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Csapadékvíz-elvezető árok felújítása zajlik a
Batthyány Lajos utcában.
(3. oldal)
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A Könyv Ünnepe rendezvénysorozat keretében
szombaton átadták az Irodalmi Díjakat.
(5. oldal)

Három esten három koncert várja a közönséget a
kastély lovardájában a Koronázási Hétégén.
(6. oldal)

ELISMERÉS A FŐTÉR BŐVÍTÉSÉÉRT ÉS A REMSEY-KIÁLLÍTÁSÉRT

Két Városmarketing Gyémánt Díj
n
nálását
jelentő
h
hatékonyság
szempontjai
a
alapján
értékkelte, hangzott
eel az átadáson.

Konferenciával egybekötött rendezvényen került sor a Városmarketing
Gyémánt Díj átadására május 30án. A Magyar Marketing Szövetség
harmadik alkalommal adta át a rangos szakmai kitüntető címet, ami
újabb komoly elismeréseket hozott
Gödöllőnek. A város két kategóriában is díjat vehetett át.

Gödöllő Város Önkormányzata Városmarketing Gyémánt Díjat kapott
a gödöllői főtér bővítési programja a
„Városfejlesztési projekt” kategóriában, valamint szintén gyémánt díjban
részesült a tavaly megrendezett „A
világ felett - A Remsey család négy
generációja” című kiállítás sorozat, a
„Rendezvény” kategóriában.
A díjakat Hinora Ferenctől, a Magyar Marketing Szövetség elnökétől
és dr. Piskóti Istvántól, a Magyar

Marketing Szövetség elnökségi tagjától L. Péterfi Csaba, Gödöllő Város Önkormányzatának kommunikációs igazgatója vette át. Az elismert
szakemberekből álló zsűri a pályamunkákat a megalapozott tervezés, a
kreativitás, a szakszerű megvalósítás,
a kitűzött célok elérését jelentő hatásosság és a források célszerű felhasz-

Dr. Piskóti István a gödöllői elismerésekről elmondta, a főtér bővítés

különös értéke, hogy a lakossági igényekre épít, valamint, hogy a fejlesztést megelőzte egy lakossági felmérés, egy közvélemény kutatás. Szintén
kiemelte a témában zajló folyamatos
tájékoztatást.
Az Országos
Városmarketing Díj pályázat célja, hogy
felhívja a figyelmet a városok fejlesztésében egyre
fontosabbá és
egyre intenzívebbé váló
marketingtevékenységre, annak sokszínűségére, eredményességére.
(folytatás a 3. oldalon)

A legifjAbbAknAk

Új játszóterek
Két lakótelepen készül játszótér.
A Palotakerten már a héten – a tervek szerint lapunk megjelenésével
egyidőben – birtokba is vehetik a

létesítményt a gyerekek, a Kazinczy
körúti lakótelepen pedig várhatóan a
hónap közepére készül el gyerekeknek és a felnőtteknek egyaránt kikapcsolódási és mozgási lehetőséget
nyújtó közösségi tér. A fejlesztések
során a terület új növényzettel és utcabútorokkal is gazdagodik.
(folytatás a 3.oldalon)
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A régi városházA bontásA: A nyúl, Akin már megint nincs sApkA

Hisztériakeltéssel Gödöllő fejlődése ellen
Folyamatosan zajlik a volt városháza épületének bontása, így várhatóan nyár végére eltűnik az épület, és megkezdődhet a főtér bővítése.
A lakosság körében nagy örömmel fogadott és sok ötlettel gazdagított fejlesztés első szakaszáról azonban szinte naponta jelennek
meg a sajtóban olyan hírek, miszerint a hatóságok különböző szabálytalanságok miatt leállították a bontást. Bár ez nem igaz, az tény,
hogy egyesek minden eszközzel igyekeznek megakadályozni, hogy
Gödöllő főtere egy minden eddiginél szebb, a lakossági igények szerint átalakított közösségi tér legyen. A kialakult helyzetről kérdeztük
dr. Gémesi György polgármestert.

– Sok hír terjeng a sajtóban és a különböző közösségi oldalakon. Most
bontják az épületet vagy sem?
– A bontást folyamatosan végzi a
vállalkozó. Ezt bárki láthatja, ha a főtéren jár. Tény, hogy egyesek mindent
elkövetnek annak érdekében, hogy ezt
megakadályozzák. Ennek része, hogy
ahogy megkezdődött a munka, máris
feljelentették a kivitelezőt az illetékes
hatóságnál, valamint megkezdték a leállításról és az állítólagos szabálytalanságokról szóló hírek gerjesztését.
Jó példa erre, hogy a képviselő-testület májusi ülésén Simon Gellért
fideszes képviselőnek még az volt a
problémája és kérdése, hogy miért nem
folyamatosan bontják a tetőt. Akkor dr.
Kiss Árpád aljegyző, aki a bontásért is
felel, jelezte, hogy a bontás szakaszosan
történik: a bontott anyagot elszállítják,
majd újra bontanak. Amikor azonban a
tető bontása folytatódott, máris az volt
a gond, hogy miért és hogyan csinálják.
Szintén belekötöttek abba, hogy miért
hétköznap folyik a munka, amikor piac
van, és az iskolákban zajlik a tanítás,
majd utána már az volt a baj, hogy miért vasárnap dolgoznak, amikor a bontási terület mellett fagylaltoznak…
Visszatérve a kérdésre: A bontást
egyetlen egyszer sem állították le. Vizsgálatok folyamatosan zajlanak, s ezek
során több észrevételt is tettek, de a jelenlegi információink szerint ezek arra
vonatkoztak, hogy a munkások nem tartották be a munkavédelmi szabályokat.
Ez azt jelenti, hogy, például, nem volt
rajtuk védőszemüveg, nem vették fel a
védősisakot, sőt, az irodának használt
konténerben találtak egy olyan tűzoltó
készüléket, aminek lejárt a szavatossági
ideje – e helyett újat kellett felszerelni.
Ezek miatt természetesen figyelmeztették a kivitelezőt. A mindennapos feljelentések után egyébként az illetékes
hatóságok úgy döntöttek, hogy minden
nap tartanak helyszíni ellenőrzést.
– Ez mit jelent pontosan?
– A Pest Megyei Kormányhivatal
környezetvédelmi, munkavédelmi és
munkafelügyeleti területekkel foglalkozó főosztályától és a katasztrófavédelemtől járnak ellenőrizni az azbesztet
tartalmazó pala bontása miatt, amivel a
fideszesek, Vécsey László országgyűlési képviselővel az élen folyamatosan
riogatták a lakosságot. Hasonló riogatása már volt a gödöllőieknek, amikor
képviselő úr azt terjesztette, hogy 1500
migránst kívánunk befogadni. Természetesen ez is minden valóságalapot
nélkülözött, sőt, azóta már az is napvilágot látott, hogy Orbán Viktor miniszterelnök aláírta az egész országra

sát.
terjedően 1300 menekült befogadását
Vécsey László úgy látszik, most is
hasonló taktikát választott. Legutollsó
információink szerint az ellenőrzéssek
során a hatóság nem talált szabályytalanságot. Azt el kell mondanom,
n
hogy a járási hivataltól semmilyen
dokumentumot nem kapunk, meert
nem az önkormányzat, hanem a válllalkozó végzi a bontást, így ha ellenőrzzések vannak, az sem az önkormányzattot,
hanem a vállalkozót érinti. Természeetesen dr. Kiss Árpád kollégám napi sziinten tájékozódik és az eddig elkészzült
jegyzőkönyvek másolatát is megkééri.
Mi ezek alapján tudunk nyilatkozni.
De hogy pontosan mit jelent a miindennapos ellenőrzés: a kivitelező az
ebből adódó feladatok miatt egyhettes
csúszásban van. Ráadásul úgy kell
végeznie a munkát, hogy közben a
kivitelezésben részt vevők folyamatosan zaklató telefonokat kapnak, ami
mélységesen felháborító. Döbbenetes, ahogy a Fidesz minden eszközzel
igyekszik megakadályozni a város
fejlődését; egy olyan programot, amit
egyébként a lakosság is támogat!
– A helyi Fidesz azt állítja: a lakosság, velük együtt, inkább a régi városháza felújítását támogatta volna.
– Ez azért is érdekes, mert 2014 előtt
rendszeresen kapott kritikát a városvezetés, hogy miért nem bontatja le a városházát és épít helyette egy másikat.
De a palatető bontása szempontjából ez
teljesen mindegy, ha a felújításra került
volna sor, azt akkor is le kellett volna
szedni. Akkor mibe kötöttek volna
bele? Teljesen mindegy, csak keresztbe
lehessen tenni a város fejlődésének. Ez
tipikusan az az eset, amikor a róka meg
a farkas elhatározzák, hogy megverik a
nyulat: ha van rajta sapka, akkor azért,
ha nincs, akkor meg azért.
A főtér fejlesztése a lakossággal közös döntés. A városháza területének
hasznosításáról a múlt évben közvéleménykutatást tartottunk, amire körülbelül 500 javaslat érkezett, amelyek fő
célként a főtér bővítését, a zöldfelület
növelését, állandó szabadtéri színpad,
játszótér, közösségi terek és nyilvános
mosdó kialakítását jelölték meg. Ezek
fognak most megvalósulni. Több lakossági fórumot is tartottunk, s az itt
beérkezett javaslatok alapján rengeteg
dolgot vettünk be a főtérbővítésbe a
lakossági igényekből, és nagyon sok
pozitív visszajelzést kaptunk.
Érdekes egyébként, hogy a lakossági fórumokon a Fidesz képviselői
egyszer sem szólaltak fel. Ugyanakkor
több mint száz bejelentést kapott az önkormányzat, hogy a legutóbbi fórum

napján a Fidesz nevében telefonon felhívták őket, s egy géphangon elhangzó
közleménnyel a fejlesztés ellen igyekeztek hangolni a lakosságot.
Az előző testületi ülésen kijelentették, hogy őket rengetegen keresték
meg a bontással kapcsolatosan… Érdekes módon az önkormányzathoz
semmilyen bejelentés, észrevétel nem
érkezett, még a közelben lévő oktatási
intézményektől, egyházaktól és vállalkozóktól
k óktól sem, ugyanis
i velük
lük is
i tárgyaltá
l
tunk még a munkálatok megkezdése előtt.

tet felújítsák! Ha ezzel az összeggel beszálltak volna a felújításba, minden egy
helyen lehetett volna: a polgármesteri
hivatal, a járási hivatal, az ÁNTSZ és
a földhivatal is. Érdekes módon akkor
Vécsey László nem kardoskodott a gödöllői lakosság érdekei mellett.
Megjegyzem, az önkormányzati hatáskörbe tartozó ügyek most is a belvárosban intézhetők, egy helyen, a Petőfi
tér - Kossuth Lajos utca sarkán.
– Té
Térjün
jünk vissza
a főtérbőővítéshez.
Az egyik
k következő
ütemhez
kapcsollódva az
elmúltt napokban
újabb
közvéleménykutaatást ind
dítottak.
Miért?

