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Augusztus 20-án, 16 órakor avatják fel Remsey
Jenő György szobrát a Gödöllői Városi Múzeum
(6. oldal)
előtt.

Hosszan tartó, súlyos betegséget követően, 15
éves korában elhunyt Révész Márton, a GEAC vívó-szakosztályának tehetséges kardvívója. (8. oldal)

BRUTTÓ 250 MILLIÓS NYERTES PÁLYÁZAT SEGÍTI A MEGVALÓSÍTÁST

Korszerűsítik a Művészetek Házát és a Petőfi Iskolát
Megkezdődött a Művészetek Háza
felújításának utolsó, III. üteme,
valamint Petőfi Sándor Általános
Iskola energetikai felújítása, amit
annak ellenére elvégeztet az önkormányzat, hogy az intézmény már
nem a város tulajdona. A fejlesztések újabb eredményes pályázatának köszönhetően valósulhatnak
meg.

A Művészetek Háza napokban megkezdett munkálatai során százhatvankét külső nyílászáró cseréjére,
valamint a kupola és a palást rész
hőszigetelésére és a lapostető utólagos hő- és vízszigetelésére kerül
sor. A felújítás nettó költsége 87 660
570.- Ft. A tervek szerint a nyár közepéig tartó felújítással egy hosszú
folyamat fejeződik be, aminek első
lépéseként a „főtér pályázat” részeként hajtottak végre jelentős külső és

belső átalakítást, és megtörtént az alsó
szint korszerűsítése. A múlt évben, a 2.
ütem részeként az önkormányzat saját
forrásból 274 millió forintot fordított a
színházterem felújítására, idén pedig,
a 3. ütemben a felső szint és a tető korszerűsítését végzik el.
Kovács Balázs, az intézmény igazgatója lapunknak elmondta, a fel-

ső szintre a korábban felújított alsó
részhez illeszkedő fa keretes, korszerű technológiával készült ablakok
kerülnek beépítésre, amik további
jelentős megtakarítást jelentenek
majd az intézmény üzemeltetése
szempontjából. Ezzel lényegében befejeződik az épület energetikai korszerűsítése, bár esztétikai munkákra

ezt követően is szükség lesz. Mint
mondta, a korábbi felújítások hatása is jól lemérhető mind az energia
fogyasztás, mind a nézőszám alakulásán.
A Petőfi Sándor Általános Iskola
energetikai felújítása során 2069
négyzetméternyi felület hőszigetelésére, valamint a külső nyílászárók cseréjére kerül majd sor. A beruházás nettó költsége 93.499.664
Ft. A programnak köszönhetően itt
is jelentősen csökkennek majd az
energiaköltségek. A felújítások a
KEHOP-5.2.9-16-2016-00033 azonosítószámú projekt keretében az
Európai Unió és Magyar Állam támogatásával valósulnak meg.

A GÖDÖLLŐI
SZOLGÁLAT

NYÁRI MEGJELENÉSE
Tájékoztatjuk kedves Olvasóinkat és Hirdetőinket,
hogy a Gödöllői Szolgálat
a nyár folyamán
az alábbiak szerint
jelenik meg:
A nyári szünet előtti utolsó lapszám megjelenése:
július 4.
A szünet utáni első lapszám megjelenése:
augusztus 15.
A hirdetésfelvétel
július 3-tól augusztus
1-jéig szünetel.
Nyitás: augusztus 2.
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ÁTADTÁK A GÖDÖLLŐ EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT DÍJAKAT
Dr. Váradi Mária gyermek
fül-orr-gégész
szakfőorvos,
Novákné Finta Erzsébet, a
Tormay Károly Egészségügyi
Központ gazdasági vezetője
és a Tüdőbeteg szakellátó- és
gondozó intézet szakmai kollektívája részesült idén a Gödöllő Egészségügyéért Díjban.
Az elismeréseket dr. Gémesi
György polgármester adta át a
Semmelweis nap alkalmából
rendezett ünnepségen a városi könyvtárban.
A képviselő-testület 1998-ban alapította a Gödöllő Egészségügyéért
Díjat az egészségügy, valamint a
szociális területen elért kimagasló
teljesítmény, vagy huzamosabb időn
át folytatott kiemelkedő munkavégzés elismerésére.
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lojalitásra is szükség van. Szakszerű technika és infrastruktúra nélkül
azonban az orvos nem tud hatásos
ellátást nyújtani.
Befejezésül kifejezte örömét a munkatársak önkormányzati elismeréseiért és gratulált a díjazottaknak.
Dr. Váradi Mária gyermek fül-orrgégész szakfőorvos orvosi diplomáját 1978-ban szerezte a Prágai Károly
Egyetemen, melyet még ugyanebben
az évben Magyarországon honosíttatott. 1981-ben már Budapesten
szakvizsgázott csecsemő- és gyermekgyógyászatból, 1987-ben pedig
fül- orr- gége gyógyászatból. Pályafutását általános orvosként Gárdonyban kezdte, majd már szakorvosként
a kistarcsai Pest megyei Flór Ferenc
Kórházban szerzett gyakorlatot.
A Tormay Károly Egészségügyi
Központban 1986. október 1-jétől

meghatározó szerepe van Novákné
Finta Erzsébet gazdaságvezetői kvalitásainak, erőfeszítéseinek abban,
hogy a Tormay Károly Egészségügyi
Központ pénzügyi/gazdasági helyzete folyamatosan stabil.
A Tüdőbeteg szakellátó- és gondozó
intézet gyógyító-gondozó tevékenysége a Gödöllői járás településeire
terjed ki. A működési terület népessége mintegy 132 ezer, melyből a
gondozottak száma közel 400 fő.Az
elmúlt évben összesen 12.100 felnőtt esettel foglalkoztak, a szűrővizsgálatok száma pedig közel 25
ezer volt. Az orvosok a betegellátás
során törekednek az interdiszciplináris szemléletre, a nem tüdőgyógyászati jellegű megbetegedések
esetén a megfelelő szakorvoshoz, ill.
kórházba irányítják a betegeket. Más
szakmák orvosainak is készséggel

USZODA: SZERZŐDÉS MÁR VAN
Június 27-én sajtótájékoztató keretében írták alá a gödöllői uszodaépítés
első ütemének megvalósításáról szóló szerződést, melyre lapunk nem kapott meghívást. A beruházást a 2016 decemberében kiírt közbeszerzési
eljárás nyertese, a Grabarics Építőipari Kft. valósíthatja meg – derül ki
a Régió + TV beszámolójából. A szerződést a Nemzeti Sportközpontok
nevében Kovács Norbert főigazgató, a cég képviseletében pedig Karacs
László ügyvezető látta el kézjegyével. A kivitelezésre több ütemben kerül

sor, első körben a 600 fős lelátó, az 50 méteres versenymedence és egy
tanmedence valamint a wellness-részleg és a kiszolgáló egységek épülnek
meg. A további korábban beígért tanmedence majd, valamikor később valósul meg. Az épületet Jánosi János Ybl díjas építész tervezte.
A sportközpont megvalósítására közel 4,7 milliárd forintot szánnak, a korábbi 3,5 milliárd forintot tervezett projekt költségeit – annak ellenére,
hogy a területen a 2014-es országgyűlési választási kampányban történt
bejelentés óta egyetlen kapavágás sem történt – nemrég 1,1 milliárddal
toldották meg.

