodra?
– Úgy gondolom, ez a film nem csak
a misszió bemutatásáról szól, hanem
egyben üzenet is Európának. A megtekintése után ugyanis mindenképpen
fel kell tenni magunknak a kérdést:
Boldognak tartjuk-e magunkat? Mi a
boldogság kulcsa?
– Már több vetítésen túlvagytok.
Hogyan fogadta a hazai közönség?
– Néma csendben. A végén általában elgondolkodott arcokat látunk, a
közönség nem áll fel és rohan haza.
Jelenleg a vidéki bemutatók zajlanak,
szeretnénk, ha minél több közösségi
vetítésre sor kerülhetne.
(kj)

GYEREKNAP: FERGETEGES PROGRAMOK
(folytatás az 1. oldalról)

Itt kapott helyet a zene is: Bíró Eszter, Gubás Gabi, a Csicseri és Borsó
Zenekar, a Lévai Tímea és Poppre
Ádám Duó szórakoztatta a gyerekeket, majd Farkasházi Réka és a Tintanyúl Zenekar fergeteges koncertje
zárta a gyermeknap zenei programját.

Nincs olyan gyerek, aki ne szeretné
a mesét, talán épp ezért rendezték be
a mesedombot a szervezők, mindöszsze néhány percre a rengeteg játéktól,
amelyeknél folyamatosan sorba álltak
a gyerekek. A már régebben megkedvelt ugrálóvár, körhinta és óriáscsúszda mellett hatalmas sikert aratott a
„ládavasút”, a fák között kifeszített
csúszópálya, és hatalmas hajóhinta,
ami méltán nevezhetünk a rendezvény
sztárjának, kicsik és nagyok egyaránt

igyekeztek feljutni rá.
Akik kifáradtak a játékban,
az egy kis kézműveskedéssel kipihenhették magukat, a
VSzC Madách Imre Szakgimnáziuma és a Kreatív Nagyik
csoportja segítségével többek
között papírsárkányt, fa eszközöket, virágokat, képeslapokat
készíthettek, majd
egy-két finom falat
után ismét belevethették magukat a
játékba.
Felsorolhatatlan a számtalan élmény, amit a rendezvény kínált!
A Gyereknapot
sokféleképpen ünneplik, a Gödöllői
Városi Mozi vezetője Reményi Richárd
idén is jótékonysági
akcióval tette. Már
tízedik alkalommal
rendezte meg a Mozizz a gyermekekért
programot. Ennek
során idén az „Énekelj” című filmet
tűzte műsorra, amire
273 fő váltott kedvezményes jegyet.
A befolyt 81.900
forintot
Reményi
Richárd délután a
gyermeknapi műsor
során átadta Gémesi
György polgármesternek, aki megköszönte az adományt,
és elmondta, hogy
azzal a Montágh

Imre Általános Iskola és Speciális
Szakiskola diákjainak táboroztatását
(db)
fogják segíteni.

DR. LENCSÉS GYÖRGY
2017. május 19-én, hosszan tartó
betegség után elhunyt dr. Lencsés
György, a Szent István Egyetem
címzetes egyetemi tanára.
Lencsés György 1941. december 27-én született Pozsonyszentgyörgyön. Családját az 1947-es,
úgynevezett „lakosságcsere” keretében telepítették ki a Felvidékről,
így már kisiskolás kora óta Gödöllő polgáraként élte életét. A pedagógus szülők példáját követve ő is
elhivatott tanárrá vált, aminek nem
mond ellent, hogy állatorvos lett. A
végzés után rövid ideig a Gödöllői
Agrártudományi Egyetem tangazdaságában folytatott praxist, amit
az alma mater hívó szavára otthagyott, hogy az Állatorvostudományi Egyetem Élettan Tanszékén dolgozzon. Itt került szakmai
érdeklődésének fókuszába a baromfi ásványianyag-forgalmának
a kérdésköre is.
Ugyanezzel a témával foglalkozhatott később is, amikor 1973-ban
meghívást kapott a GATE Állatélettani és Állategészségtani Tanszékére. A már akkorra nagy oktatási rutinnal bíró Lencsés Györgyöt
nagyon hamar megkedvelték a

hallgatók. Előadásain nemcsak a
szűk szakmai anyagot adta le, azt
nemegyszer az adott területhez
köthető irodalmi és képzőművészeti vonatkozásokkal is színesítette. Tehette mindezt azért, mert
széleskörű humán műveltségét
akár multimédiás módszerekkel
is képes volt átadni, amivel úttörő
szerepet vállalt az akkor még gyerekcipőben járó oktatástechnika
elterjesztésében is.
Az évtizedeken át végzett kutatómunkáját számos publikációban tette közzé, de a munka
betetőzését a Gödöllőn megszerzett PhD fokozat jelentette. Mindemellett aktív segítője volt a hallgatói kluboknak és Gödöllő város
tanácstagja is volt.
Nyugállományba vonulását követően sem szakadt el a tanszékétől, ahova rendszeresen visszajárt
az angol nyelvű képzés keretében
órákat tartani. Ebben az időszakban sem csökkent az aktivitása,
hisz a művészettörténeti érdeklődési körének megfelelően a Gazdaság- és Társadalomtudományi
Kar meghirdetett kurzusaiban is
oktatott.
Gödöllői lokálpatriotizmusa közismert volt. Kultúrtörténeti előadások tartásával, a gödöllői kastély
és a máriabesnyői műemlékegyüttes szakszerű bemutatásával, sőt
még a település fejlődésében is
elévülhetetlen érdemeket szerzett,
ami a Grassalkovich Antal életéről
készült színjáték írásában teljesedett ki. Halálával egy gazdag életút
ért véget.
Búcsúztatása 2017. július 2-án,
12 órakor lesz a máriabesnyői
Nagyboldogasszony Bazilikában a
római katolikus és az evangélikus
hit ökumenikus szertartása szerint.
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A BAgoly könyvesBolt AjánlAtA

Legendás lények nyomában
A különféle titokzatos szörnyekkel, vagy épp szentként
tisztelt állatokkal a Föld minden pontján találkozhatunk.
Az ősember barlangrajzokon
örökítette meg őket, az egyiptomiak és a sumérok domborművein is jelen vannak a
különböző, egykor feltehetően létezett különleges állatok
épp úgy, mint az egykori hajósok elbeszélése alapján készült ábrázolásokon.
No, és persze ott van a Loch Ness-i
szörny, ami ma is sokak fantáziáját
mozgatja meg. A legendákat pedig
folyamatosan táplálják a különböző
leletek, hiteles vagy épp nem hitelesnek tartott felvételek, írások, amelyek ismeretlen, jelenlegi tudásunk
szerint azonosíthatatlan lényekről
számolnak be.
Szemadám György Munkácsy-díjas
festőművész, aki évekig dolgozott a
Fővárosi Állat és Növénykertben különleges állatenciklopédiát készített,
amiben jól megférnek egymás mellett a „tények” amelyeket hol igazoltnak, hol elképzeltnek, vagy épp
megmosolyogtatónak
gondolunk.

Maga a szerző minden „tényt” tudományos alapossággal vesz számba és
jár körül, szem előtt tartva, mennyi
mindenről változott meg véleményünk az elmúlt évszázadok során.
Elég ha arra gondolunk, egy időben
biztos és megingathatatlan tény volt
az is, hogy a Föld lapos, és a világmindenség központja!
Szemadám György úgy fogalmaz: ez
egyfajta eretnek könyv, sajátos egyvelege a fantáziaszüleményeknek és
a tudományos tényeknek, az igazság
tekintetében pedig nem törekszik állásfoglalásra, azonban mindenképpen nyitottságra ösztönöz: „Sokszor
bizony a tudomány az „igazhívő”elvakultságával mond nemet és fordul
el bizonyos problémák elől, melyek
épp előítélet-mentes vizsgálatnak

népművészet felsőfokon

Táncos és énekes sikerek
Újabb sikereket hozott a hétvége a Gödöllő Táncegyüttes
számára. A kicsik a „Dunán innen Tiszán túl” Kárpát-medencei gyermek- és ifjúsági népművészeti tehetségkutatón, a
nagykamaszok és az együttes
női táncosai pedig a Szolnokon szerepeltek nagy sikerrel.