– A területen a lakossági igények
alapján egy játszótér is kialakításra kerül. Ez nem egy hagyományos (hinta,
homokozó, stb.), hanem egy különleges
közösségi tér lesz, ami a legkisebbektől
a kamaszokig lehetőséget ad majd a játékra. Szeretnénk, ha arról is az itt élők
döntenének, milyen játszóeszközök kerüljenek ide. Még nem zárult le a szavazás, de már az első héten, online több
mint ötszázan küldték be javaslataikat!
– Az előbb említette, hogy máris
csúszás van. Ez még behozható vagy
módosulhat a program?
– Reményeink szerint tudjuk tartani
az ütemet, hogy nyár végére lebontásra kerül az épület és utána elkezdődhet
a tér bővítése. Nagyon szeretnénk, ha
decemberre legalább a színpadrész elkészülhetne, s az adventi programokat
már ott tarthatnánk meg. A tervek szerint a teljes fejlesztés tavasszal kerülhet
átadásra. Ez a terület olyan lesz, amilyet
az itt élők szeretnének. A saját forrásainkból valósítjuk meg és a gödöllőieket
fogja szolgálni.
(db)

KÖZÖSSÉGET ÉPÍTÜNK. SZAVAZZON ÖN IS:
MILYEN JÁTSZÓESZKÖZÖK
KERÜLJENEK A KIBŐVÜLŐ FŐTÉRRE!
Amit a Fidesz és Vécsey László
jelenleg csinál, az politikai töltetű félelemgerjesztés! Inkább azzal kellene foglalkozniuk, amit megígértek a
gödöllői lakosságnak! Mint például
az uszoda építését. A város uszoda
projektjét lényegében meghiúsították,
amikor bejelentették, hogy a tankertészet helyén több medencés, sportrendezvények megtartására alkalmas
uszoda épül, ami 2015-ben elkészül, s
a vizes vébére való felkészülés során is
szükség lesz rá. Csak ki kell menni az
Alsóparkba, s meg kell nézni, hol tart a
beruházás: a mi napig egyetlen kapavágás sem történt!
De ott van az M3-as zajvédő fala is,
ami mind a mai napig, szintén csak ígéret maradt. De a lakosság rajtunk kéri
számon, épp úgy, mint azt, hogy a járási hivatal hatáskörébe tartozó ügyek
intézése miatt ki kell menniük a Kotlán
Sándor utcába. Pedig ez sem a mi döntésünk volt!
Mivel az egykori városháza épületét
a járási hivatallal közösen használtuk,
egyeztettünk dr. Tarnai Richárddal,
a kormányhivatal, és dr. Urbanics
Gáborral, a járási hivatal vezetőjével,
akiktől azt a választ kaptuk, hogy nem
vállalnak részt a költségekből. Mivel az
önkormányzat egyedül nem tudta finanszírozni a felújítást, és – mivel időközben a kormány sok feladatot elvett az
önkormányzatoktól – a csökkentett hatáskörök miatt kevesebb fővel működő
hivatalhoz kisebb épület is elég, ezért a
városháza lebontása mellett döntöttünk.
Arról pedig, hogy a járási hivatal és a
hozzá tartozó okmányiroda hová költözik, a kormányhivatal döntött.
De elég érdekes, hogy míg az állam
a közös hivataloknak helyet adó egykori városháza felújításába nem akart
beszállni, most egymilliárd forintot ad
arra, hogy a Kotlán Sándor utcai épüle-

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.
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ElismErés a főtér bővítésért és a rEmsEy kiállításért

Két Városmarketing Gyémánt Díjat kapott Gödöllő
(Folytatás az 1. oldalról)

A sikeres, hatékony marketingmegoldások elismerésével és azok széleskörű népszerűsítésével a Magyar
Marketing Szövetség az igényes,
szakmailag helyes gyakorlat elterjedéséhez és tapasztalatcseréhez szeretne hozzájárulni.
Az öt helyszínen (Városi Múzeum,
Királyi Kastély, Városi Könyvtár,
GIM-Ház, Levendula Galéria) megrendezett Remsey-kiállítás sorozat
olyan összművészeti esemény volt,
ami megidézte a múlt század elején a
városban létrejött művésztelep szellemiségét, tisztelgett a családhoz tartozó neves művészek emléke előtt és
lehetőséget adott az érdeklődőknek,

hogy átfogó képet kapjanak művészeti tevékenységükről.
Gödöllő Város Önkormányzata
2015-ben „A kis Balázs szobor” pro-

jekttel, 2016-ban pedig a „Gödöllő
50” emlékévvel érdemelte ki a Városmarketing Gyémánt Díj elismerést.
kj

Új játszótErEk a lEgifjabb gödöllőiEknEk

Két lakótelep, két fejlesztés
(Folytatás az 1. oldalról)

A palotakerti lakótelepen már régi
igény egy új játszótér kialakítása.
A munkák már hetek óta zajlanak a
Palotakert 1-2. szám előtti területen,
ahol a korábban elavult játszóeszközök helyére modern, az EU-s szabványoknak megfelelő játszóeszközök
kerülnek.

A fejlesztés során egyedi színes gumidombokkal kialakított játszóteret
vehetnek majd a gyerekek birtokba,
hintákkal, trambulinnal, forgóval,
mászóváras csúszdával, homokozó-

SZÁZMILLIÓS ÖSZTÖNDÍJ-TÁMOGATÁST
NYERT AZ EGYETEM
Ki- és beutazások Argentínától
Vietnámig

val és a legkisebbeknek
rugós játékokkal. A területre a játszóeszközök
mellé új növények, hulladékgyűjtők,
ivókút,
valamint – gondolva a
gyermekekkel érkező felnőttekre is –
padok is kerülnek.
A játszóteret sövény veszi körül és
megmaradt a korábbi létesítmény
mellett lévő korlát is. A fejlesztésre

a parkolást is érintik a fElÚjítások

saját forrásból 10 millió forintot fordított az önkormányzat.
Jól haladnak a munkák a Kazinczy
körúti lakótelepen is, ahol a már
meglévő játékok mellé egy mászóvár, hinta és rugós játékok kerülnek,
valamint az itt élő felnőttek részére
hat darab szabadtéri sporteszközt helyeznek ki. Természetesen a pihenni
vágyók részére itt is gondoskodnak
utcabútorokról.
bj
rossz állapotban lévő
járda felújítását , ami a
munkaterület megfelelő
biztosítása érdekében az
érintett járdaszakasz melletti parkoló lezárásával jár. Az úttest temető
felőli oldalán történő parkolást a
munkálatok nem érintik.

Kezdődő és befejeződő munkák
Városszerte folynak a felújítási munkák, amelyek egyaránt érintik a járdákat és a
csapadékvíz elvezető rendszert, a kertészeti részleg
munkatársai pedig a v
árosi
zöldterületek karbantartásán
dolgoznak.
A csapadékvíz-elvezető rendszer
karbantartását mindig fontos feladatnak tekintette a város, ennek is
köszönhető, hogy az elmúlt években nem okozott jelentősebb problémát, amikor hirtelen nagy menynyiségű csapadék zúdult le.
Jelenleg a Batthyány Lajos úton
zajlik a csapadékvíz elvezető árok
felújítása az Iskola utca és a Zöld
ovi közötti szakaszon, valamint föld
árok karbantartási munkák történtek a Major utcában, és a Repülőtéri úton, a Rét utcában, a Bossányi
Katalin utcában, a Szent János utcá-

Több mint 100 millió forintnak megfelelő ösztöndíj támogatást nyert a
Szent István Egyetem az Erasmus+
nemzetközi kreditmobilitási pályázaton. Dr. Tarr Zsuzsanna nemzetközi és külkapcsolati irodavezetőtől megtudtuk, hogy az egyetem 16
országra nyújtott be pályázatot és
12 nyertes desztinációval összesen
334.380 euró támogatásban részesült.
Ez az összeg több
mint 100 ezer euróval több, mint 2016ban és összesen 103
mobilitást tesz lehetővé ki- és beutazó
hallgatóknak, oktatóknak és munkatársaknak. A SZIE

Európán kívüli világgal való együttműködése a pályázatnak köszönhetően a következő országokkal tud
megvalósulni: Argentína, Bhután,
Brazília, Kína, Dominikai Köztársaság, India, Indonézia, Kenya, Orosz
Köztársaság, Tunézia, Üzbegisztán
és Vietnám.
Az országos eredmények alapján az
egyetem 30 intézmény közül a 2. helyen végzett, egyedül az ELTE előzte
meg.

kinEk jElEz a lámpa?