Forgalmi rend változások a munkák idején

Július, a felújítások hava

Az ünnepségen Nagy Árpád, a Tormay Károly Egészségügyi Központ
igazgatója tartott ünnepi beszédet.
Beszédében elmondta, hogy 1960
óta Semmelweis Ignác születésnapja
az egészségügyi ágazat dolgozóinak
ünnepe. Megemlékezett a kiváló orvosról, akinek munkásságát a mai
napig tanítják a világ egyetemein,
valamint a 200 éve született Kossuth
Zsuzsannáról is, aki a forradalom és
szabadságharc idején az összes tábori kórházak főápolónőjeként a magyar egészségügyi ellátásban maradandó cselekedeteket valósított meg,
szintén megelőzve korát.
A jelenlegi helyzetről szólva úgy fogalmazott, az egészségügyi munka
megbecsülése egyre csökken, akár
erkölcsi, akár anyagi oldalról nézve
is.Semmelweis Ignác eredményeit
újra átgondolva arra is rá kell döbbennünk - hangsúlyozta -, hogy nem
szabad az esetenkénti sikertelenséget
kizárólag a külső tényezőkre, a szinte folyamatosan kevés pénzre, a gazdasági kényszerítő körülményekre, a
munkaerőhiányra és a várt segítség
elmaradására fogni. Az előrehaladásért mindenkinek a saját működési
területén tudása szerinti a legtöbbet
kell tennie. Mindemellett meggyőződése, hogy a kiváló eredmények
eléréséhez ma összetartó közösségek kellenek és az intézmény iránti

dolgozik, mint gyermek fül- orr- gégész szakorvos. Sok év óta a közalkalmazotti tanács tagjaként, majd
2013. óta a tanács elnökeként áll ki

az intézet munkatársai érdekében.
Novákné Finta Erzsébet intézeti
gazdasági vezető a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen 1978-ban
kapta meg agrármérnöki diplomáját.
A mezőgazdaságból 1992-ben került költségvetési területre, s 1999
szeptemberétől az egészségügybe,
az akkori Egyesített Egészségügyi
Intézetbe gazdasági vezetőként, azóta is az intézményben dolgozik.
Nagy hangsúlyt helyez szakmai fejlődésére. Az egészségügy folyamatos alulfinanszírozottsága kiemelten
megkívánja az anyagi és technikai
erőforrásokkal való takarékos gazdálkodást. Ebben a környezetben

adnak konzíliumot. A háziorvosokkal együttműködve az orvos klubban
rendszeres előadásokat tartanak a különböző tüdőgyógyászati témákról.
Komoly erőfeszítést igényel
a tüdőszűrés prevenciós
fontosságának terjesztése,
és a faluszűrésekben való
részvétel. Az országos dohányzás leszokási projektben is részt vesznek. Az intézetben van lehetőség úgy
egyéni, mind csoportos foglalkozásra, személyre szóló
támogatásra. A szakterületen felnőtt betegekkel jelenleg 2 fő teljes munkaidős
és 1 fő részfoglalkoztatású
szakorvos dolgozik. Munkájukat 7
fő főállású szakasszisztens és 1 fő részállású asszisztens segíti. A megnövekedett feladatmennyiség és az ezt
súlyosbító egyre nehezebb technikai
körülmények miatt folyamatosan,
az elvárhatótól nagyobb mértékű,
erőfeszítést kell tenniük a zavartalan és protokoll szerinti betegellátás
érdekében. A díjat dr. Farkas Éva a
szakmai kollektíva vezetője vette át.
Az eseményen köszöntötték dr. Szabadfalvi András nyugalmazott igazgató főorvost a Debreceni Orvostudományi Egyetem által kiállított
gyémánt diplomája átvétele alkalmált
ból.

Július 3-án a munkaterület átadásával megkezdődött a Széchenyi István és
Hunyadi János utca felújítása. A tervek szerint szeptember 10-ig tartó munkák ideje alatt mindkét területen forgalomkorlátozásra és a buszközlekedés
megváltozására kell számítani.
A Széchenyi utcában a Kandó Kálmán utca és a Táncsics Mihály utca közötti szakaszon folytatódik az utca múlt évben megkezdett rekonstrukciója. Az
érintett szakaszon a burkolati munkák mellett a kétoldali szegélyek cseréjére,
valamint burkolt csapadékvíz-elvezető árok és járda felújításra is sor kerül.
A Hunyadi utca rekonstrukciója keretében az M3 autópálya és Grassalkovich
utca közötti szakaszon új, megerősített aszfaltburkolatú útpálya mellett, aszfaltburkolatú kerékpársávok, járdák és kapubehajtók létesülnek.
A munkák mindkét helyszínen forgalmi akadályokkal járnak, a Hunyadi J.
utca esetében időszakosan számítani kell félpályás lezárásra, majd az aszfaltozási és közműépítési munkák során teljes útlezárásra, míg a Széchenyi
I. utcában folyamatos teljes útlezárás mellett történik meg a kivitelezés. A
munkákkal érintett szakaszok környezetében a forgalmi rendben akár napi
változások is lehetnek, ezért fontos, hogy ne megszokásból vezessenek a
gépjárművel közlekedők!
A munkák a tömegközlekedést is érintik, a helyi autóbusz járatokat érintő
esetleges változásokról a Volánbusz Zrt. folyamatosan tájékoztatni fogja az
utazóközönséget.
A kivitelezési munkák időtartama alatt a közlekedőktől fokozott figyelmet,
az érintett lakosságtól türelmet kér a VÜSZI Nkft. és a kivitelezési munkákat
végző Colas Út Zrt.
***

Megállapodás a jelzőlámpák üzemeltetéséről
Együttműködési megállapodást köt a város területén található, az országos
közúthálózaton lévő forgalomirányító jelzőlámpák üzemeltetésére, karbantartásra és irányítására vonatkozóan az önkormányzat a Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel.
Az országos közúthálózaton lévő forgalomirányító jelzőlámpák üzemeltetését a Magyar Közút Nonprofit Zrt. végzi. Ez magában foglalja a berendezések
távfelügyeleten keresztüli és helyszíni ellenőrzését, 24 órás diszpécser szolgálatot, a berendezések ki- és visszakapcsolását (például baleset, rendezvény,
úton folyó munkák esetében), hibák javítását, rongálás esetén a helyreállítást,
a dokumentációk kezelését, közműegyeztetést, villamos felülvizsgálatokat.
Az együttműködési megállapodásban szereplő üzemeltetési díj két részből
tevődik össze. Alapját az előre meghatározható, kötelezően elvégzendő ellenőrzési és karbantartási tevékenységek átalánydíja képezi. Ez a díj kiegészül
az eseti javítások költségével. A jelzőberendezések elektromos energia felhasználási díját jelenleg a város fizeti, a megállapodás megkötését követően
ezt a költséget arányosan számolják el a Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel.
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Egyéni érdEkEk hElyEtt a közösség a fontos