A hét végén rendezték meg a 24.
Szolnoki Országos Néptáncfesztivált, amelyet hazánk legnagyobb
néptáncversenyeként tartanak számon. A rendezvény célja, hogy a
korábbi alkalmak hagyományait
követve biztosítsa a néptáncegyüttesek, az alkotók számára a művészeti
fórumot, valamint ösztönözze az új
alkotások létrejöttét.
A Gödöllő Táncegyüttes tagjai a
nyitónapi viseletes felvonuláson is
részt vettek , majd a Szigligeti Színház két részes versenyprogramjában
13 táncegyüttes között mutatták be
tudásukat. Ez alkalommal azonban

nem csak felnőtt táncosainkkal találkozhatott a közönség, a versenyt
ugyanis a Gödöllő Táncegyüttes
Nagykamasz csoportja nyitotta meg,
akiket a zsűri a II. Várhelyi Lajos
Gyermek Néptánc fesztiválról juttatott a rangos eseményre.
A fesztivál két díjjal gyarapította a
táncegyüttes elismeréseinek listáját: a Nagykamasz csoport a Magyar
Táncművészek
Szövetsége
különdíját, a
táncegyüttes
női táncosai
pedig a Folkpédia különdíját kapták.
Gödöllőt azonban nem csak táncosaink képviselték a rangos eseményen,
a vasárnapi szabadtéri programok
keretében ugyanis a Cimbaliband
adott nagy sikerű koncertet.
Szintén a hét végén rendezték meg

kellene alávetni. ... nagyobb vétség a tudományos felfogás ellen
egy valószínűtlennek tűnő beszámolóra vagy leírásra azt mondani, hogy nincs,mint azt, hogy
lehet.”
A rendkívül gazdagon illusztrált
könyvben azonban nem csak
a legendákból ismert lényeket
ismerhetjük meg, hanem a különböző,már kihalt állatokat is,
amelyek eltűnésében az ember
játszott igencsak szégyenletes szerepet, mint például a tasmániai erszényes farkas, a mauritiusi dodó, a
sárgahomlokú ara, vagy a jávai tigris – hogy csak néhányat említsünk a
hosszú listáról.
Szerencsére vannak olyan állatok,
amelyek nem eltűnnek, hanem újra
felbukkannak bolygónkon. Ezek
közül is jó néhányat bemutat a kiadvány. Ilyen a Délnyugat-Kína hideg
erdős hegyeiben élő arany piszemajom, a bojtosúszós őshal.
A könyv a 2007-ben megjelent Hihetetlen lények könyve első részének
átdolgozott és bővített kiadása.
(Szemadám György: Állati tények és
talányok – A tudományon innen és
(ny.f.)
túl I.)
a „Dunán innen Tiszán túl” Kárpát-medencei gyermek- és ifjúsági
népművészeti tehetségkutató, Budapest-Pest megyei területi válogatóját,
ahol a Gödöllő Táncegyüttes színeiben Wágner Szilárd és Sápi-Tóth
Sarolta, valamint Kiss Bálint és
Balog András mutatta be tudását.
Valamennyien arany minősítéssel
jutottak tovább a verseny országos
döntőjébe.
***
Ez a verseny nem csak táncos, hanem
énekes sikert is hozott Gödöllőnek.
A Gödöllői Frédéric Chopin Zenei
AMI növendékei közül népdal kategóriában Benedek Krisztina növendékei mérettettek meg gyönyörű
eredménnyel. Az 1. korcsoportban
Pervai László kiemelt arany minősítést és továbbjutás az országos
döntőbe, a Búzamagocska együttes
arany, a Cipóriska ezüst a Kalapos
pedig bronz minősítést kapott.
A 2. korcsoportban a Cibri énekegyüttes kiemelt arany minősítéssel
jutott tovább az országos döntőbe, a
Cilibri pedig ezüst minősítést kapott.

Újdonságok minden korosztálynAk

A Könyv ünnepe Gödöllőn
Minden évben júniusban
rendezik meg az ünnepi
könyvhetet, amely a hazai
olvasni szeretők számára
számtalan újdonságot és
érdekességet tartogat. Az
idei, június elsején kezdődő 88. Ünnepi Könyvhét és
16. Gyermekkönyv napok
Gödöllőn is egyet jelent a
bemutatókkal és rendezvényekkel.
Június 1-jén a gyerekeknek tart
rendhagyó irodalomórát Nényei
Pál, az Irodalom visszavág című
könyv szerzője, aki tanárként is
irodalomtörténészként „forradalmasította” az irodalmi művek
megközelítését, és nagy sikerrel
szeretteti meg a sokszor régimódinak minősített klasszikusokat a
gyerekekkel.
Ha már klasszikusok, a mesék világában Szabó Magda Tündér Lala
című meseregénye mindenképpen
annak számít. Június 2-án Írisz választása címmel Mészáros Beáta
drámapedagógus tart foglalkozást
a gyerekeknek a könyvtárban.

kj

És jöjjön egy új kedvenc, igaz
nem tündér, hanem egy nagyon
szigorú nyomozó: Nózi. Bizony, a
híres rendőrkutyáról van szó, akinek „Az ékszerrablók nyomában”
című történetét Kántor Kata je-

gyezte le, a gyerekek pedig egy interaktív könyvbemutató keretében
megismerhetik az izgalmas kaland
minden részletét június 13-án a
kastély parkkönyvtárában, azaz a
Királydombi Pavilonban.
Természetesen a szervezők nem
csak a gyerekekre, hanem a felnőttekre is gondoltak, őket is izgalmas programok várják a következő napokban.
Június 6-án Kepes Andrással találkozhatnak, akinek a Világkép
– A családi kör négyszögesítése
című könyve hatalmas sikert aratott, s egy izgalmas életútba engedett bepillantani.
Szintén érdekes, helytörténeti
szempontból is jelentősnek ígérkezik annak a könyvnek a bemutatója, ami Ullmann Péter Ágoston
premontrei szerzetes visszaemlékezésit tartalmazza. A mű szerkesztői Ö. Kovács József és Szabó Csaba. Az ehhez kapcsolódó
beszélgetésre június 8-án kerül sor.
No, és persze ne feledkezzünk
meg a folyamatosan zajló programokról sem: Június 10-16 között
számtalan színes programmal várja a gyerekeket a parkkönyvtár, s
mivel az új városi könyvtár idén
15 éves, 15 százalékos beiratkozási kedvezmény és egyéb meglepetések várják az olvasókat.
De az ünnep nem csak nekik szól,
hanem az íróknak is: június 3-án,
kerül átadásra a Gödöllői Irodalmi
Díj.
Bőven akad tehát választék az irodalom kedvelőknek,a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ programja jól mutatja, joggal
érdemelte ki az intézmény az Informatikai és Könyvtári Szövetség
„A KÖNYVTÁRÜGYÉRT” díját.
bj
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Jubilál a Gödöllői kikeleT Óvoda

Szívből és lélekből
65 éves a Gödöllői Kikelet Óvoda. Ezt
ünnepelték hétfőn mai és régi dolgozók együtt az intézmény udvarában.
Fodor Csilla óvodavezető visszaemlékezésében elmondta, hogy az egyetem
1998-ban adta át az önkormányzatnak
az intézményt működtetésre. A város
2007-ben bővítette az óvodát, s azóta 4 csoportban fogadja a gyerekeket.
Az intézmény szakemberei az 1970-es
évektől szívből és lélekből vállalják a
hagyományőrzést, s ennek következtében választotta 1997-ben a néphagyományőrző programot az akkori vezetőség. Azóta több száz óvoda
adaptálta a programot, szinte szóról szóra átvéve azt.
A
Néphagyományőrző
Óvodapedagógusok Egyesületéhez a határon túlról is
sokan csatlakoztak – idén
már Kárpátaljáról is. Három évvel ezelőtt elnyerték a Néphagyományőrző
Mesteróvoda címet. Mottójuk: A gyökerek, amik
tartják a fát.
Az óvoda már több mint két emberöltőre kiterjedő munkásságát méltatta és köszönte meg az önkormányzat

nevében dr. Gémesi
György
polgármester, aki
még akkor volt
az intézmény növendéke, amikor
az az egyetem
főépületében
működött.
Kiemelte: a szakma
mindig újabb és
újabb ötletekkel
kápráztatja el a várost. A bővítés
szükségszerű volt, az épület ma jó
állapotban fogadja
a gyerekeket.
Dr. Tóth Tamás
oktatási rektorhelyettes elmondta,
ha egy szóban kellene összefoglalnia
a köszöntőjét, akkor a
csapat kifejezést használná, mert az óvoda testülete évtizedek óta jó és
hasznos munkát végez,
kezük alatt generációk
nőttek fel. A két szavas mérleg: tradíció
és innováció. Itt a hagyományból lett
az újítás, az, amire büszkék vagyunk.