Június 13-án megkezdődnek a
Rézgombos mélygarázs
mellett
található felszíni parkoló javítási
munkálatai is. A javítási munkák
elvégzésének idejére és azt megelőzően a parkoló érintett része lezárásra kerül, ami a hátsó 8-9 darab
parkolóhelyet érinti, a mélygarázsba vezető lépcsőház vonalától a
HÉV felé eső szakaszon.

ban, a csanaki városrészben pedig a
zárt csapadék csatornát takarították.
A következő napokban több új helyszínen kezdődnek munkák, a tervek
szerint a héten elkezdik a Dózsa
György út 38-50. előtti, jelenleg

A növényápolási munkák során
egyaránt sok feladatot ad kertészeinknek az egynyári növények ültetése, valamint a gyommentesítés és
a sövény nyírás, ez utóbbit az Alsóparkot követően a Mária-kertben, a
Szentháromság téren és a Szabadság téren végezték.
jk

Rendkívül balesetveszélyes helyzet alakult ki a Dózsa György út – Szabadság út csomópont egyik gyalogosátkelőjénél, amikor a helyszínen lévő lámpát – feltehetően egy tábla kihelyezés miatt - csaknem kilencven fokkal elfordították, így akik Budapestről HÉV-vel érkeztek, úgy tudtak csak átkelni a
Dózsa György úton, hogy nem látták a lámpa jelzését. Mivel az út a Magyar
Közút Nonprofit Zrt. kezelésében van a Vüszi Kft. azonnal jelezte feléjük a
problémát és kérte annak kijavítását. Bízunk benne, hogy mire lapunk megjelenik, a balesetveszélyes helyzet elhárítására sor kerül!
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arborétum újragondolva

Arbofeszt

Remek hangulat, kiváló programok és kellemes nyári idő; röviden
így lehetne összefoglalni az ötödik
alkalommal megrendezett Arbofesztet. A nagyszabású egész napos
szabadtéri kavalkádon június 3-án
reggeltől estig egymást váltották a
különböző előadások, koncertek,
vetélkedők.
A vállalkozó kedvűek megmérettethették magukat a slambucfőzésben, sport és ügyességi versenyeken, a pihenni vágyók pedig
letelepedhettek a völgyszínpad
előtt és élvezhették a koncerteket,
az előadásokat. De az is megtalálta a számítását, aki egyszerűen
csak piknikezni szeretett volna. A
gyerekek számtalan ügyességi játékot
próbálhattak ki, vagy papírsárkányt,
esetleg ajándéktárgyakat készíthettek
valamelyik foglalkozáson.
Egy valamirevaló fesztiválról persze nem hiányozhatnak a kézművesek termékei sem. Az
Arbofeszten ezekből is
bőségesen vásárolhattak a látogatók, de aki
akarta, az saját maga is
készíthetett vásárfiát. A
rendezvényre több ezren

látogattak ki, közük sok külföldi
fiatal, akik épp
olyan jól érezték
magukat, mint a
hazai vendégek.
Bár a szervezők
joggal tartottak

az időjárástól, ami a korábbi években
többször is kellemetlenséget okozott
(hol a kánikula, hol a szakadó eső
akadályozta a programot), idén az

erdei környezetben a meleg ellenére
is kellemesen tölthették el a szombati
napot. Aki ott volt, annak az a kívánsága: Jövőre is legyen Arbofeszt! bj

Törökös hírek, sikerek
Gödöllői siker született az 51. Nemzetközi Mengyelejev Diákolimpián,
amelyet idén a kazahsztáni Asztanában rendeztek meg. Hat érmet

KedvezményeKKel és újdonságoKKal Köszönti a nyarat a solier

Gödöllői vállalkozás a gödöllőiekért
Városunk lakói már megszokhatták, hogy a Solier étterem és cukrászda évről – évre újdonságokkal köszönti a nyarat, különleges
akcióik épp olyan sikert aratnak,
mit a kulturális tematikus évekhez kapcsolódó tortáik. Mivel
a hagyomány kötelez, az idei finomságot, ami a Monarchia torta
nevet kapta, a koronázási hétvégén mutatják be.
Bár a Solier az ide látogató turisták körében is rendkívül népszerű,
mégis, az első perctől kezdve a gödöllőiek megszólítását tartották a
legfontosabbnak. Így van ez most
is, amikor június 1-jével kifejezetten a helyieknek szóló kedvezményt indítottak útjára: a gödöllői

lakcímkártya felmutatásával 15%
kedvezményt biztosítanak éttermükben az a’la carte választék árából. Nos, ha valaki azt gondolná,
ez csupán egy jó vendégcsalogató,
az téved, ugyanis – mint az Szoljár
Csabától, a Solier vezetőjétől megtudtuk, példát szeretnének mutatni
és másokat is erre ösztönözni, hogy
ezzel is erősítsék a gödöllőiek öszszefogását. Mint megtudtuk, több
helyi vállalkozással is előrehaladott
tárgyalások folynak a programhoz
való csatlakozásról. Céljuk, hogy
a gödöllői lakosok, helyben, minden áru- és szolgáltatás csoportban
kedvezményekhez jussanak, s ezzel
is erősítsék a gödöllőiek lokálpatrióta szellemiségét, az itt élők pedig
a helyi, gödöllői vállalkozásokat

TÁRSASHÁZI JOGESETEK, AZ ÜGYVÉD VÁLASZOL

erősítsék vásárlásaikkal. A Solier
lokálpatriotizmusát jól példázzák
az elmúlt években megálmodott gödöllői torták is. Idén, Ferenc József
és Erzsébet királyné koronázásának
150. évfordulójához kapcsolódva
született meg a Monarchia torta,
ami a Császári udvar receptúráit,
ízvilágát, valamint a királyi család
kedvenc ételeinek, édességeinek ízvilágát idézi. A szabad asszociációval születet torta mindezek ellenére
modern torta, ami megfelel a mai
kor elvárásainak.
A különlegességet mandulás sablée (linzer), narancsos túró mousse,
mogyorós-fehércsokoládés ropogós, sárgabarackragu, narancsos fehércsokoládé mousse és narancsos
glazúr alkotja.

költséget kötelesek megfizetni a közösség
részére. A Közösség ebből a többletbevé-

dr. Váczi Árpád ügyvéd válasza:
A társasház közös tulajdonba tartozó épü-

teléből tudja a hitel felvételét követően a

Tisztelt Ügyvéd Úr!

letrészek és berendezések fenntartásának

törlesztéseket teljesíteni a hitelintézetnek.

költségei, valamint a felújítási és egyéb ki-

Az önök esetében célszerűnek látnám meg-

adások a tulajdonostársakat terheli. A közös

állapodást kezdeményezni a közös képvi-

lés jelentősen megemelte a közös költség
összegét. Az addig fizetendő 6.500,- Ft/hó
közös költséget 10.500,- Ft/hó összegre
emelték meg, mert a társasház tatarozásához hitelt kellett felvenni. A férjemmel hiába
tiltakoztunk az emelés ellen. A díjat nem tudtuk rendszeresen fizetni, nagyobb összegű
elmaradásunk keletkezett, amit a társasház
közös képviselője követel tőlünk.
Azzal fenyeget, hogy ügyvédet bíz meg azzal, hogy a tartozásunkat behajtsa. Hiába
mondjuk neki, hogy nem vagyunk képesek
fizetni ezt a magas összegű közös költséget.
Mit tehetünk ilyenkor?

***
A Bethlen Gábor Alapítvány Határtalanul! pályázata nagyban hozzájárul, hogy diákjaink megismerjék
a határon túli magyar értékeket. A
Gödöllői Török Ignác Gimnázium
évről-évre részt részt vesz a pályázaton. A 7. A osztály idén Erdélybe
látogatott, ahol a zsoboki Bethesda
Gyermekotthon lakóival és a helybéliekkel találkoztak, s bejárták a
környező településeket, valamint
Kolozsvár nevezetességeivel ismerkedtek.

a tulajdonosok az új, emelt összegű közös

Állat tartása társasházban
A társasházunkban tavaly előtt a közgyű-

nyertek el a magyar diákok, s ebből
kettőt a sikeresen szereplő csapatnak
két gödöllői tagja, Stenczel Tamás
Károly és Bajczi Levente, a Török
Ignác Gimnázium diákjai hoztak el.
Mindketten – a csapat legjobbjaiként
– ezüstérmet szereztek.
A Nemzetközi Mengyelejev Diák-

olimpia az egykori
szovjet kémiaversenyek utódja, ami mára nemzetközivé
nőtte ki magát, nem csak a volt Szovjetunió országai vesznek részt rajta.
A feladatok nehézségi szintje olykor
a Nemzetközi Kémia Diákolimpia
szintjét is meghaladja.

költség viselésének szabályait a társasház

selővel arra vonatkozóan, hogy a felhalmo-

szervezeti-működési szabályzatában kell

zódott közös költség tartozásukat milyen

megállapítani. Amennyiben a társasház

ütemezésben tudnák kiegyenlíteni. A hitel

közgyűlése felújítási munkálatok elvégzése

futamidejének a végén a társasház kiadásai

érdekében hitel igénybevételéről dönt, ab-

is jelentős mértékben csökkenni fognak, ez-

ban az esetben a hitel törlesztőrészleteinek

által azt követően akár képesek lehetnek a

megfizetése érdekében a társasháznak álta-

tartozásuk részletekben történő megfizeté-

lában döntenie kell a közös költség emelésé-

sét vállalni. Ezen kívül mét több megoldás is

ről is, amennyiben a korábbi közös költség

elfogadható lehet mindenki számára, amivel

összege ezt a többlet kiadást nem fedezi.

elkerülhető lehet a költséges jogi eljárások

Amennyiben a közös költség emeléséről a

megindítása.

közgyűlés határozatában döntött, és azt a

dr. Váczi Árpád ügyvéd

tulajdonostársak egyike sem támadta meg

2100 Gödöllő, Petőfi tér 11.

sikeresen a bíróságon, abban az esetben

vaczi.arpad@gmail.com

Országos elsők lettek a Szent Imrések
A XIII. Takáts Sándor Országos Történelem versenyen, melyet a Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet írt ki; a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda nyolcadikosokból álló csapata nagyon szép eredményt
ért el. „Kapud felé. . . „ – A kereszténység ezer éve Erdélyben – volt a verseny
témája. A három írásbeli forduló után második helyen jutottak döntőbe, ahova
a tíz legügyesebb csapat
mehetett tovább. Május
20-án, szombaton Kiskunhalason a sok izgalmas
feladat sikeres megoldása
után a Csillagösvény csapat (Nagy Zsófia, Szepessy Orsolya, Kréz Gellért, Mészáros Tamás)
megszerezte az országos
első helyet.
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Legyen
-ban!
A BAgoly könyvesBolt AjánlAtA