Gémesi György: Ellenszélben is fejlődik a város
– Tisztelt Polgármester Úr! Az elmúlt fél év elég mozgalmas volt az
Ön számára. Gondolunk itt az Új
Kezdet megalapítására, a migráns
botrányra, vagy most az egykori
városháza körül kialakult helyzetre. Hogyan látja ezt a félévet?
– Kezdjük akkor az elején. Maga
az Új Kezdet nem idén márciusban
alakult meg. Tíz egykori gödöllői
MDF-es alapította. Mondjuk úgy, ott
volt a polcon egy ideje. Idén márciusban jöttünk ki a nyilvánosságra.
Tagjai főleg polgármesterek, de az
elmúlt hónapokban nagyon sokan
csatlakoztak más területekről is. A
bejelentés után azonnal felgyorsultak
az események. Szinte már másnap támadtak minket, ami számomra kissé
érthetetlen. Tény, hogy elmondtuk a
véleményüket, kritikát fogalmazunk
meg a jelenlegi kormány működésével kapcsolatban, de egy demokratikus országban talán ez még megengedett, mint ahogy elvileg az is, hogy
bárki pártot alapítson. De úgy látszik
ez is baj. A szentistváni polgármestert – aki a párt alelnöke – azonnal
felállítatta a képviselő-testület. Az
indokok között szerepelt például,
hogy már nem barátkozik az egyik
képviselővel úgy, mint régen, amikor
még nem volt az Új Kezdet alelnöke.
Szentistvánon július 9-én lesz ismét
választás, ami egyben az Új Kezdet
első megmérettetése lesz.
– A gödöllőieket azonban az foglalkoztatja igazán lesz e jövőre itt
polgármester választás?
– Erre ma korai bármit is mondani.
Engem 2019-ig választottak meg
polgármesternek. Tény, ha esetleg
elindulnék az országgyűlési választáson, és bejutnék a parlamentbe, akkor a jelenlegi jogszabályok szerint a
két funkció összeférhetetlen. De már
ez a jogszabály élt 2014-ben is, és
amikor arra a jelenlegi kormánynak
szüksége volt, ideiglenesen változtattak rajta. Ennek a lehetősége most
is fenn áll.
Szeretném elmondani, nem igaz,
hogy azzal, hogy ismét megmérettetem magam az országos politikában,
cserbenhagyom Gödöllőt. Ha a kormány nem szűkítené le a polgármesterek mozgásterét, eszembe se jutott
volna, hogy ismét elinduljak, mint
parlamenti képviselő. De lassan ott
tartunk, hogy a mi feladatunk mindössze annyi lesz, hogy elmondhatunk
egy beszédet és átvághatjuk a szala-
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got. Persze lehet, hogy lassan ehhez
is majd engedélyt kell kérni.
Mi felépítettünk itt valamit 27 év
alatt és most azt látom, hogy minden
rendeződik vissza úgy, mint ahogy
1990 előtt volt. Ez már nem önkormányzatiság.
És visszatérve a cserbenhagyáshoz:
Mindezt pont egy olyan személy
mondja rólam, aki egykor maga is
polgármester volt, és akkor, amikor
választani kellett a polgármesterség, vagy a parlamenti képviselőség
között, ő a parlamentet választotta. Akkor úgy indokolta a döntését,
hogy ezzel sokkal többet tud tenni a
településéért. Na, ha én ezt tenném,
akkor én – vele ellentétben – cserbenhagynám és elárulnám az én településemet! Nevetséges. De mint
mondtam, még semmi sem dőlt el.
Mi azt mondjuk, alternatívát ajánlunk az új párttal, aminek őszre lesz
kész a programja. Ha kellünk, akkor
itt vagyunk, ha nem kellünk, akkor
azt is tudomásul fogjuk venni.
– Térjünk akkor rá a migránskérdésre. Elég nagy port kavart fel,
amikor azzal vádolták, hogy 1500
bevándorlót akar befogadni Gödöllőre. Mennyien érkeztek?
– Semennyien. És nem is fognak
érkezni. Ráadásul soha ilyet nem
mondtam. Ezt mások fogalmazták
így meg. Én arra mutattam rá, hogy
egy önkormányzat nem dönthet ilyen
kérdésben, erről csak a kormány határozhat! Ő állapodik meg az Európai
Unió többi tagállamával. Nem voltam, és nem vagyok hajlandó részt
venni azonban abban a kampányban,

amit a magyar kormány tesz. A bevándorlási kampány - mindent beleértve – megközelítőleg húszmilliárd
forintjába került az országnak, azóta pedig további tízmilliárd forintot
költöttek el a politikai kampány folytatására. Azt gondolom, hogy ezt a
hatalmas összeget olyan dolgokra is
lehetett volna költeni, amikre valóban szükség van ebben az országban.
Sajnálatos, hogy mindez leginkább a

gyűlöletkeltésre ment, és arra, hogy
az országban növeljék a fesztültséget.
Visszatérve a bevándorlók befogadására: Maga Orbán Viktor miniszterelnök alá is írta, hogy Magyarország
kb. 1300 főt befogad. Na, hogy ebből
az 1300 főből, ami az egész országra
értendő, hogy jött ki csak Gödöllőre
1500, ezt nem tudom… Valami matematikai csoda lehet. Mindenesetre

akkor egyeseknek az volt a lényeg,
hogy botrányt csináljanak. El kellett
áztatni engem és a várost, még akkor
is, ha az állításokból semmi sem volt
igaz. Ez mára be is bizonyosodott.
– És akkor itt van a legújabb botrány, az egykori városhaza bontása. Az egyik fidesz közeli internetes
lap azt írta, hogy ön mérgezi a várost.
– A lényeg ebben az esetben is, továbbra is a lejáratás. Természetesen
az ott leírtaknak sincsen semmi valós
alapja. Ráadásul ennek az említett
portálnak a cikke több valótlanságot
is tartalmaz. Például tényként közli,
hogy a bontás során azbeszt került
a levegőbe, majd az egész helyzetet
összehasonlítja egy cementgyárban
dolgozó emberek helyzetével, akiknek 25 éven át naponta valóban azbeszt került a szervezetükbe. Persze
az egész a hangulatkeltésre irányul,
hogy itt Gödöllőn milyen szörnyű
dolgok történnek…
Az épület bontása miatt egyébként
már napi szintűvé váltak a feljelentések, és szinte minden nap van hatósági ellenőrzés. Bár három alkalommal
szabtak ki kisebb pénzbüntetést, valamint felfüggesztették a munkát pár
órára, de olyan hibát nem találtak,
ami egyes fideszközeli sajtóorgánumokban megjelent.
A büntetést sem az önkormányzatnak
szabták ki, hanem a bontást végző
cégnek, ugyanis ez az ő felelősségük.

napon és a természetfilm fesztiválon,
mégpedig a három unokámmal.
– Nem keseríti el ez a sok rosszindulatú megnyilvánulás?
– Szerencsére naponta többen is
megszólítanak és elmondják, menynyire szép lesz az új, kibővített főtér, milyen jó, hogy egy új közösségi
rész jön létre, valamint nagyon örülnek a játszótérnek. Azt hiszem, sokat
elárul a gödöllőiek véleményéről,
hogy közel ezren adták le szavazatukat arra, milyen játszóeszközök kerüljenek ide. Ez a tér nekik épül. Ők
döntenek arról, mi kerüljön ide, mint
ahogy lényegében arról is ők döntöttek, mi legyen az egykori városháza
helyén. Mi tényleg megkérdezzük a
lakosságot!
– Milyen fejlesztések várhatóak
még?
– Az idén sajnos a csúszások miatt
már nem tudjuk befejezni a főtér fejlesztését, de a jelenlegi tervek szerint
tavasszal már készen lehet. Persze,
ha egyesek nem akadályozzák továbbra is a munkálatokat. Remélem,
hamarosan elindulhat a sportcsarnok
beruházása is, ez a pályázat a napokban zárul le. Ha az sikeres lesz, akkor
akár még idén elindulhat a fejlesztés.
Nagy öröm, hogy idén végre megszépül a Várkapitányi lak – nekünk
csak Testőrlaktanya – külseje is, sőt,
novembertől már az alsó részen megnyílik a Karácsonyház. Igaz ott még
a vakolatlan fal várja majd a vendé-

De az is érdekes, hogy a fidesz egyik
önkormányzati képviselője videózza
a palatető bontását, hosszú perceken
át, majd felteszi a facebookra, hogy
bizony mi most veszélyeztetjük az
itt élők életét. Teszem hozzá, hogy
mindezt úgy csinálta, hogy – elmondása szerint - saját 6 hónapos gyermekét sétáltatta. Így készült a videó.
Tehát – állítása szerint - én akkor
harmincnégyezer ember életét veszélyeztettem. Olyan emberekre céloz, akik a környéken sem voltak. De
érdekes módon, ő – aki közvetlenül
a bontás ideje alatt „véletlenül” arra
sétált a gyermekével, majd hosszú
időn keresztül ott tartózkodott és
videózott, nem veszélyeztette annak
életét… Ez számomra igen elgondolkodtató!
A legszebb az egészben, hogy azt is
leírták, hogy én a bontás alatt nem
tartózkodtam a városban, hanem
Vácon fagylaltoztam. Igaz, tényleg
voltam ott biciklivel, csak éppen egy
nappal korábban. Ugyanis az említett
napon - sokakkal együtt - én is kint
voltam az Alsóparkban a gyermek-

geket, de a belső felújítások jövő tavasszal folytatódhatnak.
Szintén nagy terveink vannak az Alsóparkban. Itt tanösvényt szeretnénk
kialakítani, ami egészen az Arborétumig vezetne és összekapcsolná az
Isaszegi-tavakat, az Erzsébet parkot,
a királyi kastély parkját, valamint az
egyetemet. Ebbe a projektbe több civil szervezetet bevontunk. De hamarosan indulhat a kerékpárút fejlesztése, már elkezdődött a Művészetek
Háza felújításának harmadik üteme
ami kiegészül a parkoló bővítésével,
valamint megtörténik a Petőfi iskola
energetikai korszerűsítése, a nyílászárók cseréje és az épület falának
hőszigetelése.
Mindezek mellett, mint az már ismert, pályázunk az Európa Kulturális Fővárosa címre 2023-ra. Mint az
látszik, nem unatkozunk, és nem lehet azt mondani, hogy nem csinálunk
semmit. Még ha nagy is az ellenszél,
megyünk előre. Ahogy a szlogen is
mondja: Közösséget építünk!
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Szemléletformálással a cukorbetegség ellen
Teljes élet cukorbetegen címmel tartottak oktatónapot a
Művészetek Házában. A dr.
Kiss Éva, a Tormay Károly
Egészségügyi Központ diabetológus főorvosa által szervezett programon olyan kérdésekkel foglalkoztak, mint a
cukorbetegséggel összefüggő
elhízás, a cukorbetegség lelki
terhei és annak enyhítése, az
egészséges táplálkozás és a
mozgás fontossága.