A GYÓGYÍTÁS TÖRTÉNETE

A Királyi Kastélyban tartotta tudományos ülését a Magyar Orvostörténelmi Társaság. A tanácskozáson ezúttal a magyar egészségügy I.
világháború utáni helyzetével kapcsolatban
hangzottak el előadások dr. Kapronczay Károly professzor, a társaság titkára, és dr. Dobson Szabolcs, a Magyar Gyógyszerésztörténeti
Társaság elnöke előadásában.
A rendezvényen Pelyhe József, Gödöllő alpolgármestere és dr. Ujváry Tamás, a Gödöllői
Királyi Kastély igazgatója mondott köszöntőt.
Az ülés keretében köszöntötték dr. Szabadfalvi Andrást, a Tormay Károly Egészségügyi
Központ nyugalmazott igazgatóját, a társaság
tagját, abból az alkalomból, hogy idén 60 éve
(nyf)
vette át orvosi diplomáját.

TRIANONI
MEGEMLÉKEZÉS

2017. június 1., 17 óra
Helyszín:

A MŰVÉSZETEK HÁZA
MELLETTI
TRIANON-EMLÉKMŰ
A műsorban közreműködnek:
a Gödöllői Török Ignác Gimnázium
tanulói, 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 számon.
Egyben kérjük, a rendvényhez méltó
helyszíni előkészületek segítése
érdekében szíveskedjenek a koszorúkat lehetőleg 16 óráig a helyszínre
juttatni. Megértésüket köszönjük.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Goschler Tamás kiállíTása

A világítótorony
Utóbbit az egyetem is hasznosítja: az
intézmény szakmai gyakorlatára építve
óvodapedagógus képzést kíván indítani
hagyományőrző szakiránnyal. A három
szavas összefoglaló: empátia, profizmus, emberség. Ezek mindenki számára komoly, tiszteletet keltő értékek.
A kis ünnepséget az óvodások pünkösdi játéka koronázta meg.
(LT)

Falapelemek címmel Goschler Tamás alkotásaiból nyílt kiállítás szombaton délután a Levendula Galériában. A gödöllői művésznek itt ez az
első önálló tárlata, de munkáival csoportos kiállításon már találkozhattak
az érdeklődők.
A Levendula Galériát
vezető Sz. Jánosi Erzsébet számára mindig fontos
volt, hogy a helyi művészek megjelenjenek a Remsey körúti kiállítóteremben,
ahol most Goschler Tamás
különleges hangulatú képei
kaptak helyet.
Az alkotásokon a négy elem jelenik
meg, amelyek egyben, mint a természet erői tombolnak a képeken. „Éter
és levegő keverékéből tűz keletkezik,
miközben a festékrétegek alatt ott van

az elenyészés pillanata. Égő vörösökkel, dinamikus faktúravezetéssel
alakul formává a fény, ezalatt a vizek
hullámain érzelmek csendesedettsége
raktározódik a mélybe. A tűz–víz–levegő–föld egyesüléséből pára jelent-

kezik. Csendben bevonja a képet és
húz minket valahová lefelé, a mélybe.
Az érzelmek hullámain befelé fordulás és raktározás visz az elcsendesedés
felé. Az elemek rugalmas közeget alkotva a mindenséget kitöltő anyaggá
válnak, formálódnak és megszólítják
a bennünk lakozó elemeket” – jellemezte a képeket Sz. Jánosi Erzsébet,
aki úgy fogalmazott, Goschler Tamás
ebben a közegben olyan, mint a világítótorony, az irányt mutató jelzőtűz,
amely egymaga áll a természet erőivel
szemben.
A kiállítást június 22-ig láthatják az
(ny.f.)
érdeklődők.

2017. májuS 30.

gödöllői Szolgálat 7

Élő-Világ

TALÁLKOZÁS A MENTETT FIÓKÁKKAL
A Madarak és Fák Napja városunk népszerű programjai közé
tartozik, amely minden évben
sok látogatót vonz. A rendezvény idén a III. Nemzetközi Természetfilm Fesztivál részeként
várta az érdeklődőket, s több
ezer gyerek és felnőtt számára
tette lehetővé, hogy közelebbről
ismerkedjenek a körülöttünk élő
szárnyasokkal. A Magyar Madártani Egyesület gödöllői szervezete az Alsóparkban május
26-28-ig, mindhárom napon madárbemutatókkal és játékokkal várta az érdeklődőket.
Május 26-ra, a fesztivál diáknapjára több mint
1700 iskolás és óvodás regisztrált, akiket a hely-

színen madárgyűrűzéssel és egyéb bemutatókkal vártak. A gödöllői gyerekek mellett többek
között Aszódról, Fótról és Ikladról érkeztek csoportok, akik körében a legnagyobb sikert a helyszínen bemutatott madarak aratták. Az egyesület sátrában vendégeskedő két kis mentett
fülesbagoly és vércse fióka
minden látogató szívét meghódította.
A diákokat idén is játékok és vetélkedők várták.
A tudáspályán jól teljesítők
között értékes ajándékok
találtak gazdára, a fődíjat, a
részvételt a bika-tavi természetvédelmi és ornitológiai
táborban Bognár Éva, gödöllői diák nyerte.

Mint azt Juhász Tamás, a Magyar Madártani
Egyesület Gödöllői Helyi Csoportjának titkára
lapunknak elmondta, a szervezők számára nagy
öröm volt, hogy a részt vevő diákok nem csupán egyre nagyobb érdeklődést tanúsítanak a
rendezvény iránt, hanem egyre felkészültebbek
is – ami tanáraik munkáját is dicséri.
Természetesen nemcsak a diáknapon, hanem
a fesztivál teljes ideje alatt várták az érdeklődőket. A hét végén szinte mindig „telt ház” mellett
az érdeklődők választ kaphattak a bemutatott
madarakkal, odukkal kapcsolatos kérdéseikre,
és versenyen kívül is kipróbálhatták, vajon felismerik-e a madarat tolláról, vagy szárnyáról, a
fesztiválra ellátogató külföldi vendégeknek pedig lehetőségük nyílt arra, hogy ízelítőt kapjanak hazánk gazdag madárvilágából is.
(ny.f.)

TURUL

vastagabb bőrű lovak
védettséget élveznek
a szúrólegyekkel és
bögölyökkel szemben. Patás barátunk
így feszültté, nyugtalanná válhat a nyári időszakban és ezt a néhány hónapot

egy lelkiismeretes lótartó mindenképpen szeretné megkönnyíteni kedvence
számára. Éppen ezért célszerű minden
lovaglás előtt olyan rovarriasztó permettel lefújni lovunkat, mint például
a Black Horse Fly Guard spray. Nagy
előnye, hogy természetes illóolajokból
készült, és tartalmaz többek között citromfüvet és levendulát, így a 7-8 órás
védelem mellett kellemes illatot is
áraszt. Teafaolaj tartalma csökkenti a

Még áprilisban járta be a világot az a videó,
amin Nils Ušakovs, Riga polgármestere online
sajtótájékoztatóján azt a pillanatot is megörökítette, amikor az ottani hivatal cicája Dumka felsétált az asztalra és belekortyolt a polgármester
bögréjébe.
Frau Bürgermeisterin von Gödöllő azonnal
küldött egy-egy „Gödöllő”-s bögrét a polgármesternek és a cicának, természetesen az ő portréjával ellátottak közül.
Mint a napokban kiderült, a csomag célba
ért: Nils Ušakovs polgármester online sajtótájékoztató keretében mutatta be és köszönte meg
az ajándékot, s egyúttal Gödöllőről is pozitívan
nyilatkozott.
B.