Kincsek és titkok
Az ember néha hajlamos azt
gondolni, hogy az internet világában, amikor már befogadhatatlan mennyiségű információhoz férünk hozzá néhány
billentyű
megnyomásával,
már nem nagyon érdemes útikönyvet kiadni.
Bármire kíváncsiak vagyunk, egy
perc alatt rákereshetünk a világhálón, s már dől is az információ: hol,
mit érdemes megnézni, mi mennyibe kerül, hol strandolhatunk, milyen
kiállítások vannak, stb. A probléma
ott kezdődik, amikor nem pontosan
tudjuk, mire is szeretnénk rákeresni,
vagy rádöbbenünk arra, hogy egyegy általános kifejezésre a legtöbb
oldal ugyanazokat az információkat
dobja fel. Nos, ilyenkor bizony nem
árt, ha kéznél van egy könyv, amiből
ötletet meríthetünk a hétvégi kiránduláshoz, vagy a nyaraláshoz. Ilyen
könyv a Kárpát-medence útikönyv,
ami nem csak a legismertebb látnivalókat és információkat tartalmazza, hanem olyan rejtett természeti,
vagy épített kincseinkre is felhívja a

figyelmet, amivel nem feltétlenül találkozunk az interneten. A kiadványt
különösen felértékeli, hogy rendkívül átfogó képet ad a Kárpát-medence természeti értékeiről, az ismert és
a kevésbé ismert falvak rejtett kincseiről, városaink építészeti remekeiről, és megismertet bennünket az
egyes tájegységek neves szülötteivel,
emlékműveivel, népeivel és történelmi nevezetességeivel is.
Ez a könyv igazi kincstár azok számára, akik szeretnek nyitott szemmel és befogadó lélekkel ismerkedni a Kárpát-medencével. Amellett,
hogy útikönyv, néprajzi, kulturális

Félszáz szerző és töBB mint hetven mű A pályázAton

Átadták a Gödöllői Irodalmi Díjakat
Hagyományosan a Könyv Ünnepe
rendezvénysorozat keretében adták
át a Gödöllői Irodalmi Díjakat június
3-án a Gödöllői Városi Könyvtár és
Információs Központban.
A rendezvényen dr. Nánási Éva, a
díj fővédnöke, Gödöllő városi címzetes főjegyzője mondott köszöntőt,
majd Czigány György József Attila-díjas költő értékelte a beküldött
pályaműveket, Galántai Zoltán író
pedig az irodalmi művek, szerzők
megítéléséről, valamint arról beszélt,
mennyire változó, hogy a társadalom
kit tart jó, meghatározó írónak, költőnek.
A pályázat témája idén is a kulturális tematikus évhez kapcsolódott.
Istók Anna, a gödöllői Irodalmi Kerekasztal – vagy ahogy sokan ismerik az IrKa – alapító tagja elmondta: „Erzsébet királyné meghatározó

szerepet töltött be a magyar történelemben, a gödöllőiek életében. Mi
pedig úgy gondoltuk, mindannyiunk
életében vannak olyan nők: anyák,
szerelmek, feleségek, barátnők, akik
fontos szerepet töltenek be a személyes életünkben. Hiszen a nőnek kell
helytállnia mindenben, különben
vége a világnak – vallja Rickl Mária
a Régimódi történetben, Szabó Magda legendás családregényében. A 100
éve született Szabó Magda és a 150
éve megkoronázott magyar királyné
lettek tehát az idei irodalmi díj ikonjai.”

Mint elhangzott, ötven szerző harmincegy novellája és negyven verse
közül kellett a Czigány György, Galántai Zoltán, Kemény István József
Attila-díjas költő és a Gödöllői Ottlik
Kör alapítója és elnökségi tagja, dr.
Ö. Kovács József alkotta zsűrinek
választania.
A zsűri különdíjában részesült három
olyan alkotó, aki rendszeresen részt
vesz írásaival a Gödöllői Irodalmi
Díj pályázatán: Csorba János, Jager Luca és Haász Irén.
Vers kategóriában a könyvtár különdíját Sütő Fanni vehette át Felnő című verséért. 3. helyezést ért el
HA-IQ füzér a női lélek erősségéről
című versével Petényi Edina, a 2.
helyezett Soós Tamásné, Reitinger Jolán lett Örökségem anyámtól

és történelmi áttekintést is
ad. Segítségével épp úgy kalandozhatunk a Magas-Tátra
csúcsain, mint a hazai barlangokban,vagy az erdélyi sóbányákban, felhívja figyelmünket ismert és
kevéssé szem előtt lévő emlékműveinkre, és ízelítőt ad a hazai fesztiválok gazdag kínálatából is – hogy csak
néhány területet emeljünk ki.
A csodálatos fotókkal illusztrált, és
információkban gazdag kiadvány,
nem azok közé tartozik, amit magunkkal cipelünk egy-egy hosszú
túrán, inkább az ötletadó lehet a szabadság, vagy egy-egy szabadnap eltöltéséhez.
A könyvet a gödöllőiek számára különösen öröm kézbe venni, hiszen
városunk kincsei több fejezetben is
felbukkannak. De megtalálhatók itt
testvérvárosaink közül Beregszász,
Csíkszereda, Dunaszerdahely és
Zenta látnivalói is, kiváló támpontot
adva azok számára, akik szeretnék
felkeresni, megismerni a Gödöllővel
szorosabb kapcsolatot ápoló határainkon túli magyar településeket.
Aki hazai, vagy Kárpát-medencei
barangolást tervez, annak nem hiányozhat könyvtárából ez a kiadvány!
(Farkas Zoltán: Kárpát-medence
(ny.f.)
útikönyv)
című versével,
míg az 1. díjat Legalább
a
macskák
című versével
Kusnyarikné
Pap-Klára
Márta vehette
át.
Próza kategóriában a Gödöllői Ottlik
kör különdíját
nyerte Rébb
Terézia Búcsú Bertalantól című novellájával. 3.
helyezést ért
el Mednyánszky Berta utolsó levele
című írásával Pázmándi Péter, 2.
helyezett lett Körömlakk című novellájával Kusnyarikné Pap-Klára
Márta, az 1. helyezést pedig Ilka
bundája című novellájával Ujvári
Miklós érdemelte ki.
A pályázaton való részvételért emléklapot vehetett át Almási Lajos,
Bajnai Zsolt, Bakóné Rusznák Rózsa, Bangó Margit, Barna Emőke,
Bijl Izabella, Bíró Erzsébet, Botytyán Edit, Braun Katalin, Bujtás
János, Csaplár Csilla, Császár
Gréta, Fehér Erika, dr. Fekete
Józsefné, Földi Gyöngyi, Győrfi
Laura, Hajósi Péter, Hegedűs Mihály, Hegyi Attila Lajos, Ischnát
Tiborné, Kolozs Mónika, dr. Kovács Zsuzsanna, Nyakas Istvánné
Suszter Mária, Ocsovszky Zsófia,
Őz Brigitta, Pecze Csilla, Pecznik
Éva, Rigó József, Szabó Eszter,
Szegő Judit, Székely Péter, Székelyné Gáts Csilla, Szolnoki Irma,
Ujj Béla, Vajek Andrea és Varga
Jenőné Haller Ibolya.
A díjakat dr. Nánási Éva, Fülöp Attiláné, a könyvtár igazgatója és Ö.
Kovács József adták át.
bj

Koncert cseh testvérvárosunkban
A Gödöllői Szimfonikus Zenekar rendszeres vendége testvérvárosainknak.
Május utolsó hétvégéjén zenészeink Csehországban, Brandys nad Labem –
Stará Boleslavban adtak nagysikerű koncertet.
Az est során Rossini: Olasz nő Algírban című művének nyitányát, Mozart
A-dúr klarinétversenyét, és Mendelssohn IV. “olasz” szimfóniáját szólaltatták meg. Szólót játszott Bartek
Zsolt klarinétművész, vezényelt Horváth Gábor.
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Város-Kép

Királyi KoncerteK a Koronázási Hétvégén

Három este, három város zenészeivel
A Koronázási Hétvége rangos programokkal várja az érdeklődőket, amelyekhez természetesen hozzátartoznak a
színvonalas hangversenyek is. Június 9-től 11-ig, három
nagyszabású koncert várja a zenerajongókat, amelyeken
a gödöllőiek mellett két testvérvárosunk, Bad Ischl és
Brandys Nad Labem–Stará Boleslav zenészeit hallhatja
a közönség.
Június 9-én este Liszt Ferenc Koronázási miséje csendül fel a Lovardában. A szerző a darabot a koronázási
ceremónia miatt rövidre fogta a könnyű megszólaltatás
érdekében az énekkarnak, a zenekarnak a lehető legkényelmesebben előadható, legegyszerűbb szólamokat írta.
Egy levélben így vall a műről: „A kényszerűség, hogy
a lehető legkevesebb zenét írjak, nehogy feleslegesen
elnyújtsam a királyi koronázás amúgy is igen hosszú
szertartását, arra szorított, hogy teljességgel lemondjak a
nagy műveket, a nagy mestereket jellemző kidolgozásról,
epizódokról, művészi megoldásokról. Mégis, úgy tetszik,
hogy a Koronázási mise e szűk keretek között is inkább
koncentrált, mintsem megkurtított, és hogy elejétől végig
áthatja, mégpedig egymással összhangban, kétféle alaptónusa: a magyar nemzeti érzésé és a katolikus hité.”

Június 10-én este fúvószene várja a hallgatóságot, a
Gödöllői Városi Fúvószenekar és Bad Ischl Fúvószenekara ad közös hangversenyt. A koncert első részében a
két zenekar külön-külön lép színpadra és szólaltatja meg
a XIX. század népszerű zeneműveit, többek között Márki
Sándor, Giuseppe Verdi és osztrák szerzők népszerű dallamai csendülnek fel.
A koncert II. részében a két zenekar közös előadásában
szólalnak meg olyan szerzők művei, mint például Johannes Brahms és Johann Strauss.
A Koronázási Hétvége zárókoncertje több szempontból is különlegesnek ígérkezik. Városunk zeneiskolájában már hagyomány, hogy a fiatal tehetségek a nagyközönség előtt is bemutathatják tudásukat. Idén, az ifjú
zenészek a kastély lovardájában lépnek fel, a Gödöllői
Frédéric Chopin Zenei AMI Ifjúsági Vonószenekara,
és cseh testvérvárosunkból érkező, Základni Umelecka
Skola Brandis Nad Labem–Stará Boleslav Ifjúsági Vonószenekara közreműködésével. A koncerten Händel, Purcell, Vivaldi, Mozart, Mascagni, Hoffmann, Cimarosa, és
Mendelssohn művei csendülnek fel.
(k.j.)

EURÓPA IS SZÁMON TARTJA
Á
A GÖDÖLLŐI IRÁ
A Gödöllői Királyi Kastély iránt Európa szerte egyre nagyobb az érdeklődés.
A városunk jelképének számító kastély
az Egyesült Királyság egyik legjelentősebb történelmi magazinjának, a History
of Royals szerkesztőinek is felkeltette
figyelmét. A kiadvány legfrissebb számában nyolc oldalas, színes fotókkal
illusztrált írásban mutatják be, átfogó
képet adva a történetéről, kiállításairól.