A betegséggel kapcsolatos lelki
problémákkal kapcsolatban is számtalan érdekesség hangzott el, többek
között arra is felhívták a figyelmet,
nagy szükség van arra, hogy megfelelő szintre hozzák a beteg elméleti
ismereteit, gyakorlati készségeit,
a motivációt és a betegség elfoga-

alapján több, mint száz cukorbeteg
vett részt.
Annak érdekében, hogy az előadások
minél több érintetthez eljussanak, a
Régió+ TV rögzítette a rendezvényt,
s az előadásokat több alkalommal is
műsorára tűzi, valamint DVD-n is
hozzájuthatnak majd az érdeklődők.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik a Teljes élet
cukorbetegen rendezvényünket támogatták.
Fő szponzoraink voltak:

Többek között ez utóbbit emelte ki
megnyitójában Gémesi György polgármester is, aki rendkívül fontosnak
nevezte az ilyen szemléletformáló
programokat.
Mint az a rendezvényen elhangzott,
WHO 2014-es felmérése alapján
az Európai Unióban Magyarország
toronymagasan vezeti „az elhízásversenyt”, azaz minden negyedik
felnőtt ember elhízott, ami jelentős
szerepet játszik többek között a cukorbetegség kialakulásában is.

Gödöllő Város Önkormányzata, Régió Plusz
TV,Sanofi-Aventis Zrt.
Támogatóink:

EGIS

A verseny különlegessége, hogy
nem csupán szakmai, hanem civil bírálók minősítik a kézműves
finomságokat. A szakmai zsűri elnöke Prof. Dr. Gundel János, a
Budapesti Gazdasági Egyetem korábbi tanszékvezetője volt, tagjai
pedig Szamos László és Farkas
Elemér. A társadalmi zsűriben
Oszvald Marika, Bay Éva, Ócsay

A Gödöllői Civil Kerekasztal
Egyesület a Belvárosi Napok keretében hagyományaihoz híven
ebben az évben 10. alkalommal
rendezi meg a Civil utcát szeptember 9-én 10.00-18.00 óráig,
mely ismét a jól bevált helyszínen az Alsóparkban, a Grassalkovich Kastéllyal szemközti sétányokon kerül kialakításra.

Gyógyszergyár Zrt., 77

dottságát. A szakmai tapasztalatok
szerint rendkívül nagy egészségnyereséggel bír az életmódterápia
bevezetése a mindennapokba. Az
egészséges táplálkozás és mozgás
nemcsak a megelőzés, hanem a kezelés alapja kell hogy legyen.
A rendezvényen előzetes regisztráció

Elektronika Kft., KRKA Magyarország
Kereskedelmi Kft., Lilly Hungaria Kft.,
Melinda Virágbolt, Merck Kft., MSD
Pharma Hungary Kft., Novartis Hungaria Kft., Pfizer Hungaria Kft., Servier

Juli, a Ju és Zsu Társulat vezetője,
Joshi Barath, Klausmann Viktor
és Fekete Zoltán, az Iparos Újság
főszerkesztője vett részt. A gyermek bírálók pedig egy korábban
meghirdetett országos rajzpályázat
díjazottjai, és gödöllői gyermekek
voltak.
A Szakmai, Társadalmi és Gyermek
zsűri együttes döntése alapján a
versenyt a gödöllői Sissi Fagyizó és
munkatársai által készített Rákóczi
túrós fagylalt nyerte el, s ide került
a III. díj is, ami a „Spongya Bob és
barátai” fantázianevű fagylalt nyert
elé.
A Sissi Fagylaltozó készítményei

Dr. Kiss Éva diabetológus főorvos

mindezek mellett két különdíjat is
elhoztak: szakmai díjat érdemelt a
Blaha Lujza tortája, a Friss fuvallat
elnevezésű finomság pedig megkapta a gyermekek díját.
Gödöllőre került a verseny háziaszszony kategóriájának díja is, ezt két
városunkban élő hölgy, Herczeg
Emese és Paulovics Renáta vehette át.
A versenyt jótékonysági akcióval
egészítették ki, a versenyfagylaltokat kedvezményes áron lehetett
megvásárolni, melynek bevételéből
összegyűlt 80.500 forintot, támogatásként a Tessedik Sámuel Családok Átmeneti Otthona kapta meg.

A nyertes Rákóczi túrós

Blaha Lujza torta

A rendezvény minden évben sok
látogatót vonz, nagy örömünkre
egyre többen érdeklődnek a városunkban működő civil szervezetek
iránt.

Hungaria Kft., Szűcs Fogadója.

Négy díjat kapott a Sissi Fagyizó az országos versenyen
Gödöllőn, a Sissi Fagyizóban
rendezték meg a Sisi Alapítvány által szervezett II. Országos „Igazmondó” Koronázási
Fagyi versenyt, amelyen szép
hazai sikerek születtek.

2017. SZEPTEMBER 9., SZOMBAT, 10-18.00,
GÖDÖLLŐ, ALSÓPARK

A Civil utcán a civil szervezeteknek lehetőségük van:
• bemutatni tevékenységüket a város lakosainak, bevonni őket tevékenységeikbe;
• a szervezetek megismerhetik
egymás munkáját, kapcsolódási
pontokat kereshetnek;
• kötetlenül találkozhatnak és gon-

A múlt év júniusában a Wageningenben működő ökumenikus imacsoport
kezdeményezésére csatlakoztak a
gödöllőiek a Coventryből indult kezdeményezéshez,
amely
a világ számos pontján
minden pénteken délben
imára hívja a világbékéért könyörgő híveket. Városunkban a református
templom ad otthont az
ökumenikus liturgiának.
A holland testvérvárosunkban működő ökumenikus imacsoport tagjai úgy
gondolták, abban a városban, ahol
a Világbéke-gong helyet kapott, bizonyára lesznek, akik örömmel vál-

lalják, hogy részt vesznek a pénteki
rövid összejöveteleken. A református
templom lelkésze, Balogh Tamás –
aki egy korábbi látogatás során maga

is részt vett ilyen alkalmon - örömmel fogadta be a kezdeményezést.
Azóta minden pénteken délben, hol
kisebb, hol nagyobb létszámban

gyűlnek össze a különböző felekezethez tartozó hívek a közös imára.
A kezdeményezés az angliai Coventryből indult, ahol 1940-ben a székesegyházat lebombázták. Amikor a
templom papja végigjárta a romokat,
észrevette, hogy a lezuhant vasak egy helyen
keresztet
formáznak.
Ekkor határozta el, hogy
minden péntek délben
a híveket közös imára
hívja, amelyben a világbékéért könyörögnek. A
rom zarándokhely maradt, az új székesegyházat mellette építették fel.
A kezdeményezéshez azóta a világ
számos pontján csatlakoztak, hazánkban elsőként Gödöllőn jött létre
a Coventry imacsoport.