NE LEGYEN LEGYE!
Itt a nyár, jön a jó idő! Egyre többet
tartózkodunk a szabadban kedvenceinkkel. Ebben a szép időben egy
jó kis tereplovaglás erdőn-mezőn át
felejthetetlen élmény lovasnak és
lónak egyaránt. De ne feledkezzünk
meg a legyekről, szúnyogokról és böglyökről sem,
akik megkeseríthetik mind
a lovasok, mind a lovak
mindennapjait és a közösen eltöltött időt. Nem
csak csípéseik bosszantók
és kellemetlenek, hanem
az általuk esetlegesen terjesztett fertőző betegségek sem kívánatosak, így a
vérszívók elleni védekezés
kiemelten fontossá válik a
lovardák életében a jó idő
beálltával. Több módszer is a rendelkezésünkre áll ebben, gondoljunk csak
a légymaszkokra vagy légytakarókra,
bár ezek hatékonysága erősen megkérdőjelezhető például egy rovarok által szennyezettebb, vízparti területen.
Egy vékonyabb bőrű telivért még inkább megvisel a vérszívók folyamatos
támadása, valamint a sötét szőrzet is
vonzóbb a rovarok számára. Ez persze
nem azt jelenti, hogy a világos színű,

BÜRGIS BÖGRE
RIGÁBAN

MEGLEPETÉS AJÁNDÉK
A KUTYÁKNAK
lovak izzadságszagát, valamint enyhíti
a csípések okozta égő érzést. A készítmény javítja a bőr puhaságát és rugalmasságát azon a területen, ahová felvitték és
csillogást ad a ló szőrének. Felnőtt lovakhoz
és csikókhoz is használható. A Black Horse Fly
Guard segítségével a lovasedzések és tereplovaglások zökkenőmentesek lesznek, lovunk
pedig hálás a gondoskodásért. A Black Horse
azokra a lovakra is gondolt, akik nem tudják elviselni a spray-eket, ezért kifejlesztette
a Fly Guard gél állapotú változatát is,
amit kenhetünk a ló fejére és fülére is,
így tartva távol őt a vérszívók állandó
ostromától.
A Black Horse termékeit megvásárolhatja a Vetashop áruházában személyesen (2100 Gödöllő, Kenyérgyári
utca 2.) vagy interneten keresztül a
www.vetashop.hu oldalon.
(x)

A gödöllői Ebrendészeti Telep árva kutyáit és gondozóit nagy meglepetés
érte: tekintélyes mennyiségű (csaknem 200 kg) ARION prémium tápot kaptak ajándékba a világmárka kizárólagos magyarországi forgalmazójától, az
INNOREÁL Kft-től. Óriási köszönet az Arionnak ezért az önzetlen segítségért, és külön köszönet illeti Zsok Sándort és Petrus Krisztát.
(p)

EBRENDÉSZETI TELEP: GAZDÁT KERESŐ KUTYÁK 06-70-648-0020, munkanapokon 7-16 óráig

HÉTVÉGÉN IS NYITVA TARTÓ

ÁLLATORVOSI RENDELŐ

GÖDÖLLŐI
ÁLLATKÓRHÁZ

Június 3-án

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

9-11 óráig

! Minden nap nyitva !
ÁLLATPATIKA

(szombat)

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.

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

PLÚTÓ ÁLLATORVOSI RENDELŐ
TIMI: 4 éves szuka. Igazi
családi kutya: okos, játékos, más kutyákkal remekül
kijön. Jó házőrző lehetne.

9.00–19.00

Pünkösd vasárnap és hétfő:
9.00–12.00

Tel: 06-30-943-9898

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

Gödöllő, Szabadság út 97.
Rendel:

DR. HORVÁTH MÁRK
állatorvos

Tel.:

06-20/38-55-726
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atlétika Diákolimpia - óriási göDöllői sikErEk

Kriszt Sarolta fantasztikus országos csúcsa

Szerdától vasárnapig tartott Székesfehérváron a Bregyói Atlétikai
Központban a „Diákatlétika Ünnepe” versenysorozat, ahol a II., IV., V.
és VI. korcsoportos atléták mérték
össze tudásukat. A gödöllői diákok
összesen hét érmet szereztek.
A legkisebbek versenyeivel kezdődött a
viadal és rögtön kiemelkedő eredmény született a II. korcsoportban (2006-2007), ahol
új országos csúccsal, 532 ponttal nyerte
Kriszt Sarolta (a képen középen világoskék melegítőben), a GEAC 11 éves atlétája
a többpróba országos diákolimpia döntőt.

Erre a számra összesen 146-an (!) szereztek
indulási jogot a több száz megyei versenyen elindult atlétából. A 2001 óta vezetett
ponttáblázat szerinti, 2012-es 513 pontos
országos csúcsot döntötte meg a Hajós Alfréd Általános Iskola ifjú sportolója. Eredményei: kislabdahajítás 46,88 m, távolugrás
442 cm, 60 m síkfutás 8,57 mp. Testnevelője
Csighyné Szota Katalin, felkészítő edzője
Körmendy Katalin.
A IV. korcsoport (2002-2003) aranyérmet
nyert Eszenyi Napsugár kislabdahajításban
(56,34), aki szintén a Hajós iskola tanulója, edzője Máté Alpár. Magabiztos versenyzéssel lett ezüstérmes az Erkel Ferenc
Általános Iskola 4x600 m-es leány váltója,
Bútor Dóra, Németh Nóra, Gódor Fanni, Hrapan Júlia, akiket testnevelőként és
GEAC edzőként is Gadanecz György készített fel. A teljes éremkollekcióról a szintén „Erkeles” Soos Levente gondoskodott,
aki kiváló, 184 cm-es eredménnyel bronzérmes lett magasugrásban, felkészítő edzője a

gyErmEknapi futóvErsEny – több, mint EzrEn futottak

Damjanich és Montágh elsőség
A május 28-ai gödöllői Gyermeknapon rendezték meg a
hagyományos Gyermeknapi futóversenyt, ahol több mint ezer
gyermek és felnőtt állt rajthoz. Az
iskolák közötti versengést a Damjanich és a Montágh nyerte.
Az egyéni megmérettetésben az I-VI.
korcsoportos lányokat és fiúkat, valamint
a felnőtt férfi és női 1-3. helyezetteket díjazták, míg az iskolák versengésében egy
nyílt és egy, csak a gyerekeket figyelembe vevő kategóriában jutalmazták az 1-3.
helyezetteket.
A legtöbb diákot mozgósítók versenyében a Damjanich iskola nyert, megelőz-

ve a Montágh és az Erkel iskolát, míg a
diákok és az iskolához tartozó hozzátartozók összesített rangsorát a Montágh
nyerte, megelőzve a képzeletbeli dobogón a Damjanichot és a Petőfit.
Egyéni helyezettek: I. korcsoport, fiúk:
1. Menyhárt Olivér (Hajós), 2. Fodor
András (Damjanich), 3. Kocsis Jácint
(Hajós); lányok: 1. Ábrahám Zita (Damjanich), 2. Daróczi Petra (Petőfi), 3. Soós
Noémi (Erkel); II. kcsp. fiúk: 1. Lőrincz
Huba (Damjanich), 2. Horváth Zalán
(Waldorf), 3. Ali Richárd (Damjanich);
lányok: 1: Daróczi Detti (Petőfi), 2.
Lauber Zille (Hajós), 3. Barbieri Glória
(Hajós); III. kcsp. fiúk: 1. Foris Dávid
(TIG), 2. Lőkös Ádám (Hajós), 3. Lau-

labDarúgás – bajnok a gEaC

A végére hagyta a Gödöllői SK
Az elmúlt hétvégén mindhárom
gödöllői labdarúgó csapat pályára
lépett. A GSK a megyei I-ben 1-1-re
végzett Tökölön, a GEAC egy 201-es sikerrel ért révbe, míg a GSK
II.-Szada 6-4-es vereséggel zárta a
szezont.
A megyei I. osztályban szereplő Gödöllői
SK az eredmények kedvező alakulása miatt
(a Tura döntetlent játszott) akár már most
lezárhatta volna az ezüstéremért zajló párharcát a turaiakkal szemben, de mivel Szász
Ferenc csapata is 1-1-re végzett Tökölön,
így az utolsó játéknapra marad a döntés,
hogy ki lesz a második a pontvadászatban.
A Gödöllő jelenleg 60 ponttal áll a második
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helyen, míg a Tura VSK-nak 58 pontja van.
A bajnokságot a Vecsés nyerte meg. A GSK
a sereghajtó Pilisszentiván, míg a Tura a
szintén már kiesett Halásztelek vendége lesz
az utolsó fordulóban.
Pest megyei I. osztály 29. forduló
Tököl VSK – Gödöllői SK 1-1 (1-1) Gól:
Koziorowski Richárd.
Megyei III. osztály – Újra a megye kettőben a GEAC