Mint az dr. Ujváry Tamástól, a
Gödöllői Királyi
Kastély igazgatójától
megtudtuk,
a kastély iránt folyamatos a külföldi
sajtó érdeklődése.
A következő hetekben az osztrák Kronen Zeitung történeti
mellékletében, és a
svájci Neuen Zürcher Zeitung újságban
is megjelenik majd
Gödöllő
legismertebb történelmi nevezetessége. Mindezek
mellett a televíziós
stábok is rendszeresen
megjelennek, legutóbb
az egyik vezető holland tv stábja készített
filmet Erzsébet királyné kedvenc kastélyáról.
(ny.f.)

TRIANON: „MINDIG GONDOLJUNK REÁ!”
Gödöllőn a trianoni emlékműnél emlékeztek június 1-jén
az első világháborút lezáró, a történelmi Magyarország
kétharmadát elvesztő békediktátum aláírásának közelgő
évfordulójára.
Az eseményen beszédet mondott Fábián Bertalan, a
Gödöllői Török Ignác Gimnázium igazgatója, zenés irodalmi összeállítást adtak elő az iskola tanulói (szerkesztette Tápai Dóra és Fábián Bertalan), majd az egyházak
nevében Tar Zoltán református
lelkész és Polcz
Zoltán
római
katolikus káplán osztotta meg
gondolatait az
egybegyűltekkel.
Közreműködött
a Gödöllői Városi Vegyeskar. A
megemlékezésen
az önkormányzat nevében dr.
Gémesi György
polgármester és

dr. Pappné Pintér Csilla alpolgármester koszorúzott. Az
emlékműnél számos koszorút helyeztek el helyi pártszervezetek, társadalmi szervezetek és városi intézmények
(lt)
képviselői.
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BODZA FEHÉREN, FEKETÉN
A bodza (Sambucus nigra) cserje
vagy kisebb fa, ami akár az 5 méteres magasságot is elérheti. A törzsét
és az ágait szürke vagy barna kéreg
borítja, a fiatal ágak pedig zöldek.
Szára bőséges velőállománnyal rendelkezik. Virágai kicsik, fehér vagy
sárga színűek, csővé összeforrt
szirom levelei lapos tányérhoz hasonlóak, kétneműek, ötágúak, termése lilás-vörös, gyümölcse vékony
csonthéjas ragadós bogyó.

síkságokon és a hegyek lábainál is.
(A gödöllői Alsóparkban és az Erzsébet-parkban is van belőle bőven – a
szerk.) Júliusban és augusztusban virágzik.

A bodza betakarítása
Gyógyászati célokra a korai virágokat takarítják be, amikor a virágok
75% van már kivirágozva. A betakarítás csak szép időben kell, hogy

A bodza név eredete
A Sambacus a görög Sambyke (hangszer) szóból ered,
amely hangszer a bodza ágaiból készítettek. Mások szerint dák eredetű, amely a Seba
(bodza) névből származik. A
Nigra szótő, pedig a latin nigra-szóból, származik utalva a
bodza érett fekete gyümölcsére.

A bodza gyógyhatásai
Erős izzasztó hatású, ezért lázcsillapításra használják. A bodza virága
ezen kívül még vízhajtó, hashajtó,
vértisztító és köhögéscsillapító.
Gyenge alkoholos kivonatban
még idegcsillapítóként is használják. Külsőleg
használva pedig
fertőtlenítő hatású.

A bodza felhasználása

A bodza lelőhelyei
Falvakban, házak és kerítések mellett, hegyeken és dombokon,
erdei tisztásokon, vagy erdő széleken növekszik, de megtalálható a

lecsípni. A virágernyőket erős napon
kell szárítani – így megtartja a virág
a szép fehér-krém színét –, a virágaival fölfelé fordítva, vékony rétegben,
letakarva. Az így előállított termék
aromás, jó illatú, és finom lesz.

történjen, mikor már felszáradt a
harmat, óvatosan, ollóval az elágazások kezdeténél kell a virágernyőket

Megfázásnál,
torokgyulladásnál,
köhögés
ellen, és általában légzőszervi megbetegedésekkor, javallott. Vízhajtó
hatása miatt ajánlatos a reumában,

a vese és húgyhólyag
betegségekben szenvedőknek fogyasztani. A bodza virága növeli a tejelválasztást a
szoptatós mamáknál.
Vízhajtó hatása miatt
az elhízásban szenvedőknél is eredményes a fogyasztása.
Ugyanebből az okból
kifolyólag az „ideges”
eredetű székrekedésre
is ajánlott. Fürdők
vagy
borogatások
formájában hatásos
a furunkulusoknál, a
tályognál, az égési sérüléseknél, hólyagoknál, mivel kitakarítja a gennyet, enyhítve fájdalmat,
lelohasztja a duzzanatokat, dudorokat is. Forró fürdőjét a reumás betegek használják eredménnyel.

A népi hagyományok
kezeléseiből
A bodza virágot köhögésre és
légúti megbetegedésre használták.
Az asztmások víz helyet is ihatják.
Gyomorfájdalom, máj- és epebeteg-

VAKÁCIÓ A BAROMFIUDVARBAN
Egy korábbi írásunkban már foglalkoztunk
azzal, hogy a háztáji állattartás és a konyhakertek, veteményesek kialakítása újra
nagy népszerűségnek örvend napjainkban.
Van, aki a minőségi élelmiszerek megtermelése miatt választja a gazdálkodásnak
ezt a hobbiszintű formáját és van, aki pedig
egyszerűen szeretne közelebb kerülni a természethez. Bármi is tevékenységünk mozgatórugója, mindenképp nagy felelősséget
és elkötelezettséget igényel.

A nyaralások szezonjának beköszöntével
azonban felmerülhet bennünk a kérdés,
hogy távollétünk ideje alatt milyen módon
tudnák megoldani állataink, növényeink

TURUL

ellátását, kire is
bízhatnánk a sok
energiával és munkával gondozott kicsiny gazdaságunk
működtetését. A
legtöbben
félve
vágnak neki a jól
kiérdemelt vakációnak, és az aggodalom megpecsételi az önfeledt pihenés és szórakozás óráit, sőt, van,
aki inkább úgy dönt, hogy
el sem utazik, mivel nem
tudná biztosítani az udvar
megszokott mindennapjainak menetét.
Cégünk több praktikus megoldást kínál Önnek erre a problémára.
Partnerünk, a spanyol
telephelyű Copele cég,
szelepes vagy szinttartós
önitatóival, mechanikus
és automata önetetőivel
akár hosszabb időre is
biztosíthatja állatai számára a megfelelő mennyiségű takarmányt
és ivóvizet. Kínálatunkban megtalálhatóak a kifejezetten fiatal
baromfiknak készült, alacsonyí-

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

Forrás: edenkert.hu

FOGORVOSNÁL JÁRT
A VESZPRÉMI TIGRIS

tott, valamint a
felnőtt állatokat is kiszolgáló eszközök egyaránt, melyek speciális, algásodást gátló,
strapabíró műanyagból készültek. Persze
nem csak a tyúkudvar lakói részére gyártott
etetők, itatók, hanem lovak, juhok, kutyák,
macskák és nyulak számára készült eszközök is megtalálhatóak nálunk.
Komplett itatórendszerek kialakításával
kapcsolatos kérdésekben kollégáink nyújtanak szakmai segítséget Önnek.
Termékeinket keresse webáruházunkban (www.vetashop.hu), vagy látogasson
el hozzánk személyesen (2100 Gödöllő, Kenyérgyári utca 2.).
(x)

A Veszprémi Állatkert kedvenc szibériai tigrise, Szása ezen a
héten, kedden vett részt egy fogászati vizsgálaton, mert napok
óta keveset evett, sőt még nagy kedvencéből a marhahús szeletből is csak óvatosan falatozott.
Az elkészült röntgenfelvételek alapján szerencsére kiderült,
hogy komolyabb beavatkozásra nincs szükség, Szásának csak
fogkövessége van, melynek következményeként
fogínygyulladás alakult
ki nála.
A 2008-ban érkezett
200 kilós tigris kezelése
elkezdődött és remélhetőleg hamar rendbe jön
majd.
Forrás: veszpzoo.hu

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

HÉTVÉGÉN IS NYITVA TARTÓ

ÁLLATORVOSI RENDELŐ
Június 10-11-én

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

ség alkalmával is hatásosan szedték.
Virág párnácskákat is készítettek belőle, amelyet ugyancsak gyógyításra
használtak. A nyers levelek, a sebekre vagy a fájdalmas duzzanatokra kerültek. A főzetükkel a duzzanatokat
öblítették, a fekete bodzaszemeket
pálinkába tették, és hidegleléskor
lázcsillapításra itták, a bogyókból
készült teát, pedig a vetélés ellen fogyasztották.

(szombat-vasárnap)

9-11 óráig
TÓDOR: 7 éves, ivartalanított kan, kora ellenére tinédzsereket megszégyenítően aktív. Nagycsalád mellé
is ajánjuk. Cicára nem volt
„tesztelve”.

PEDRÓ: Dalmata keverék. Csodálatos kiskutya:
bújós, gyerekbarát, szófogadó. Ivartalanítás után
alábbhagy dominciája is.

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

KOVAVET KISÁLLATRENDELŐ
TIMI: 4 éves szuka. Igazi
családi kutya: okos, játékos, más kutyákkal remekül
kijön. Jó házőrző lehetne.

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, Szőlő u. 20-22.
Rendel:

DR. VARGA FERENC
állatorvos

Tel.:

06-20/48-23-058
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LabDarúgás – göDöLLői araNyak az Nb i-beN és a magyar kupábaN

Ezüstérmes a Gödöllői SK
Kiváló bajnoki évet tudhat maga mögött Szász Ferenc együttes a Gödöllői SK, akik a Pest megyei I. osztályú
bajnokság második helyén végeztek a Vecsés mögött, megelőzve a
Tura VSK csapatát.
A Gödöllői SK a bajnoki ezüstérmet a sereghajtó Pilisszentiván otthonában aratott
6-0-ás győzelmmel biztosította be, így a 70
ponttal aranyérmes Vecsés FC mögött 63
pontot gyűjtve végzett a pontvadászat második helyén, míg a Tura VSK 61 egységgel
lett bronzérmes. Az I. osztálybna legutóbb a
2012/2013-as szezonban szerepelt hasonló-

an jól a GSK, akkor a negyedik lett.
A bajnoki érem mellett a Pest megye kupában is szépen teljesített a fiatalok: itt a legjobb négyig jutott a GSK (az elődöntőben a
megye kettes Gyömrő elleni 3-0-ás vereség
után vérzett el a csapat) és jogot szerzett
arra, hogy a 2017/2018-as Magyar Kupa
sorozatban az országos főtáblán folytassa a
kupaküzdelmeket városunk csapata.
Pest megyei I., 30. forduló
Pilisszentiván SE – Gödöllői SK 0-6 (0-0)
Gólszerzők: Koziorowski Richárd (3), Ifj.
Kaiser László (2), Józsa Tamás.
Pest megye Kupa, elődöntő
UFC Gyömrő – Gödöllői SK 3-0 (1-0)

foDisz DiákoLimpia – országos fociDöNtő göDöLLőN

A Somogyvár bevehetetlen volt
Diák- és Szabadidősport Szövetségének (FODISZ) Diákolimpia labdarúgó döntőjében, amelyet ezúttal
Somogyvár nyert meg.