További információ:
gdck.info@gmail.com
Varbai Marianna, a GdCKE munkatársa: 20/558-0449
Szabó Csaba, a GdCKE alelnöke:
30/369-3968
Kecskés Judit, civil referens:
20/508-3802

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2017.
„ERZSÉBET KIRÁLYNÉ AZ ÉN VILÁGOMBAN”
Arra vagyunk kíváncsiak:
Melyik az az emlék, benyomás a
királynéval kapcsolatban, amely
a fiatalban maradandó benyomást
keltett és a mai napig meghatározó
az életében, ha a királynéról esik
szó. Olyan ismertetéseket várunk,
amit a barátainak is elmondana,
bemutatna, amit szeretne másokkal
is megismertetni.
ÍRD MEG TÖRTÉNETEDET,
KIEGÉSZÍTÉSKÉNT KÉSZÍTS
FOTÓT VAGY RAJZOLJ A LEÍRÁSHOZ!

Egy éves a Coventry imacsoport

dolatokat cserélhetnek a város polgáraival, vezetőivel.
Szeretettel várjuk városunk régi és
új aktív civil szervezeteinek jelentkezését előzetes felmérés céljából,
hogy már jó előre tervezhessünk
a résztvevőkkel, a szükséges igényekkel.
A részvételi szándékot kérjük a
gdck.info@gmail.com címre jelezni.
Természetesen aki kellő lendületet és kapacitást érez magában,
szeptember 10-én, vasárnap is van
lehetősége a kitelepülésre, kérjük
ezt is előre jelezni!
Hagyományainkhoz híven a Civil
Utcára való jelentkezést augusztusban is meg fogjuk még hirdetni.

Ha a fenti témakörben megfogalmazott felhívásunk megtetszett,
akkor úgy tárd elénk, hogy azt
megértse és megismerje a legjobb
barátod is, meg az a személy is aki
tőled távol, a „net” előtt ül. A szüleid, akikkel minden nap együtt élsz,
vagy akár egy barátod, akinek te
mesélsz először erről az élményről.
Bátran fogalmazd meg gondolataidat egy rövid leírásban, kiegészítésként fotózz vagy készíts rajzot
hozzá, és ha akarod egészítsd ki
akár képzőművészeti alkotással
(rajz, festmény, batik, tűzzománc,
linó- és fametszet, stb.), akár egy
CD-re rögzített alkotással.
Az írásos pályamunkáknál nem
könyvszagú leírásokat várunk,
hanem önálló megfigyeléseket,
önálló véleményeket, egyéni érzéseidnek megfogalmazását (Amenynyiben lehetőségetek van rá,
kérjük digitálisan is küldjétek el
pályamunkátokat!)

Az írásos pályaművek terjedelme
5-10 A/4-es oldal lehet mellékletekkel, legalább 1/3 szöveges
résszel. A pályaművek értékét növelhetik a témához kapcsolódó fotók, rajzok, térképvázlatok.
Pályázni egyénileg és csoportosan
is lehet.
A pályázati felhívásra a gödöllői
általános iskolák tanulói által készített alkotásokat várjuk!
A pályázatok elbírálása korcsoportonként külön-külön történik.
A pályázatokon kérjük olvashatóan
a pályázó nevének, iskolája nevének, címének, vagy lakcímének,
életkorának feltüntetését!
A pályázatok benyújtási határideje:
2017. szeptember 10.
A határidő lejárta után beérkező
munkák elbírálására nincs lehetőség! Kérjük a határidőt betartani!
Amennyiben a beadott pályázatot
szeretnétek visszakapni,
kérjük a pályázati anyagotokon
tüntessétek ezt fel!
A DÍJAZOTTAKNAK TÖBB ÉRTÉKES NYEREMÉNY KERÜL
SZÉTOSZTÁSRA.
A pályázat értékelésére 2017.
őszén kerül sor.
A pályázattal kapcsolatban bővebb
felvilágosítás az egyesületnél:
Gödöllői Városvédő Egyesület
2100 Gödöllő, Szabadság út 6.
Tel.: 06-20-561-1818,
e-mail: azenkedvesgodolloi2017@
gmail.com
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Legyen
-ban!
A BAgoly könyvesBolt AjánlAtA

A te döntésed!
Nem tudom, a kedves olvasóval előfordult-e már, hogy
egy-egy könyv akkor került a
kezébe, amikor az abban megfogalmazottakra a legnagyobb
szüksége volt, de e sorok írója
bizony, már nem egyszer megtapasztalta ezt a néha megdöbbentő csodát. Legutóbb
épp most, az érettségi időszakban, amikor kamaszok
ezrei rágták tövig körmüket
vagy ceruzájukat a vizsgára
készülve.
Mi szülők jól tudjuk, ilyenkor mondhatjuk nekik: „Sikerülni fog, legyél
pozitív, ne a negatív gondolatokat
rögzítsd!” Nem ér semmit. Vagy
mégis? Ha valaki már megtapasztalta, hogy tényleg sok dolog fejben dől
el, akkor bizonyára tudja, érdemes
odafigyelni az ilyen ajánlásokra.
A Nyitott Akadémia sorozat most
megjelent kiadványában Bagdy
Emőke, Buda László, Kádár Annamária és Pál Ferenc saját tapasztalatait osztja meg arról, milyen
sokat számít, ha egyszer a negatív
dolgok mantrázása helyett megpróbáljuk megvalósítani a még oly nehéznek tűnő, ránk váró feladatot, s
nem veszítjük el hitünket az első nehézségnél.
És most jöjjön a példa, amit a tökéle-

tesen felkészült, de szörnyen fáradt,
és a „Semmit sem tudok, meg fogok
bukni!” meggyőződéssel telítődött
lányomnak olvastam fel, amikor az
órák óta arra várt, hogy végre ő kerüljön sorra a szóbeli vizsgán:
Az eset Kádár Annamáriával történt
meg egy barlangtúra során, amikor
egy rendkívül keskeny nyíláson kellett átmásznia a csoportjának. A barlangász elmondta, az egyetlen módja
az átjutásnak, ha szépen nyugodtan
lélegeznek, és centinként átpréselik
magukat a nyíláson. Bár mindenki izgult, szépen, egymás után átjutottak,
mígnem egy olyan fiatalemberre került a sor, aki aggódott, hogy a szokásosnál hosszabb lábszárcsontja miatt
nem fogja tudni bevenni a kanyart.

Addig ismételte magában a
negatív forgatókönyvet, amíg
– egyetlenként a csoportban tényleg beszorult. Negyedórás
küzdelem után a barlangász a következő módon oldotta meg a helyzetet:
„elővett valami csákányszerűséget,
és elkezdte vele kopácsolni a falat,
de nem a lyuk mellett, hanem egy
kicsit távolabb. (Ezt azonban a srác
nem láthatta.) Szavak nélkül ütögette
a falat, körülbelül egy percig, aztán
odaszólt a beszorult fiatalembernek:
megnagyobbítottam a lyukat, most
már átférsz!A férfi abban a pillanatban megmozdult, és áthúzta a lábát a
résen – alig akartam elhinni. Döbbenetes élmény volt a saját szememmel
látni, hogy valóban vannak dolgok,
amelyek ennyire egyértelműen fejben dőlnek el!”
Sokszorosan bizonyított tény, hogy
a mentális beállítódásunk valóban
jelentős hatást gyakorol a teljesítményünkre, a közérzetünkre, az egészségi állapotunkra. Ha nem is minden,
de számos dolog bizonyosan fejben
dől el. Éppen ezért igen hasznos
megtanulnunk, miként formálhatjuk
a gondolatainkat, a mentális beállítódásunkat úgy, hogy ezek minél
inkább segítsenek, ne pedig hátráltassanak bennünket az életünkben.
Ehhez ad segítséget a négy kiváló
szakember saját tapasztalataikon keresztül.
(Nyitott Akadémia: Fejben dől el? –
Ami rajtunk múlik, és ami nem)
(ny.f.)