GEAC-ban Kovács Zoltán. Eszenyi Napsugár az egyéni arany után a többpróban (100
m, kislabda, távol, súly, 800m) 910 pontot
összegyűjtve negyedik lett.
Az V. korcsoportban (2000-2001) kiemelkedően szerepelt az EYOF (Európai Ifjúsági
Olimpiai Játékok) válogatott keret tagja, a
2002-es születésű Szőke-Kiss Anna (Premontrei Szent Norbert Gimnázium), aki
1500 m-en és 800 m-en lett ezüstérmes, úgy,
hogy a 2 évvel idősebbeknél indult! Az egészen kiváló 800 m-es ideje (2:15,23) pedig
egyre közelebb hozza Gadanecz György tanítványának az EYOF részvételt.
A VI. korcsoportban 100 m gáton (15,63)
bronzérmet hozott Gödöllőre a Premontreinek a GEAC versenyzője Csernyánszky
Flóra, felkészítő edzője Kaptur Éva.
További helyezések: 5. hely: 200 m-en
Pótha Johanna és a 4x400 m-es fiú váltó
(Tamás Máté, Kapitány Márton, Jenei
Botond, Katona Ádám/Török Ignác Gimnázium); 6. hely: Fogarasi-Krausz Tamás
(Premontrei) magasugrás; 7. hely: Csernyánszky Sára (Premontrei) 400 m.
-ggyber Kolos (TIG); lányok: 1. Belényesi
Hanna (Hajós), 2. Soós Lívia (Erkel), 3.
Horváth Sára ( Hajós); IV. kcsp. fiúk: 1.
Várkonyi Gábor (Erkel), 2. Halász Adrián (Hajós), 3. Sal Bendegúz (Premontrei); lányok: 1. Németh Nóra (Erkel),
2. Gódor Fanni (Erkel), 3. Daróczi Lili
(Petőfi); V. kcsp. fiúk: 1. Galgóczi Tamás (CEAS), 2. Zsiborás Márton (TIG),
3. Kardos Tamás (CEAS); lányok: 1. Ifjú
Viktória (Szent Imre), 2. Ifjú Krisztina
(Szent Imre), 3. Lamos Virág (Montágh);
VI. kcsp. fiúk: 1. Pitlik Marcell (Premontrei), 2. Kovács Kristóf (CEAS);
lányok: Könnyű Vanessza (CEAS); Felnőtt fériak: 1. Verbói Zoltán (Hajós), 2.
Csenteri Csaba (Montágh), 3. Hegedűs
Mózes (Damjanich); Nők: 1. Simon
Barbara (Petőfi), 2. Muhari Gabriella
(Montágh), 3. Lábiscsák Nóra (Hajós). -liA GSK II.-Szada Tóalmáson vizitált és búcsúzott egy 6-4-es vereséggel a szezontól.
Kerecsényi F. Norbert alakulata a hatodik
helyen végzett ugyan ebben a csoportban.
Pest megyei III. Közép A-csoport, 26. forduló: Kisalag SC – GEAC-SZIE 1-20 (1-8)
Gólszerzők: Horváth Zsolt Miklós (4),
Müller Péter, Angyal Zoltán és Beregszászi Béla (3-3-3), Nagy Gergő és Vagyóczky
Már (2-2), Kurunczi Dániel, Vitárius Tamás,
Barkóczi Ádám.
SK Tóalmás – Gödöllői SK II.-Szada 6-4
(4-2) Gólszerzők: Szabó László (2), Sztriskó Zoltán, Bali Dávid.
-tt-

képvisElő-tEstülEti ülés – a sporttámogatásokról is DöntöttEk

23,5 millió forint idén a sportkluboknak
Az év elején döntött a város testülete arról, hogy az idei költségvetésben 41 millió forint fordítható
sporttámogatásra. Ebből 18 millió forint jut a kiemelt támogatásban részesített egyesületek és
szakosztályok támogatására, míg
a nem kiemelt versenysport és a
szabadidős sportegyesületek öszszesen 6,5 millió forintra pályázhattak.
A pályázatok beérkezése és elbírálása
után a május 25-ei Képviselő-testületi
ülést követően az alábbi összegeket fogadta el a testület és nyerték el így a pályázó klubok. A kiemelt versenysportba
tartozó négy egyesület közül a GEAC
atlétikai szakosztálya és a GEAC vívószakosztálya egyaránt 5-5, a Penta-Gödöllői Röplabda Club 4,5, míg a GEAC
asztalitenisz szakosztálya 3,5 millió forintot kap két részletben. A nem kiemelt
versenysport szakosztályok, egyesületek

részére a következő összegeket hagyta
jóvá a képviselő-testület: Gödöllői Taekwon-do SE és a Grassalkovich SE 1-1
millió forint, a Jumpers Tánc és Sport
KE, valamint a VUELTA SE 500-500
ezer forint. A szabadidős sportszakosztályokat, egyesületeket a következő
támogatásban részesítették: Gödöllői
Ördögök Rögby SE 280 ezer, Aikido
Testgyakorló Egyesület 100 ezer, BIKE
ZONE Kerékpáros Egyesület 130 ezer,
Fujinaga Karate Do 120 ezer, Gödöllői
Contact ITF Taekwon-do SE 120 ezer,
Gödöllői Sakkbarátok Köre 100 ezer,
Gödöllői Kirchoffer SE 500 ezer, Margita 344,2 Turisztikai és SE 300 ezer,
Pelikán Horgász Egyesület 100 ezer, Sainó Karate-Do Közhasznú SE 250 ezer,
Gödöllői Lovas Sport és Hagyományőrző Közhasznú Egyesület 500 ezer, Gödöllői Sport Klub - Tenisz Szakosztály
150 ezer, TIG-Diák Sport Egyesület 150
ezer, Gödöllői Wado Egyesület 200 ezer
forint.
-lt-

röplabDa – junior országos Döntő

Hatodik helyen a Penta-GRC
Az elmúlt hétvégén rendezték Békéscsabán a juniorok országos
röplabda hat csapatos döntőjét,
amelyen a Penta-GRC csapata a
hatodik helyet érte el.

Az 5. helyért léphetett pályára így a helyosztókon a Gödöllő, az ellenfél az UTE
volt. A lila fehérek 3:1-re nyertek, így ebben az évben a hatodik helyen végzett a
gödöllői junior csapat a bajnokságban.

A Szalay Attila, Borkovits Zoltán
edzőpáros irányítása alatt a legjobb hat
közé bejutó gödöllői hölgyeknek nem
sikerült a megérezniük a győzelem ízét
a hatcsapatos döntőben. A csoportmecscseken a Vasas és a Nyíregyháza is 3:0-ra
verte a mieinket, majd a középdöntőben
a házigazda Békéscsaba is hasonló különbséggel múlta felül a Penta-GRC-t.