15 megye és Budapest legjobb
csapata küzdött az idén is a gödöllői Táncsics Mihály úti Sportcentrumban a Fogyatékosok Országos

Hét érem Sopronból

Sprint versenyszámban fiú II. korcsoportban a Szent Imre tanulója, Bujdosó
Márk a második, ugyan itt Dobay Benedek (Kirchhofer SE/Isaszegi Klapka
György Ált. Isk.) a harmadik helyen
végzett, míg Bujdosó Zoltán (Református Líceum) a IV. korcsoportban lett
aranyérmes.

Normáltáv versenyszámban fiú II. korcsoportban Bujdosó Márk szintén ezüstérmes lett, míg Nagy Péter (Szent Imre)
a IV. korcsoportban örülhetett a második
helynek. A futók edzője: Kiss György.
További eredmények, sprint versenyszám fiú III. korcsoport: 11. hely:
Pintér Barnabás (Erkel), 13. hely: Tóth
Benedek (Damjanich); Fiú IV. kcsp.: 7.
hely: Nagy Péter (Szent Imre); Leány
II. kcsp.: 15. hely: Pintér Petra (Damjanich); Leány III. kcsp.: 6. hely: Abrán Csenge (R. Líceum); 9. hely: Kiss
Kamilla (Damjanich)
Normáltáv versenyszám eredmények
fiú II. kcsp.: 8. hely: Dobay Benedek,

Lovassport – Nemzetközi fogathajtó sikerek

Ellenállhatatlan Lázár-fivérek
tó versenyen Lázár Vilmos kettesfogattal, míg testvére, Lázár Zoltán
négyesfogattal végzett az élen, míg
Zoltán a romániai Céfán is nyerni
tudott, ezúttal kettesfogatban.

Két versenyen is részt vettek májusban a Lázár-fivérek (a képen, fotó:
mob.hu), a mérleg: három első hely
összetettben. Május elején a fábiánsebestyéni nemzetközi Fogathaj-

Három gödöllői érmes az elitből

A 35. alkalommal megrendezésre kerülő
fábiánsebestyéni nemzetközi megmérettetésen a nyolcszoros világbajnok Lázár
Zoltán díj-, maraton- és akadályhajtásban
is kiválóan teljesített, ami végül a jól megérdemelt összetett első helyet jelentette

vívás – karD graND prix moszkva

Gémesi Csanád: főtábla, végállomás
Három, labdarúgó pályafutását Gödöllőn
kezdő fiatalemberre lehetünk méltán büszkék az idén. A Budapest Honvéd FC játékosa, a 29 esztendős Horváth András (a
képen balra: nyolc meccsen védte a Honvéd
kapuját) a 2016/2017-es NB I-es labdarúgó
bajnokság aranyérmesének vallhatja magát,
míg a Ferencváros két gödöllői labdarúgója: a 29 éves Lovrencsics Gergő (középen)
és döntőben gólt szerző, 27. életévében járó
Varga Roland (jobb oldali képen) a Vasas
elleni Magyar Kupa győzelemnek örülhetett
az idei kupasorozat végén.
-tlnát a Somogy megyei Somogyvár csapata
nyerte, a második a Bács-Kiskun megyei
Kiskunmajsa lett, míg a képzeletbeli dobogó harmadik fokára a Pest megyei Gyömrő
csapata állhatott fel. A tornát helyi szinten
Tóth Tibor, Iski Zsolt és Tokai Norbert
segítségével bonyolította le a FODISZ. -tt-

A kétnapos döntőre érkező, közel 160 fiatalt az esemény megnyitóján Tóth László,
Gödöllő város Sportreferense, valamint a
FODISZ ügyvezető igazgatója, Toponáry
Gábor köszöntötték. A kispályás focitor-

tájfutó DiákoLimpia országos DöNtő – göDöLLői taNuLók sikerei

Május utolsó hétvégéjén rendezték meg Sopronban a tájékozódási futó Diákolimpia országos
döntőjét, amelyen egyéniben öt
gödöllői diák is érmet szerzett,
míg csapatban két éremnek örülhettünk.
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10. hely: Budok Balázs (Hajós); Fiú III.
kcsp.: 5. hely: Tóth Benedek (Damjanich); Leány II. kcsp.: 12. hely: Pintér
Petra (Damjanich); Leány III.kcsp.:
11. hely: Kiss Kamilla (Damjanich), 21.
hely: Abrán Csenge (R. Líceum); Leány
IV. kcsp.: 19. hely: Abrán Hanga (R. Líceum).
Csapatban is eredményes volt a gödöllői
különítmény, ugyanis a váltó versenyszámának fiú kategóriájában a Nagy Péter,
Bujdosó Márk és Bujdosó Zoltán alkotta
Pest megye I-es számú csapata a nagyszerű bronzérmes pozíciónak örülhetett.
Az iskolák közötti pontversenyt is meghirdettek, ahol a harmadik helyet a gödöllői Szent Imre Katolikus Általános
Iskola szerezte meg.
-tlszámára. Testvére, a tizenegyszeres világbajnok Lázár Vilmos kettesfogattal teljesített remekül és hasonlóan magabiztos
teljesítménnyel állhatott fel összetettben a
dobogó legfelső fokára.
Május 19-21. között a romániai Céfán
megrendezett CAI3*-os nemzetközi fogathajtó versenyen idén előszőr Lázár Zoltán
is rajthoz állt kettesfogatával. A díjhajtást
nagy fölénnyel nyerte a gödöllői hajtó, a
maratonon harmadik lett, míg az akadályhajtást egyedüliként alapidőn belül teljesíteve hibátlan pályát futott, ami az összetett
verseny magabiztos megnyerését jelentette
számára.
-tl-

Moszkva adott otthont a férfi
kard Világkupa-sorozat újabb
állomásának, ahol négy magyar,
köztük a gödöllői Gémesi Csanád is a 64-es főtáblára jutott, de
végül csak Szilágyi Áron örülhetett igazán, aki bronzérmes lett.
A 149 indulót felsorakoztató Grand Prix
viadalon Gémesi Csanád vívása a csoportmeccsek során nem utalt arra, hogy
a 64-es főtábla lesz a végállomás. A gödöllői kardvívó magabiztosan jutott be

a legjobb 64 közé, de a koreai Li már
túl nagy falatnak bizonyult és 15:11-es
vereséggel búcsúzott a GEAC sportolója a küzdelmektől és összesítésben a 36.
helyen végzett. Gémesi Csanád mentségére szóljon, hogy félig betegen, megfázással küszködve lépett ezen a Világkupa versenyen pástra. A legjobb magyar
az olimpiai bajnok Szilágyi Áron lett,
aki ezúttal is bronzéremnek örülhetett.
Részletes eredmények:
www. hunfencing.hu
-li-

rúDsport – DoLLhouse amatőr bajNokság és europeaN poLe sport gLobe

Remek gödöllői eredmények
Remek eredményeket értek el a
gödöllői Catwalk Ironairbase stúdió versenyzői, akik összesen hat
éremmel gazdagodtak a hagyományos Dollhouse Amatőr Bajnokság
és European Pole Sport Globe-on,
amely Magyarország legrégebbi
rúdsport eseménye.
A kőbányai Köszi Kő Café-ban rendezett
versenyen légtorna, rúd és karika kategóriákban mérték össze tudásukat a gyermektől
a felnőtt korcsoportig a versenyzők.
A gödöllőiek közül karika szeren Buzás
Blanka a junioroknál aranyérmet nyert, míg
a felnőtteknél Ress Adrien az első, Szepesi
Kinga a második, míg Berkes Szandra a
harmadik lett. Kezdő rúd kategóriában Szabó Luca örülhetett az első helynek, míg az

Elit kategóriában induló Farkas Lilla (a
képen) első profik közötti versenyén az előkelő harmadik helyen végzett. Edzők: Sárai
Tícia, Váry Kinga és Farkas Lilla.
Catwalk Stúdió további eredményei: Karika gyermek: Szrogh Nóra 4. hely; Karika felnőtt női egyéni: Bereczki Mária 4.
hely; Rúdtánc kezdő: 5. Botlik Renáta, 7.
Budai Ildikó, 8. Gerháth Eszter; Rúdtánc
középhaladó: 4. Berkes Szandra, 5. Mészá-ilros Nelli, 8. Dabi Renáta.

erőemeLés – magyar Liga kupa verseNy

Kovács Krisztián újabb érmei
Május közepén Egerben rendezték meg a Magyar Professzionális Erőemelő Liga Kupa versenyét,
amelyen a gödöllői Tűzoltóság kötelékébe tartozó főtörzsőrmesteri
rangban lévő Kovács Krisztián két
kategóriában is dobóra állhatott,
gyarapítva ezzel az eddig is gazdag
éremkollekcióját.