JUTALOM A JÓ TANULÓKNAK!
A Bagoly könyvesbolt a korábbiakhoz híven az idén is kedvezményt ad azoknak a diákoknak, akik eredményesen zárták a 2015/2016-os tanévet. Augusztus végéig 5%-os kedvezménnyel vásárolhatnak a
bolt kínálatából azok, akik kitűnő vagy jeles eredményt értek el. A kedvezmény a bizonyítvány felmutatása mellett, egyszeri alkalommal vehető igénybe.

muzsIkás koncert A kAstélyBAn

Műfajok találkozása
Fergeteges sikerű koncertet adott a
Muzsikás Együttes június 30-án a
kastély lovardájában. A különleges
élményt nyújtó koncert a különböző
műfajok, a komponált műzene és a

sodró erejű népzene és a néptánc találkozása volt, ami egyaránt magával
ragadta az előadókat és a közönséget. Az előadás Bartók Béla gyűjtéseire és műveire épült.
A közönség többek között a Dunántúl, Kalotaszeg, Gyimes, Mezőség,
Szatmár és Moldva hangszeres
népi dallamait, énekeit és táncait
ismerhette meg az est folyamán,
amelyek hiteles tolmácsolásában a Muzsikás együttest Petrás
Mária énekkel, valamint Tóth
Ildikó és Farkas Zoltán tánccal

segítette. Arról, hogyan hatott Bartók zenéjére az eredeti közegében
fellelt népzene, a Gyermekeknek, a
Kis szvit, a Szabadban, az Allegro
Barbaro, a Román népi táncok című
művek, vallottak, de Kodály Zoltán
Marosszéki táncok zongorára című
darabja is jól illusztrálta a műfajok
találkozását. A zongoraműveket Fülei Balázs szólaltatta meg.
jk

Ismét dzsungellé válIk Az ArBorétum

Maugli ismét életre kel

A múlt évi nagy siker után az idei nyáron is műsorra tűzi a
Dzsungel Könyve című magyar musicalt a Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete. A helyszín ezúttal is az arborétumi Völgyszínpad, ami már önmagában is különleges hangulatot ad az
előadásnak.
Maugli, a farkasok által befogadott és felnevelt kisfiú története generációk számára szerzett már rengeteg izgalmat. A Kipling regényéből készült
film és rajzfilm mellett a Dés László, Geszti Péter és Békés Pál által írt
musical is töretlen siker, dalait a gyerekek és a felnőttek egyaránt fújják.
Az előadást a múlt nyáron mutatta be a GÖFME Horváth Zoltán rendezésében, s idén július 29-én, és 30-án 20 órai kezdettel ismét életre kel
a farkasok között nevelkedett fiú története, ami egyaránt szól életről és
halálról, a barátság és az összefogás fontosságáról.
Maugli szerepében Monori Dominikot láthatja a közönség, valamint Békefi László, Bródy Nobert, Géczi András, Miklós Krisztina, Pál Tamás
és Pálfalvy Attila alakítják a főbb szerepeket.
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Város-Kép

Hamarosan elkészül remsey Jenő szobra
Újabb szobor kerül a Gödöllői Városi Múzeum elé, augusztus 20-án 16 órakor kerül sor ugyanis Remsey Jenő
György
festőművész, író,
Gödöllő város díszpolgára
bronz mellszobrának felállítására.
Mint azt a szobrot készítő Papp
Edina szobrászművésztől lapunk
megtudta, a szükséges zsűrizések

már lezajlottak, s a nyers bronz
öntvény is elkészült. A következő
hetekben kerül sor az összeállításra és a cizellálásra. Mindeközben
készül a posztamens is. A süttői
mészkő oszlop díszítéséhez Remsey Jenő György madaras gobelin
tervéből merített ihletet a szobrászművész. Papp Edina a készülő
alkotásról elmondta, azért döntött
a fiatalkori, garbós önarckép alapján készülő mű megformálása mellett, mert azt szeretné visszaadni,
hogy milyennek látta magát Remsey Jenő, akiről egyébként nem
sok képanyag maradt fenn. Bár
Gödöllőn sokan ismerték és szerették, a legtöbben úgy emlékeznek rá, mint egy kedves, közvetlen
idős úrra, a szobor azonban nem a
hétköznapokból ismert embernek,
hanem a művésznek állít emléket.
Remsey Jenő György (1885-1980)
festőművész, író, Gödöllő város
díszpolgára bronz mellszobrának
felállítására nyert 3,5 millió forint támogatást az önkormányzat
a Nemzeti Kulturális Alap Kép-

A fotók a szobor zsűrizései során készültek
zőművészeti Kollégiumától, amit
az önkormányzat 5,7 millió forintos önrésszel egészít ki.

gödöllőn madame Tussauds Híres viaszfiguráJa fénnyel álmodó

Fotókiállítás a Civil Házban

Lapzártánkat követően július 5-én, szerdán látogatást
tesz egykori kedvenc hazai pihenőhelyén Erzsébet királyné, azaz a hazánkban oly közkedvelt történelmi
személyiséget megjelenítő viaszfigura. A világ egykor
leggyönyörűbb asszonya Gödöllőn sokkal boldogabb
időszakot töltött, mint Bécsben.
„Nem kérdéses, hogy: Sisi ma is Gödöllőn élne, lovagolna, családi
ünnepeket tartana,s találkozna azokkal, akik közel állnak hozzá.
Ezért látogatjuk meg viaszbábunkkal ezt az egyedülálló kastélyt
és pillantást vetünk Erzsébet királyné magyarországi életének jelentős állomáshelyére”, mondja Arabella Kruschinski, a bécsi Madame Tussauds panoptikum ügyvezető igazgatója a látogatás előtt.
A királyné eseménydús és mélyen megindító élete a bécsi Madame
Tussauds múzeumban „Sisi Uncovered Experience” címmel kerül
bemutatásra. Arabella Kruschinski így mutatja be a tárlatot: „A kor
technikai vívmányaival meg akartuk mutatni a királyné igazi arcát,
hisz tudjuk, hogy a valóság meglehetősen eltér a cukormázas Sisi
filmek világától. Erzsébetet, egy nőt, aki keresi a belső és a külső
szabadságot. A lélegzetnyi szabadságot biztosan megtalált Gödöllőn. Ez biztos. „Sisi életét korhűen, kendőzetlenül és giccstől mentesen ábrázoljuk“ - mondta Arabella Kruschinski, a panoptikum igazgatója, aki úgy véli, hogy Sisin kívül alig van
olyan női történelmi személyiség, aki körül ennyire sok mítosz kering, mint a magyarok szeretett királynéja körül.
Sisi viaszfigurája július 5-én, 10-15 óra között megtekinthető a kastély dísztermében, ezt követően visszatér a
bécsi Madame Tussauds múzeumba.

TiszTelgés a művészTelep alapíTóJa előTT
Körösfői-Kriesch Aladár festőművész, a Gödöllői Művésztelep egyik alapítója 1920. június 16-án hunyt el. A gödöllői
Körösfői-Kriesch Aladár Művészeti Alapítvány kurátorai
június 12-i ülésükön úgy határoztak, hogy pár nap múlva, a
festőművész halála napjának
évfordulóján 18 órakor tiszteletüket teszik a művész sírjánál.
Ezen a napon verőfényes napsütés
volt, de délután 5 óra felé sűrű felhők
gyülekeztek, és fél 6-kor igazi nyári
zápor zúdult Gödöllőre. A kuratórium tagjai kétségbeesve hívogatták
egymást, hogy mitévők legyenek.
Végül úgy döntöttek, hogy nem
mondanak le elhatározásukról.

Az égieknek – úgy tűnik – imponált
elszántságuk, mert 17.50 körül már
csak szemerkélt az eső, és 6 órakor
ismét kisütött a nap.

A kurátorok meghatottan álltak a
nagy művész sírjánál, ahol Körösfői
László, a kuratórium elnöke elmesélte, hogy Körösfői-Kriesch Aladár eredetileg nem ide lett eltemetve, hanem a Farkasréti Temetőbe,
dísz-sírhelyre. Abban az időben nagy
tisztelet övezte a Parlament és a Zeneakadémia freskóit festő művészt.
Ám a II. világháború után Magyarország akkori vezetői nem szimpatizáltak az Istenben hívő művésszel.
Ideológiájuknak azzal kívántak megfelelő nyomatékot adni, hogy nem
tűrték díszsírban nyugodni az idealista festőt. Ezért felesége - Újvárossy Ilka - férje hamvait Gödöllőre
menekítette. Azóta békében, meghitt
környezetben nyugodhat barátja,
művésztársa, sógora, Nagy Sándor
közelében.
b.e.