Diákolimpia – Líceum arany strandröplabdában
Budapesten rendezték meg a strandröplabda Diákolimpia döntőit, ahol az V.
korcsoportos lányoknál a gödöllői Református Líceum tanulói, Kalmár Viktória, Tettamanti Virág alkotta páros
nyerte az idei sorozatot.
-ll-

kézilabDa – junior nb ii. országos Döntő

Ötödik helyen zárt a GKC
Az elmúlt hétvégén rendezték az
NB II-es junior kézilabda Bajnokok Tornáját, ahol a másod osztály hat bajnoka méretette meg
magát. A Gödöllői KC csapata az
ötödik helyen végzett.
Mácsár Gyula tanítványai nem a legerősebb összetételben álltak ki a tornára,
ráadásul a két, háromcsapatos csoportból

20-1-re verte a sereghajtó Kisalag együttesét a GEAC-SZIE csapata (a képen), ezzel
révbe ért és egy pont előnnyel megnyerte a
Kistarcsa előtt a megyei III. osztály Közép
A-csoportját Farkas Sándor együttese.
DzsúDó – Diákolimpia Döntő

Gödöllői bronzérem
Az elmúlt hétvégén rendezték
meg Zalaegerszegen a Dzsúdó
Diákolimpia országos döntőit,
ahol a Gödöllői Judo Klub versenyzője, Makádi Liliánna korcsoportjában bronzérmes lett.
Szádvári Zoltán két két tanítványa jutott el a zalaegerszegi versenyig: Makádi Liliánna bronzérme mellett Dubis
Botond egy 5. helynek örülhetett.
-tt-

a nehezebbik ágra kerültek. A csoportban a Dunaújvárostól 19-16-ra kapott ki
a GKC, míg a Kisvárdát 19-18-ra verték
a mieink, de mivel körbeverés volt a
csoportban, így rosszabb gólkülönbséggel harmadik helyen végzett a Gödöllő.
A helyosztót megnyerte a csapat, így az
idén az ötödik helyen végeztek a fiatalok
az NB II-ben a csoportbajnokok rangsorában.
-lt-
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FRÉDÉRIC CHOPIN ZENEI
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Június 2., péntek, 17.00:
Sári Erika (zongora) növendékeinek
hangversenye
Június 6., kedd, 17.30:
Benedek Krisztina (népi ének) növendékeinek hangversenye
Június 7., szerda, 14.00-18.00:
FELVÉTELI MEGHALLGATÁSOK
Június 7., szerda, 18.00:
Bali János (furulya) növendékeinek
hangversenye
Június 14., szerda, 17.00:
Barta Katalin (zongora) növendékeinek
hangversenye
Június 15., csütörtök, 17.00:
ÉVZÁRÓ HANGVERSENY ÉS BIZONYÍTVÁNYOSZTÁS. Helyszín: Mezőgazdasági Gépmúzeum Konferenciaterme

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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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 29–június 4.:
Ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi u. 1. Tel.: 416-551.
Június 5-11-ig:
Kígyó Gyógyszertár, Gábor Á. u. 3. Tel.: 430-069.

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK

FELHÍVÁS!

KEDVES VÉRADÓ!
Beteg embertársaink nevében kérjük Önt, vegyen részt véradó napunkon. Lehetőségei szerint kérjük, segítsen az új
véradók toborzásában, a térítésmentes véradó mozgalom
népszerűsítésében azért, hogy minden rászoruló számára
biztosítva legyen az életmentő, pótolhatatlan vér.

GÖDÖLLŐ VÁLLALKOZÓJA 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.

Véradás helye: Művészetek Háza.
Véradás ideje: 2017. június 7., szerda 9-18 óráig
MINDEN VÉRADÓT MEGAJÁNDÉKOZUNK! Önzetlen segítségét minden beteg nevében köszönjük!
Személyi igazolványát, lakcím ig. kártyáját, a TAJ kártyáját vagy a számát és véradó igazolványát feltétlenül
hozza magával!

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK

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
CUKORBETEGEK RÉSZÉRE
A „Teljes élet cukorbetegen” pályázat részeként 2017. június 24-én, 8.3012 óráig oktató napot szervezünk 100 gödöllői CUKORBETEG részére.
Témák: elhízás, tányérmodell, mozgás, lelkierő.
Helyszín: Művészetek Háza Gödöllő Kultúrális Központ
A rendezvényt a Régió Plusz Televízió felveszi és előadásonként közvetíti.
Előzetes regisztrációt követően a részvétel ingyenes.
Olyan cukorbetegeket várunk, akik még nem vettek részt csoportos oktatáson. Jelentkezni lehet Halász Zsuzsanna diabetes szakápolónál keddenként 14-16 óráig a 06-28-430-655/137 melléken, valamint a Tormay.
diab@freemail.hu email címen.
A rendezvényt Gödöllő város Önkormányzata valamint a Sanofi-Aventis
Zrt. támogatja.
Dr. Kiss Éva Diabetológus Főorvos
Tormay Károly Egészségügyi Központ Gödöllő

A GÖDÖLLŐ VÁLLALKOZÓJA DÍJ évente
két személynek adományozható.

ELMÜ KÖZVILÁGÍTÁS HIBABEJELENTÉS:
tel.: 28/520-873 (éjjel-nappal)

KEDVES TAGOK, MOZGÁSSÉRÜLTEK!
Tisztelettel Kérem, hogy javaslataikkal segítsék
a döntéshozókat.

VÜSZI Kft. ügyfélszolgálat: 410-295
DMRV hibabejelentő: 520-790

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).

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

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

A Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesületének
Gödöllői területi csoportjának következő fogadóórája június 7-én 16-17
óra között lesz.

Dr. Röder Rita tájékoztatja tisztelt betegeit, hogy
2017. 07.03.- 07.30.-ig szabadságon lesz.
Ez idő alatt helyettesítését Dr. Tőke István végzi.

Helyszín: Civil Ház, 2100 Gödöllő, Szabadság út 23.
E-mail: mkmore.godollo@gmail.com
Telefon: jelenleg nincs
Weblap: www.mozgasserultek.hu
Amiben tudunk a hozzánk fordulóknak segíteni:
– tagkönyv érvényesítése;
– információszolgáltatás ügyintézéséhez
„Lakás Akadálymentesítési Állami Támogatások” (LÁT)
parkoló kártya, gépjármű adókedvezmény, autószerzési támogatás
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D’Elia
Szalon

www.delia.hu

Nőknek és férfiaknak
esküvői és alkalmi ruhák
készítése, kölcsönzése
és eladása.

2100 Gödöllő, Odray u. 8.
06-28/410-035
06-30/952-9987
info@delia.hu

FELHÍVÁS!
A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ földszinti kávézójába üzemeltetőt keres. A folyóiratolvasó
részeként kialakított bútorozott kávézó az épületből és
az utcáról is megközelíthető.
Helyiségek:
Fogyasztói tér, mosogatós konyha, raktár, mosdó,
utcai terasz.
Nyitva tartás a könyvtár nyitva tartásával megegyezik.
Érdeklődni:
Seres Imre 06-20/229-3706

„A kevesebb néha több”
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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.:20/772-2429
+ Sürgősen eladó Gödöllőn, belvárosban
egy 30nm-es, fsz-i, cirkós üzlethelyiség.
Iár:12.49M Ft. Tel.:20/804-2102

+ 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
+ TELEK ELADÓ: 742 nm, nem közműves
zárt kert. Villany az utcában. 2,5 MFt. Tel:
061/252-4204
+ Eladó Gödöllő, Kazinczy körúton 60 nmes, első emeleti, erkélyes, konvektoros,
vízórás lakás. A ház hőszigetelt, a lakás
2 szobás, parkettás, konyha, spejz, fürdőszoba, WC. Iár: 17,5MFt. Érd: 30/4271800, 30/970-7676

+ Eladó két és félszobás, erkélyes, felújított lakás Gödöllőn.
Iár:18.8MFt. Tel.:20/804-2102

+ Gödöllő központjában II. emeleti, 65m2-es, két és félszobás,
erkélyes lakás kifogástalan állapotban eladó! Irányár: 18,9Mft.
Tel.:20/539-1988