Open Raw guggolásban és Open EQ fekvenyomásban bizonyíthatta rátermettségét.
Open EQ fekvenyomásban 210 kg-os teljesítménnyel a második, míg Open Raw guggolásban 215 kg-al megbírkózva a harmadik
helyet szerezte meg.
-li-

A Heves megyei megyeszékhelyen megtartott erőemelő viadalon közel 700 versenyző
mérettette meg magát. Kovács Krisztián a
110 kg-os súlycsoportban két kategóriában:

kéziLabDa – juNior megyei DöNtő

Pest megye bajnoka a GKC
Megyebajnok lett a Gödöllői KC
junior csapata, miután az elmúlt
hétvégén Vácon megrendezett
Pest megyei döntőben 23-20-ra
verte a Városi Sportegyesült Dunakeszi együttesét.
Mácsár Gyula tanítványai az alapszakaszban a második helyen végeztek az
Abony mögött és a VSE Dunakeszi előtt,
majd negyeddöntőben a VSE mögött
szintén a második helyről kvalifikálták

magukat a legjobb négy közé. Itt a Veresegyház csapatát egy 29-29-es döntetlennel és egy 37-28-as győzelemmel búcsúztatták és jutottak el a döntőig, ahol
aztán 23-20-ra verték a Dunakeszi csapatát. A bronzérmes az Abony lett, miután
kettős győzelmet aratva diadalmaskodott
a Veresegyház ellen.
Pest megyei junior döntő
VSE Dunakeszi – Gödöllői KC 20-23
(10-12)
-ll-
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FRÉDÉRIC CHOPIN ZENEI
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA
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
Június 21-től 28-ig:
ZENE ÉS TÁRSMŰVÉSZETEK TÁBOR
Június 24., szombat, 10.00:
CHOPIN OPEN
Június 24., szombat, 17.00-23.00:
Múzeumok éjszakája – Muzsikáló festmények – Zenés fejtörők családoknak

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

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 KÖk-1 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.

ORVOSI ÜGYELET

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

Dr. Gémesi György polgármester sk.

A GÖDÖLLŐI ÚJ MŰVÉSZET KÖZALAPÍTVÁNY 2016. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE
A Gödöllői Új Művészet Közalapítványt 1998. július 1-i hatállyal alapította Gödöllő Város Önkormányzata. A
Pest Megyei Bíróság az 1999. január 15-én kelt 1.Pk.60.233/1998/8 számú végzésével, a 1665. szám alatt vette
nyilvántartásba a szervezetet. Székhelye: 2100 Gödöllő, Körösfői-Kriesch Aladár utca 15-17.
Célja: támogatni a képző- és iparművészet helyi hagyományainak ápolását, hozzájárulni a kortárs művészeti alkotások megismertetéséhez, az alkotómunka körülményeinek javításához, valamint a tehetséggondozáshoz.
Célszerinti tevékenysége megfelel a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvényben megfogalmazott
„kulturális tevékenység”, valamint „kulturális örökség megóvása” kategóriáknak és a bírósági végzés értelmében
közhasznú besorolású.
Legfőbb döntés hozó szerve a hét tagból álló kuratórium, működésének ellenőrzését 3 fős felügyelő bizottság látja el.
A közhasznúsági jelentés az egyszerűsített éves beszámoló mérlege alapján készült. Az üzleti év mérleg fordulónapja 2016. december 31.
Adószáma: 18680968-1-13
1. 2016. ÉVI MÉRLEG - VAGYON FELHASZNÁLÁS (eFt-ban)
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 5 952 eFt
FORRÁSOK ÖSSZESEN: 5 952 eFt
2. 2016. ÉVI EREDMÉNY KIMUTATÁS - SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ (eFt-ban)
Összes közhasznú tevékenysége bevétele: 3 672 eFt
Összes közhasznú tevékenység ráfordításai: 3 672 eFt
Közhasznú tevékenység eredménye: 0 eFt
3. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS
1. Az alapító, Gödöllő Város Önkormányzata 2 884 eFt-tal támogatta az alkotóház működését és programjait.
2. A Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek Szakmai Kollégiuma 697 eFt-tal, pályázati úton elnyert támogatással járult hozzá a Közalapítvány szakmai programjai megvalósításához.

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

Június 5-11-ig:
Kígyó Gyógyszertár, Gábor Á. u. 3. Tel.: 430-069.
Június 12-18-ig:
Sanitas Gyógyszertár, Thegze L. u. 2. Tel.: 545-585.

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK

PAX Temetkezési Iroda, Gödöllő, Dózsa Gy. u. 35.
Tel: 06-28/430-856, 06-30/634-3723
D&B Delubrum Kft., Gödöllő, Dózsa Gy. út 160.
Tel.: 06-28/525-212, 06-70/550-3377
SZIGÜ Temetkezés Kft., 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

4. VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK JUTTATÁSAI
A vezető tisztségviselők (elnökség, kuratórium) tevékenységükért díjazásban nem részesültek.
5. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG TARTALMI BESZÁMOLÓJA
a.) Kiállítások: GÖMB a GIM-ben címmel gödöllői művészek csoportos képző- és iparművészeti kiállítása;
GIM-TÖRTÉNETEK címmel csoportos, képző- és iparművészeti kiállítás; MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA GÖDÖLLŐN; Természet-Művészet címmel képzőművészeti kiállítás a GIM-Ház kertjében; „A VILÁG FELETT” címmel
a Remsey család négy generációja öthelyszínes kiállítás Gödöllőn, Valahonnan valahová címmel Remsey Flóra és
Remsey Dávid kiállítása a GIM-Házban
b.) Oktatási program – Művészeti tanfolyamok
A Közalapítvány legfontosabb közhasznú tevékenysége a felkészítő, képző, és tehetséggondozó munka volt. Évközben és a nyári intenzív tanfolyamok keretében, művésztanárok vezetésével képző- és iparművészeti tanfolyamok valósultak meg az alkotóházban (gobelinszövés-, kerámia-plasztika, textil-rajz, festészet és képzőművészet).
A Gödöllői Új Művészet Közalapítvány részletes közhasznúsági jelentése a Közalapítvány székhelyén tekinthető
meg.
Gödöllő, 2017. május 25.
Katona Szabó Erzsébet, elnök

Tormay Károly Egészségügyi Központ Gödöllő

DIÁKMUNKA A VÜSZI NONPROFIT KFT-NÉL
2017. június 19-től, 4 héten át, heti turnusokban foglalkoztatunk
diákokat, minimálbérnek megfelelő díjazásért.
FELADAT:
• Gödöllő város közterületein napi 6 órában könnyű kertészeti
munka (gyommentesítés, locsolás, festés stb.)
FELTÉTEL:
• 15 életévet betöltött diák
• iskolalátogatási igazolás 2016/2017 évre
Tájékoztatást kérni és jelentkezni Merényiné Bordás Évánál lehet a
• merenyi.eva@vuszikft.hu e-mail címen, vagy a
• 20/4616-613-as telefonszámon
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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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Apró
+ 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

+ Szadán igényes környezetben,
jó fekvésű, 1600m2, gondozott,
közműves építési telek 9,5Mós irányáron sürgősen eladó!
Tel.:20/772-2429
+ Eladó lakást keresek központban! Tel.:20/804-2102
+ Gödöllőn, központban, 95m2-es,
n+3szobás
könnyűszerkezetes
családi ház 837m2-es telekkel eladó! Iár.:28MFt Tel.:20/944-7025
+ Petőfi téren teremgarázs-kocsibeálló kiadó!! 12Eft/hó (Félév
esetén kedvezmény!) Tel.:20/9447025
+ ÉPÍTÉSI TELEK eladó Gödöllőn
az Antalhegyi úton, 1070 nm. 0630-588-5889

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.:20/804-2102
+ Eladó két és félszobás, erkélyes, felújított
lakás Gödöllőn. Iár:18.8MFt. Tel.:20/8042102
+ Eladó 3szoba+ nappalis, újszerű ikerház 400 nm-es telekkel 28MFt-ért.
Tel.:20/804-2102
+ Gödöllő központjában II. emeleti, 65m2es, két és félszobás, erkélyes lakás kifogástalan állapotban eladó! Irányár:
18,9MFt. Tel.:20/539-1988
qg Fenyvesben felújítandó ikerházfél,
55+30m2 alapterülettel, 12.5MFt-ért SÜRGŐSEN eladó!! Tel.:20/539-1988
+ 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

+ 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: 06-30-500-2432
+ TELEK ELADÓ: 742 nm, nem közműves
zárt kert. Villany az utcában. 2,5 MFt. Tel:
061/252-4204
+ 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
+ Domonyvölgy, Tulipán utcában HÉTVÉGI HÁZ alpesi stílusban pincével, 914 nm
kerttel eladó. A házban víz, villany, a kertben fúrt kút, szőlő, gyümölcsfák vannak.
Iár: 7,5MFt. Tel: 06-20-542-8437
+ Eladó Gödöllő központjában 49 nm-es, 2
szobás, erkélyes, 2. emeleti lakás. Fűtés:
gázcirkó, szobák parkettásak. (Külön WC,
spájz, tároló.) Iár: 17,9 MFt. Érd: 06-20444-9394
+ ÉPÍTÉSI TELEK eladó Szadán, 1470 nm,
összközműves. 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 Erdőkertesen alkalmi áron egy 757nm-es
építési telek, melyen egy
szuterén található, fürdővel, WC-vel. Víz, villany,
gáz bevezetve, csatorna befizetve. I.á.: 6,8
mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllő belvárosában egy 77nmes, 3szobás, 2erkélyes lakás. Nyílászárók
cserélve, parkettás szobák, távfűtéses.
I.á.: 19,8 mFt 0620-919-4870
+ 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 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 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllő fenyvesi részén egy 30mes utcafrontú, 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
+ Eladók Gödöllő blahai részén 90nm-es,
új építésű lakások külön kis telekrésszel,
kulcsrakész állapotban, 31 és 35 mFt közötti eladási árért.0620-919-4870

+ Belvárosi, forgalmas kereszteződésben
lévő, kiváló parkolási lehetőséggel rendelkező, 60 nm-es ÜZLETHELYISÉG (jelenleg
„Zsuzsa függönyszalon”) kiadó! 20/9325415
+ Gödöllőn 56 nm-es ÜZLET a Szabadság
téren kiadó (a Flabelos eladó vagy bérbe
adó). Tel: 30/735-0361
+ Kiadó MÁRIABESNYŐN a FENYVESI
ABC. 200 nm, saját 940-es telekkel. Berendezéssel együtt is, más célra is. 300.000
Ft/ hó. 06-30-434-3312
+ 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

ÁLLÁS
+ 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.
+ 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.
+ Gödöllő területére szórólap-újság terjesztőt keresek. A munka végezhető iskola, nyugdíj mellett is. Gödöllői lakosok
jelentkezését várom! Tel: 20/495-2420
+ 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

+ 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
+ Eladó Gödöllő királytelepi részén
egy kisméretű lakóház, nyílászáró
cserével, 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
+ Gödöllőn albérlet kiadó: 1 szoba összkomfortos. Tel: 06-20-226-3007
+ Máriabesnyőn 35 nm-es 1,5 szoba konyhás kertes ház szívességi szerződéssel kiadó 50.000 Ft+ rezsi, +három havi kaució.
70/779-8529

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

+ KIEMELT BÉREZÉSSEL BOLTI ELADÓT
felveszünk a gödöllői Csíkos ABC-be!
Jelentkezni a 0670-772-7850 telefonszámon lehet vagy személyesen.
+ 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, kiszállítása
az ügyfelek részére. Szállítólevelek gondos
kezelése. Jelentkezés: 06-30-949-2228
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+ Szlovákul, németül, magyarul tudó kollégát keresünk. Érd: 30/325-5774

06-20-389-5556 (kérésére visszahívom).