Fotó: Tóth Péter Csaba

Augusztus 4-ig látogatható a Civil Házban Szabó Márta EFIAP fotóművész
kiállítása. A Székesfehérvári születésű alkotó legszívesebben embereket, aktot, táncot, mozgást fényképez. A Gödöllőn kiállított fekete-fehér alkotásai a
fénnyel és az árnyékkal játszva teremtenek különleges hangulatot. A „Fényről
álmodó” című kiállítást Danis János EFIAP fotóművész nyitotta meg.

ITT A GÖDÖLLŐI MAGAZIN!
Megérkezett a nyár, s lapunkkal együtt a postaládákba kerül a Gödöllői Magazin legújabb száma is. A sok érdekességet tartalmazó
kiadvány úgy is tekinthető, mint egy nyári programajánló.
Kedves olvasóinkat testvérvárosainkba invitáljuk, történelmi és
gasztronómiai utazásra, ahol olyan gödöllőiek avatják be az érdeklődőket többek Wagenineg, Forssa, Giessen, Laxenburg vagy
épp Bad Ischl érdekességeibe – hogy csak néhányat emeljünk ki - akik
az elmúlt években sokat
tettek azért, hogy ezek a
kapcsolatok
elmélyüljenek és mind a gödöllőiek,
mind a testvérvárosainkban élők számára gyümölcsözőek legyenek. Mindezek mellett olvashatnak
Mária Teréziáról, Erzsébet
királynéról, és Habsburg
Györgyről, aki gyakori vendége Gödöllőnek. Apropó Gödöllő: Az is kiderül,
mennyire ismerik városukat az itt élők. Mindezek
persze csak ízelítő a Gödöllői Magazin legújabb számából. Minden
kedves olvasónak tartalmas és szép nyarat kívánunk!
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Locsoljunk okosan!
NYÁRI ÖNTÖZÉSI SZABÁLYOK

Egy kis aktualitás gyanánt beszéljünk arról, hogy milyen veszélyeket
rejt a nyári kánikula és miként tudjuk kedvenceinket megóvni a kiszáradástól, hőgutától.
Az udvaron tartott állatok esetében
a legfontosabb, hogy legyen egy
árnyékos, hűvös hely, ahova a nap
bármely szakaszában be tudnak húzódni a forróság elől, valamint biztosítsunk számukra megfelelő menynyiségű friss ivóvizet. Egy kisebb
földes terület fellocsolásával vagy

egy műanyag gyermekmedence kihelyezésével is segíthetjük négylábúnk hűsölését.
Mivel a kutyák nem képesek úgy
izzadni, mint az emberek, lihegéssel hűtik magukat. Ez sok folyadékvesztéssel jár, így nem lehet
eléggé hangsúlyozni a megfelelő
mennyiségű, friss ivóvíz biztosításának fontosságát.
A szőrzet nyáriasítása is könnyíthet
egy kicsit kedvencünk mindennapjain, valamint az is fontos, hogy a
sétákat időzítsük az enyhébb reggeli vagy esti órákra. Ez nem csak
a hőség elkerülése miatt fontos. Az
átforrósodott aszfalt könnyen megégetheti kedvencünk mancsát, ami
nagyon fájdalmas, így, ha tehetjük,

inkább füves területre vigyük őt sétálni.
A séták alkalmával is
legyen nálunk egy kis palack víz és
tálka, hogy ha szükséges, meg tudjuk itatni kutyánkat.
Ha lakóhelyünk közelében van folyó,
vagy tó, esetleg kialakított kutyás
strand, ahova elvihetjük négylábúnkat úszni, pancsolni, mindenképp
éljük a lehetőséggel. Számára ez
nagyszerű játék és felfrissülés egyszerre.
Nagyon fontos, hogy soha ne hagyjuk kisállatunkat az autóban még rövid időre sem, hiszen az álló jármű
hőmérséklete percek alatt elérheti
az elképesztően magas 70-80 Celsius
fokot is és ez akár
kedvencünk életébe
is kerülhet.

A nyári meleg hónapokra szerezzünk be kutyánk számára hűsítő
matracot, hámot, és hűtőbetéttel
ellátott itatótálat, mellyel biztosítani tudjuk kedvencünk hőkomfortját.
Üzletünkben (2100 Gödöllő, Kenyérgyári u. 2.) és webáruházunkban
(www.vetashop.hu) is megtalálhatóak ezek a felszerelések.
Amennyiben megtörtént a baj, és
kedvencünk hőgutát kapott, kezdjük meg hűtését, csavarjuk őt vizes
törölközőbe és azonnal forduljunk
állatorvoshoz! Az idő itt nagy szerepet játszik, hiszen ha kutyánk elvesztette az eszméletét, valószínűleg már nem lehet segíteni rajta.
Előzzük meg a bajt! Mindig biztosítsunk kedvencünknek megfelelő
körülményeket!

TURUL

jelent az 5-10 cm-nél mélyebb víz, ezért itatónak ne
használjunk mély, vízzel
telt hordót, konténert; kerti
tavak építése esetén alakítsunk ki sekély parti részt.
• A talajszint fölé helyezett
itatóknál, különösen az ablakitatók esetében, figyeljünk a biztonságos rögzítésre, a feldőlés, leesés elkerülésére.
• Még az 5-10 cm mély itatók vizébe is érdemes beletenni egy kinyúló
ágat, nagyobb, lejtős oldalú követ,
ahol a madarak kényelmesen és biztonságosan tudnak állni, és szabályozni tudják fürdéskor a vízmélységet.
• Az itatók vizét rendszeresen, általá-

Ha a növények öntözéséről
beszélünk, nincsenek kimondott vagy írott szabályok, sokkal inkább józan ész kérdése:
a teljesség igénye nélkül függ
a kertben ültetett növények típusától, a föld minőségétől, az
évszaktól, az időjárástól, stb.
Szerencsére nem nagy ördöngösség „jól” öntözni kertünket.
A legegyszerűbb a talaj szárazságának
ellenőrzésével meghozni a döntést.
A locsolás teljesen hasztalan, ha a víz
túlságosan gyorsan folyik át a növény
földben lévő részén, a földlabdán,
szárazon hagyva a gyökér tetejét.
Ez akkor történhet meg, ha nagyon
gyorsan vagy túl sok vízzel öntözzük
meg. A lassabb locsolás - a víz apránkénti adagolása - hatékonyabb. A
cél, hogy a víz kellő mélységben lejusson a növény gyökeréhez, legyen
szó palántákról, szobanövényekről,
bokrokról vagy fákról.
A talaj szárazságát ellenőrizhetjük

Problémamentes, vidám nyarat kívánunk mindenkinek!

A melegben létfontosságú a madarak itatása!
Az embert próbáló hőségben belegondolni is rossz, milyen nehéz lehet a
sorsa az izzadni nem tudó, a magukat
csak lihegéssel hűteni képes madaraknak (és kutyáknak)! Éppen ezért
nagyon fontos, hogy a kánikulában
a települési madarak is folyamatosan hozzáférjen a vízhez – mondjuk
a Madárbarát kerti itatókban. Bár az
élelmes szomjazó madarak a nyaralni
kitett szobanövények cserépalátétjéből is képesek inni, ez messze nem a
legtökéletesebb megoldás, mivel a jó
itató annyira tágas, hogy abban egy
fekete rigó vagy balkáni gerle méretű
madár is meg tudjon fürödni.
Mire ügyeljünk az itatók és madárfürdők kapcsán?
• A kisebb madarak számára veszélyt
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Élő-Világ

ban naponta frissre kell cserélni, illetve az elpárolgott vizet pótolni kell.
• Hetente-kéthetente érdemes a napi
vízcserét megelőzően kitisztítani, algátlanítani az itatót.
• Lehetőleg akkora itatót használjunk
(25-30 cm átmérőjű már megfelelő),
melyben egy feketerigó nagyságú
madár is képes megfürödni. mme.hu

a kezünkkel - az egyik legbiztosabb
„víztartalommérő” módszer - vagy
ásóval is: ha 12- 30 cm mélyen is
elég nedvesnek tűnik a föld, akkor
nincs ok az aggodalomra. Kis és közepes cserepes növények esetében,
idővel már a cserép súlyából is meg
tudjuk saccolni, vajon elég vizet adtunk a növénynek.
Sok esetben a kertek öntözésére a
legjobb megoldásnak a - leszúrható,
állványos vagy kézi - locsoló bizonyul, jó tudni azonban, hogy az így
felhasznált víznek mindössze 4050%- a jut el a növények gyökeréig,
így érdemes fontolóra venni egy csepegtető öntözőrendszer kialakítását.
A csepegtető öntözési rendszerek egyik nagy előnye, hogy széles
körben - füves területeken és a kert
egyéb részein - használhatók, másrészről a csövek a felszíni öntözéssel
ellentétben a növények gyökereit lát-