+ Eladó Gödöllőn a Röges utcában egy
2,5szobás, téglából épült, konvektoros, 80nm alapterületű családi ház
3753nm-es telken. I.á.: 20,5 mFt
0620-919-4870

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

+ 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!! 12Eft/hó (Félév esetén kedvezmény!) Tel.:20/944-7025
+ ÉPÍTÉSI TELEK eladó Szadán, 1470 nm,
összközműves. 06-30-588-5889

+ Eladó Gödöllőn az Alvégben egy 2 generációnak is alkalmas, összkomfortos
családi ház 1196nm-es telken. A ház
egyik része fel lett újítva, melyben nappali+ 3szoba, konyha, étkező, fürdőszoba
található, a fűtés vegyes tüzelésű kazánnal van megoldva. A ház másik részében
2,5 szoba, konyha, fürdőszoba található,
konvektoros fűtéssel. I.á.: 31,9 mFt 0620919-4870

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

+ Fenyvesben felújítandó ikerházfél, 55+30m2 alapterülettel,
12.5Mft-ért SÜRGŐSEN eladó!!
Tel.:20/539-1988

+ Szadán igényes környezetben, jó fekvésű, 1600m2, gondozott, közműves építési
telek 9,5M-ós irányáron sürgősen eladó!
Tel.:20/772-2429

+ Eladó Gödöllőn a Volán buszpályaudvarral szembeni 4emeletes lakótömbben egy
56nm-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 0620-919-4870

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

+ Gödöllőn, Királytelepen 452m2es, összközműves saroktelek
ikerház építésére vonatkozó kész
háztervvel eladó! Iár:9,8MFt. Tel.:20/7722429

+ Eladó Gödöllő belvárosában egy 77nm-es, 3szobás,
2erkélyes lakás. Nyílászárók cserélve, parkettás
szobák, távfűtéses. I.á.:
19,8 mFt 0620-919-4870

+ Gödöllőn Kertvárosban 900 nm-es telken 80 nm-es ház eladó (3 éve pályázott
a „Tiszta udvar – Rendes ház” címre). Kellemes környezet, csendes és mégis közel
mindenhez. Iár: 22,9 MFt. Akár azonnali
költözéssel. Tel: 06-70-525-9899
+ Gödöllőn a Völgy utcában /Boncsok
dűlő/ egy 725 nm-es telek gyümölcstárolóval eladó. Víz, villany van. Iár: 6 MFt. Érd:
06-20-987-4568
+ ÉPÍTÉSI TELEK eladó Gödöllőn az Antalhegyi úton, 1070 nm. 06-30-588-5889
+ 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
0620-919-4870
+ Eladó Gödöllő Blahai
részén egy földszint+
tetőteres
nappali+
2szobás +40nm önálló
apartmanként is bevonató 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, kandallós nappali+
4szobás, 2fürdőszobás, hangulatos családi ház kertkapcsolatos
terasszal,
kellemes
megjelenésű, idősebb

+ Eladó Gödöllő királytelepi részén
egy kisméretű lakóház, nyílászárócserével, gázfűtéssel 1094nm-es
telken 30m-es utcafronttal. A telek
ikerház építésére alkalmas. I.á.: 17,9
mFt 0620-919-4870
+ ADÓSSÁGKEZELÉS és Hitelkiváltás. Azonnali készpénz felvásárlás!
06-30-588-5889

ALBÉRLET KIADÓ
+ Kertvárosban albérlet kiadó. 0630-756-4248

+ Palotakerten hosszútávra kiadó egy 57
nm-es, összkomfortos, 2 szobás, nagy
loggiás, félig bútorozott lakás. 90.000 Ft/
hó+ rezsi+ 2 havi kaució. Tel: 06-70-4561546, e-mail: biporka@freemail.hu
+ Gödöllőn 60 nm-es lakás kiadó. Érd:
30/664-3092
+ Gödöllőn 1 SZOBA (közös helyiségek
használatával), illetve a Dunakanyarban,
csendes helyen NYARALÓ olcsón kiadó.
Érd: 70/704-7747

ÜZLET, IRODA, GARÁZS
+ A RÉGI POSTA épületében IRODÁK KIADÓK, egyben vagy külön-külön is. Tel:
0620-962-5007
+ Gödöllőn közvetlenül a Kastélypark mellett, családi ház külön bejáratú földszinti
része irodának kiadó. Érdeklődni: 06-20488-5725.
+ Sürgősen eladó Gödöllőn, belvárosban
egy 30nm-es, fsz-i, cirkós üzlethelyiség.
Iár:12.49M Ft. Tel.:20/804-2102
+ Petőfi téren teremgarázs-kocsibeálló
kiadó!! 12Eft/hó (Félév esetén kedvezmény!) Tel.:20/944-7025
+ Az Erzsébet parknál GARÁZS kiadó. Fűtés, riasztó van. Tel: 06-30-958-5018

ÁLLÁS
+ Építőipari cég keres ASZTALOS, ÁCS,
FESTŐ, SEGÉDMUNKÁS munkakörbe alkalmazottat. 06-30-369-4823
+ Gödöllő M. Petrol Benzinkút Töltőállomás KEZELŐ/ PLACCOS munkatársat
keres. Jelentkezni a benzamobil@gmail.
com címre küldött önéletrajzzal, vagy a
06-20-9723-410 számon lehet.
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+ Az iTStudy Kft. gödöllői irodájába főállású, tanár végzettségű munkatársat keres a cég következő tevékenységeihez:
szakképzés, felnőttképzés elsősorban az
informatika területén, digitális tananyagok, e-learning megoldások, web-alapú
alkalmazások fejlesztése, oktatáskutatás,
nemzetközi pályázatok koordinálása. Elvárások: biztos angol nyelvtudás, magas
szintű digitális készség, jó kommunikációs és írási készség, kreativitás a tanításban, tananyagfejlesztésben, gödöllői vagy
közvetlen közeli lakhely. Önéletrajzot fizetési igény megjelölésével a judit.mezei@
itstudy.hu e-mail címre kérünk.

szállítása az ügyfelek részére. Szállítólevelek gondos kezelése. Jelentkezés: 06-30-949-2228

+ Az OMT Zrt. RAKTÁROS munkatársat
keres Gödöllő településre, középfokú
végzettséggel, legalább 3-5 éves raktári
tapasztalattal, felhasználó szintű számítógépes ismerettel, erkölcsi bizonyítványnyal. 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

+ Gödöllő területére szórólap-újság terjesztőt keresek. A munka végezhető iskola, nyugdíj mellett is. Gödöllői lakosok
jelentkezését várom! Tel: 20/495-2420
+ KIEMELT BÉREZÉSSEL BOLTI ELADÓT
felveszünk a gödöllői Csíkos ABC-be!
Jelentkezni a 0670-772-7850 telefonszámon lehet vagy személyesen.
+ Egyesített Szociális Intézmény Igazgatója (2100 Gödöllő, Ady E. stny. 56.) álláshirdetést tesz közzé SZOCIÁLIS GONDOZÓ
és ÁPOLÓ munkakör betöltésére. A pályázati kiírás részleteiről érdeklődni lehet az
intézmény igazgatójánál a 06-28/512-405
telefonszámon. A pályázatokat a szocialisotthon@upcmail.hu címre szíveskedjenek küldeni.