+ ÉTELFUTÁR és BETANÍTOTT MUNKÁS
(pizza, sushi) jelentkezését várjuk! A betanítást vállaljuk. 06-70-661-9999

+ 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

+ VARRÓNŐT keresünk minőségi függönyök varrására, eseti bedolgozó rendszerben Gödöllőn. Érd: 06-30-946-1807
+ Gyakorlattal rendelkező PULTOS FELSZOLGÁLÓT keresünk újonnan nyílt kávézóba. Nyelvtudás előny. Önéletrajzot az
alábbi címre várjuk: rezgomboskavehaz@
gmail.com
+ KISTEHERAUTÓVAL heti 3-4 napi munkát KERESEK. Tel: 70/257-4919
+ A GÖDÖLLŐI ZÖLD ÓVODA főiskolai
végzettségű óvodapedagógust keres óvónői állás betöltésére. Munkavégzés helye:
2100 Gödöllő, Batthyány L.u.34-36. Feladatai: Az óvodában a pedagógiai programnak megfelelően szakszerűen lássa
el feladatait. Bérezés a Közalkalmazottak
jogállásáról szóló jogszabály szerint. A
közalkalmazotti jogviszony határozatlan
idejű. Benyújtandó iratok: - szakmai önéletrajz, - képzettséget igazoló dokumentumok. Az álláspályázat benyújtási határideje: 2017.06.30. Az állás betöltésének
kezdete: 2017.09.01. A pályázatok benyújtását az alábbi címre várjuk: Gödöllő,
Batthyány L. u.34-36. További információ
kérhető Tiborczné Garai Katalin óvodavezetőnél a 06-28-510-750, és 06 20 9
175-114 telefonszámokon, vagy az alábbi
e-mail címen: zoldovi@gmail.com.
+ A Gödöllői Erkel Ferenc Általános Iskola TAKARÍTÓT keres 2017 augusztus 1-jei
munkakezdéssel, heti 20 órás (napi 4 óra)
munkaidőben. Érdeklődni, jelentkezni a
28/513-025 telefonszámon lehet.
+ Gödöllői műanyag üzem raktárába
targoncavezetői engedéllyel rendelkező RAKTÁROST keresünk. Jelentkezés:
mouldrent@plastexpress.hu
+ VAGYONŐRI és RECEPCIÓS állás betöltésére keresünk jól szituált, katona szellemiségű férfi munkatársakat. Érdeklődni:

+ 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
+ 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. 06/20-922-4400
+ KERTSZABÓK KFT KERTÉPÍTÉSSEL,
kertgondozással, automata öntözőrendszerek kiépítésével, kerti támrendszerek
és burkolatok kialakításával foglalkozik:
www.kertszabok.hu 20/571-3008
+ EGYEDI FRANCIAÁGY, ülőgarnitúra elkészítése a kívánt méretben, kivitelben, garanciával. Tel: 20/943-2828
+ KERTGONDOZÁS: metszés, sövénynyírás, bozótirtás, fűnyírás, gyepszellőztetés, fakivágás, kaszálás és egyéb kerti
munkák. Lelkiismeretes, alapos, megbízható munka rendszeresen és alkalmanként is.
Tel: 30/528-7777
+ KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés,
tanácsadás.
Gödöllő, Tűztoronyház,
Kossuth utca 13. Tel:
06-30-592-1856, 06-30508-1380, 06-28-784752
+ 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, gépi PERMETEZÉS, műtrágyázás, füvesítés, fűnyírás, rotációs
kapálás. Fakivágás, bozótirtás, sövényvágás,
ereszcsatorna tisztítás.
Gyomirtás. Ágak, levelek, gallyak elszállítása.
06/30-747-6090
+
SZÁMÍTÓGÉPES
problémája van? Hívjon bizalommal, házhoz
megyek.
Számítógép
szerelés, rendszer és
programtelepítés, vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel: 30/3339201
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+ SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS.
Ingyenes árajánlat! Tiszta, rendes munka!
Tel: 20/4-359-650
+ Műanyag párkányok kül- és beltérre
(UV álló): 15cm-es: 1.790Ft/fm; 21cm-es:
2.190Ft/fm; 25cm-es: 2.480Ft/fm; 30cmes: 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.: 06-30-280-9375;
06-30-398-4815
+ 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

+ Körömbenövés kezelése – szemölcs
kezelés – gyógypedikűr - cukorbetegek
lábápolása is. Felnőtt és gyermek. Gödöllő – Tormay Károly Egészségügyi Központ
Ortopédiai szakrendelő (kedd, csütörtök).
Bejelentkezés: Baraksó Rita 70/422-1978

NYÁRI TÁBOR
+ 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.

+ KÁRPITOS munkákat vállalunk. Bútoráthúzás olcsón, gyorsan, garanciával. Minőségi szövetek. Ingyenes felmérés. Tel:
20/943-2828

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

+ 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

ADÁS-VÉTEL

+ 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
+ Azonnali kezdéssel vállalok KŐMŰVES
MUNKÁT, BURKOLÁST, VÍZSZERELÉST,
TETŐJAVÍTÁST és fűnyírást! Tel: 06-70361-9679
+ ADÓSSÁGKEZELÉS és Hitelkiváltás.
Azonnali készpénz felvásárlás! 06-30588-5889
+ Redőnyök, szúnyoghálók, harmonika ajtók, reluxák gyártása és szerelése! Kérjen
árajánlatot: kormon@invitel.hu, 06-30280-93-75.
+ MEGUNTA már ablakai külső festését?
Itt az új MEGOLDÁS: színterezett ALU LEMEZ BORÍTÁS a külső részekre. - Tetőterek, padlások belső hőszigetelése és szakszerű fóliázása. Tel: +36-30-316-5812

EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS
+ Gyógypedikűr: tyúkszem, szemölcs,
bőrkeményedés, vastag benőtt gombás
köröm kezelése, ápolása. Talpmasszázs.
Óvakodjon a feketén dolgozó házaló kontároktól! 30 év szakmai háttér. Bárándi
József 20/532-7275
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+ KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIBRISEKET, papírrégiségeket, magyar és külföldi bélyeggyűjteményeket VÁSÁROLOK.
Tel: 28/412-230

+ 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

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
+ AKKUMULÁTOR minden típusú gépjárműhöz szaküzletünkben vagy kiszállítással. Szolgáltatásaink: beszerelés, bevizsgálás, töltés-mérés, szaktanácsadás.
Minőségi akkuk, új akciók. Gödöllő, Dó-

zsa Gy. út 50. (Temetővel szemben) 0630/536-4300, 28/611-728 www.akkugodollo.hu

EGYÉB
+ 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
+ MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludányi Méhészetből! Akác-, Virág-, Hárs-,
Gesztenye-, Repce krém-, Lépesméz, Propolisz, Virágpor kapható. 3kg fölött házhoz szállítjuk. 30/9891-721
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A ZÖLD HÍD PROGRAM HONLAPJÁN AZ ALÁBBIAKRÓL TÁJÉKOZTATTA
ÜGYFELEIT:
Az NHKV Zrt. által kikézbesített, 2016. október 1. és 2016. december 31. közötti negyedik
negyedéves időszakra vonatkozó fizetési felszólításokra érkező ügyfélmegkeresések tekintetében az NHKV Zrt. azt alábbi közleményben tájékoztatja az Ügyfeleket:
Tisztelt Ügyfelünk!
Amennyiben Ön a 2017. május hónapban kelt hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjhoz
kapcsolódó fizetési felszólító levelünket megelőzően a tárgyi elszámolási időszakra vonatkozó számlát ezidáig nem kapta kézhez, kérjük a felszólító levelünkben szereplő összeget annak
kézhezvételétől számított 8 napon belül kiegyenlíteni szíveskedjen.
Egyben tájékoztatjuk, hogy a tárgyi elszámolási időszakra vonatkozó számla hiteles másolatának megküldéséről Társaságunk soron kívül gondoskodik.
Megértését és együttműködését köszönjük!
Tisztelettel: NHKV Zrt.
TISZTELT ÜGYFELEINK!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Gödöllői Járási Hivatal Földhivatali Osztályán
rendszerfejlesztés miatt előreláthatóan
2017. JÚNIUS 7. 20 ÓRÁTÓL 2017. JÚNIUS 13-ÁIG
a földhivatal illetékességi területéhez tartozó ingatlanok esetében
az adatszolgáltatás országosan szünetel,
hálózaton keresztül sem lesz elérhető a gödöllői földhivatal ingatlan-adatbázisa
(TAKARNET)
(tulajdoni lap, térképmásolat, földhasználat stb. kiadása nem lehetséges)

Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy a fent említett technikai okból adódóan
2017. JÚNIUS 8. ÉS 2017. JÚNIUS 13. KÖZÖTT
az ügyfélfogadás szünetel a földhivatalban.
A leállás előtti utolsó ügyfélfogadási nap 2017. június 7. (szerda)
A leállást követő első ügyfélfogadási nap tervezett időpontja: 2017. június 14., szerda, 8 óra.
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2017. JÚNIUS 13.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Szedmák Attila, Kandó K. u. 43.,
Vincze Istvánné Kazinczy krt. 11.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Pete Márta, Dessewffy A. u. 34.,
Mészáros Flóra, Hársfa u. 6.
A Happy Box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os utalványát nyerte: Bártfai Benedek, Ivánka I. u. 4.
A Városi Múzeum 1000 Ft értékű ajándékutalványát nyerte: Seregélyes József, Szent István tér 3.,
Müller Anikó, 2170 Aszód, Podmaniczky út 37.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: dr. Horváth Bánk,
Antalhegyi út 71., Koppányi Zsóka, Országalma u. 8.

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 címüket is megadják! Köszönjük!

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

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