+ Szlovákul, magyarul tudó kollégát
keresünk. Érd: 30/588-5889
+ VARRÓNŐT keresünk minőségi függönyök varrására, eseti bedolgozó
rendszerben Gödöllőn. Érd: 06-30946-1807
+ Gondozót keresek Újpestre idős,
ágyhoz kötött édesanyám mellé. Türelmes, kedves hölgy jelentkezését
várom ottlakással. Váltás megoldható. Telefon: 06-20-9421957

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
+ KERTGONDOZÁS metszés, gépi PERMETEZÉS, műtrágyázás, füvesítés, fűnyírás,
rotációs kapálás. Fakivágás, bozótirtás,
sövényvágás, ereszcsatorna tisztítás.
Gyomirtás. Ágak, levelek, gallyak elszállítása. 06/30-747-6090
+ 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

+ Cégünk gödöllői nagykereskedésébe fizikai munkával járó ÁRUSZÁLLÍTÓ-SOFŐR
munkatársakat keres, azonnali munkakezdéssel. Az állás betöltéséhez B kategóriás
jogosítvány, hasonló munkakörben szerzett tapasztalat, és jó fizikai állóképesség szükséges. C kategóriás jogosítvány
előny! Feladat: az áru összekészítése, ki-
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+ KERTSZABÓK KFT
KERTÉPÍTÉSSEL, kertgondozással, automata öntözőrendszerek
kiépítésével, kerti támrendszerek és burkolatok kialakításával
foglalkozik: www.kertszabok.hu 20/5713008
+ KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, tanácsadás. Gödöllő, Tűztoronyház, Kossuth utca 13. Tel: 06-30-5921856, 06-30-508-1380, 06-28-784-752
+ KÁRPITOS munkákat vállalunk. Bútoráthúzás olcsón, gyorsan,
garanciával. Minőségi szövetek. Ingyenes
felmérés. Tel: 20/9432828
+
KERTGONDOZÁS:
metszés, sövénynyírás,
bozótirtás,
fűnyírás,
gyepszellőztetés, fakivágás, kaszálás és
egyéb kerti munkák.
Lelkiismeretes,
alapos, megbízható munka rendszeresen és
alkalmanként is. Tel:
30/528-7777
+
SZÁMÍTÓGÉPES
problémája van? Hívjon
bizalommal,
házhoz
megyek. Számítógép
szerelés, rendszer és

programtelepítés, vírusirtás garanciával.
Hétvégén is! Tel: 30/333-9201
+ 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
+ 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
+ DUGULÁS ELHÁRÍTÁS falbontás nélkül. Ázások csőtörések megszüntetése.
Vécék tartályok csapok szifonok cseréje. Csatorna kamerázás. VÍZSZERELÉS.
20/491-5089
+ KÖLTÖZTETÉS! BÁRMIT, BÁRHOL,
BÁRMIKOR! Igény esetén RAKTÁROZÁST, LOMTALANÍTÁST is vállalunk. Tel:
70/621-6291
+ ADÓSSÁGKEZELÉS és Hitelkiváltás.
Azonnali készpénz felvásárlás! 06-30588-5889

+ Azonnali kezdéssel vállalok KŐMŰVES
MUNKÁT, BURKOLÁST, VÍZSZERELÉST,
TETŐJAVÍTÁST és fűnyírást! Tel: 06-70361-9679
+ EGYEDI FRANCIAÁGY, ülőgarnitúra elkészítése a kívánt méretben, kivitelben, garanciával. Tel: 20/943-2828
+ Redőnyök, szúnyoghálók, harmonika
ajtók a környék legjobb áraival! Kor-Mon
Nyílászáró Kft. Gödöllő, Kossuth L. u. 26.
Tel.: 06-30-398-48-15, 06-30-280-93-75,
06-28-423-739; email: kormon@invitel.hu
+ Redőnyök, szúnyoghálók, harmonika ajtók, reluxák gyártása és szerelése! Kérjen
árajánlatot: kormon@invitel.hu, 06-30280-93-75.

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)
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+ KISTUDÓS SZABADIDŐTÁBOR! Pedagógusok szerveznek a nyári szünet idejére
több alkalommal, 7-12 éves gyermekek
számára, életkoruknak megfelelő, tudományos-megismerő tevékenységre alapozó szabadidőtábort, érdekes kiegészítő
programokkal. Időpontok: július 3-7. és
július 10-14. Hétfőtől péntekig, reggel 8
órától 16 óráig. Helyszíne: Gödöllői Erkel
Ferenc Általános Iskola. Napi háromszori
étkezést biztosítunk meleg ebéddel. Részvételi díj: 20.000,-Ft. Több alkalomra és
testvérekre kedvezményt biztosítunk. Érdeklődésüket, jelentkezésüket tisztelettel
a 30-210-5058-as telefonon várjuk.

Apró

+ 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
+ Eladó egy GÁZTŰZHELY palackkal, üzemképesen. Iár: 20.000 Ft.
Érdeklődni este 6-8 óra között: 0630-832-8579

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

+ CUKRÁSZ TÁBOR Gödöllőn. Érdeklődni a
febor@freemail.hu címen lehet, ahol részletes tájékoztatást küldök.

TÁRSKERESŐ
+ Társat keresek az 50-es korosztályból
a SZABADIDŐ kellemes eltöltéséhez (kirándulás, mozi,- színház, pingpong, tollas,
scrabble). Hívj vagy írj SMS-t: 06-70-7047747

EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS
+ GYÓGYMASSZÁZS, SPORTMASSZÁZS
GÖDÖLLŐ központjában. Kinesio tape
terápia, sportsérülések gyógyítása, nyirokmasszázs. Migrénes fejfájás, izom és
ízületi fájdalom gyógyítása. V. Ádám 0620/561-3320
+ 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

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

+ 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, 28/611-728
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

+ 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. 28/417913

2017. május 30.

2017. május 30.

Apró

PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS
GÖDÖLLŐ VÁROS
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK
MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Gödöllő Város Önkormányzata a
város Településszerkezeti Tervének és Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási
Tervének módosítását tervezi az alábbi témákban:
1. VASÚTFEJLESZTÉS:
Helyi Építési Szabályzat módosítási javaslata: Kötöttpályás közlekedési terület KÖk1 övezetben a telek megengedett legnagyobb beépíthetőségének 3 %-ról 5 %-ra való
megemelése, a tervezett új vasúti épületek és építmények elhelyezhetősége érdekében.
2. REFORMÁTUS LÍCEUM TELKÉN ÚJ SPORTCSARNOK ÉPÍTÉSE:
Helyi Építési Szabályzat módosítási javaslata: Központi vegyes Vk-19 övezetben a telek megengedett legnagyobb beépíthetőségének 40 %-ról 50 %-ra való megemelése
a sportlétesítmény elhelyezhetősége érdekében.
3. FŐTÉR BŐVÍTÉSE, ÁTÉPÍTÉSE:
Szabályozási terv korrekciója.
LAKOSSÁGI ÉSZREVÉTELEZÉS LEHETŐSÉGEI:
2017. JÚNIUS 7-ÉN, SZERDÁN 17 ÓRÁTÓL a Tormay Károly Egészségügyi Központ
II.sz. Rendelőintézet Szabadság tér 3. alatti épületének I. emeleti nagytermében
LAKOSSÁGI FÓRUM keretében. A www. godollo.hu oldalon 2017. május 30-tól a településrendezési eszköz egyeztetési anyaga elérhető.
ÉSZREVÉTELEIKET A LAKOSSÁGI FÓRUMON SZÓBAN, VALAMINT ÍRÁSBAN 2017.
JÚNIUS 15-IG FOGADJUK:
• postai úton a Gödöllői Polgármesteri Hivatal Főépítészi Iroda részére (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.) vagy
• a foepitesz@godollo.hu e-mail címre megküldve.
A véleményezési eljárás lezárultával a településrendezési eszköz módosításának
tervezetét előreláthatólag 2017. júliusában terjesztem elő a Képviselő-testületnek
jóváhagyásra.
Dr. Gémesi György polgármester sk.
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2017. május 30.
Beküldési határidő:
2017. június 6.

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!

Nyitva: H–Szo 8 –17
00

00

tel.: 06-70/601-8608

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

A Bagoly könyvesbolt 1000
Ft-os vásárlási utalványát
nyerte:
Ferenczi Győző, Havas u. 16.,
Som János, Rózsa u. 33.
A Dűlő Borkereskedés 1000
Ft-os vásárlási utalványát
nyerte:
Komáromi Ferenc, Simon I.
u. 28., Bankóné Zsuzsa, Testvérvárosok útja 5.
A Happy Box 2000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte:
Keményfi Tamás, Röges u. 29.
A Városi Mozi ajándékát
nyerte:
Köteles Judit, Szent János u.
30/B., Dolányi Péter, Deák F.
tér 2.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte:
Takács Eszter, Ibolya u. 63.,
Rab Jánosné, Dessewffy A.
u. 25.
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