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

9.00–19.00
Tel: 06-30-943-9898

2. Megfelelő eszközökkel egyszerűbb és hatékonyabb
Fordítsunk kellő figyelmet kertünk
locsolására, megfelelő eszközöket
használva, mint például a csepegtető
cső, könnyű slag, öntözők és időzítők. Jól átgondoltan kiépített csepegtető rendszerrel hatékonyabban
tudjuk a növények gyökereit vízzel
ellátni, mint felszíni öntözéssel.
3. Szükség szerint, időjárástól függően locsoljunk!
Mindig akkor locsoljunk, amikor
szükség van rá. Az automata időzítővel ellátott öntözőket állítsuk át
abban az esetben, ha az időjárás előrejelzések szerint eső várható, vagy
naponta vannak záporok, zivatarok.
A növényzet túllocsolása ugyanolyan káros, mint a kiszáradás.
4. Mulcsozzunk!
Használjunk talajtakarót, mulcsozzunk, ami csökkenti a fölbe került
víz elpárolgását, valamint megakadályozza, hogy a földet egy nagyobb
zápor – pl. a nem vízszintes, lankás
területekről – elhordja, elmossa.

HÉTVÉGÉN IS NYITVA TARTÓ

Július 8-án,
(szombaton)

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

Hétvégén is nyitva tartó
ügyelet

Tippek:
1. A gyökérzet a lényeg!
Mindig a gyökérzónára fókuszáljunk
öntözéskor: fontos, hogy a gyökérzetet érje el a víz, a felszíni locsolás
nem tesz jót a növénynek. A fű és az
egynyári növények gyökerei inkább
a talaj felső részében találhatóak, míg
az évelők, cserjék és fák zöme a talaj felső 30- 60 cm- es szintjét járják
át. Nehéz, kőkemény földben, a víz
akár órákig is szivároghat, míg eléri
a 15- 40 cm- es mélységet. Ekkor is
ellenőrizhetjük tapintással vagy ásóval, hogy elegendő vizet juttatunk- e
a földbe.

ÁLLATORVOSI RENDELŐ

GÖDÖLLŐI
ÁLLATKÓRHÁZ
ÁLLATPATIKA

ják el vízzel. Tartósak, mivel vízálló
anyagból, gumiból vagy egyéb porózus anyagból készülnek, így hosszú
távon érdemes beruházni egy ilyen
rendszer kiépítésébe.

10-12 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.

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

RUDI: Négy éves kan, játékos, család- és gyerekbarát. A kutyák többségével
barátságos.

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

PLÚTÓ
ÁLLATORVOSI RENDELŐ
Gödöllő, Szabadság út 97.

Rendel:
dr. Horváth Márk
Telefonszám:
06/20-38-55-726
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atlétIka – Magyar SIker lengyelorSzágban

Kriszt Sarolta lett a legjobb magyar
Június 27-én rendezte a lengyel „Gyermek és Ifjúsági
Sportért Alapítvány” a hagyományos XII. Nemzetközi Gyermek Atlétika Versenyt Lowiczban, ahová a magyar gyermek
atlétika válogatott is meghívást kapott. A keretben egy
gödöllői, Kriszt Sarolta kapott
helyet, aki a legjobb magyar
lett.
A 2004-2006-os születésű atléta
palánták egy éjszaka alatt regenerálódtak és szoros küzdelemben a
házigazda Lengyelország csapatát

megelőzve a csapatversenyben az
első helyen végeztek. A mieink Észtországot, Lettországot, Litvániát,
Szlovákiát és Csehországot megelőzve, összesen 16 elsőséget szereztek (a lengyelek 12 első helyet értek
el). A győzelemből jelentősen kivette a részét a 300 m-es síkfutásban
aranyérmet szerző Kriszt Sarolta (a
képen), a GEAC tehetséges ifjú atlétája, aki a 45,26-os egyéni csúcsával
tovább erősítette pozícióját a magyar
korosztályos ranglista élén. Ezzel a
teljesítményével kiérdemelte a 2006os korosztályban a magyar csapat
legjobb atlétának járó különdíjat. A

labdarúgáS – reMeklő utánPótláS

Sporttörténelmi pillanat a Fradi pályán
Sporttörténelmi pillanatnak lehettünk szemtanúi az elmúlt héten,
amikor is a Ferencvárosi TC csapata az Európa Liga-selejtező első
mérkőzésén a lett Jelgava ellen a
mérkőzés 65 percétől három, a labdarúgást Gödöllőn kezdő játékos
egyszerre volt a pályán.
A Fradi 2-0-ra nyert a selejtező első
mérkőzésén, amelyen a mindvégig pályán lévő Varga Roland két gólt szerzett, míg a szintén 90 percig pályán lévő
Lovrencsics Gergő óriási mezőnymunkát végezve volt szintén nagyon hasznos tagja a csapatnak. A 65. percben
aztán létrejött a sporttörténelmi pillanat,
ugyanis a Fradi edzője, Thomas Doll
pályára küldte a nyáron a zöld-fehérek
keretéhez csatlakozó Lovrencsics Balázst is, így három gödöllői fiatalember
volt egyszerre a pályán és vette ki a 2-0ás győzelemből a részét.

Remeklő utánpótlás – Két torna,
nyolc dobogós hely
Két nagy tornán is részt vettek a Gödöllői
Sport Klub utánpótlás labdarúgó csapatai júniusban, amelyeken öt arany-, egy
ezüst- és két bronzérmet nyertek. Időrendi
sorrendben előbb az ország egyik legnagyobb utánpótlás tornájává magát kinövő,
június 10-11. között megrendezett gödöllői The Ground Juniális Kupán mérettették meg magukat a gödöllői fiatalok.
a Táncsics Mihály úti Sportcentrumban
lebonyolított kupára nyolc korcsoportban,
összesen 135 csapat nevezett az ország
szinte minden pontjáról. A GSK csapatai
hazai környezetben a 2003-as
és 2008-as csapat révén egyegy aranyérmet, a 2010-es csapattal egy ezüstérmet, míg a
2004-es csapattal egy bronzérmet szereztek a tornán.
Június 16-19. között Egerben,
a hat korcsoportban összesen

lovaSSPort – lázár zoltán éS fIa nagyot bukott

Súlyos sportbaleset Csehországban
nice-ben július első hétvégéjén
lezajlott négyesfogathajtó-versenyen buktak a maratonhajtás közben.

Súlyosnak mondható sportbalesetet szenvedett Lázár
Zoltán és fia, ifjabb Lázár Zoltán, akik a csehországi Neba-

A sportág nyolcszoros világbajnoka Lázár
Zoltán és a versenyen segédhajtóként szereplő fia jól szerepeltek, ugyanis a díjhajtás után a második helyen álltak. A nyolc
akadályos maratonhajtás is jól indult, de az
ötödik akadálynál megtörtént a baleset, a fogat felborult, aminek következtében megsé-

target SPrInt vIlágbajnokSág – lövéSzet éS futáS

Ozsvárt Donát a legjobb tízben a vb-n
Június 22-26. között rendezték a németországi Shulban
az olimpiai sportlövők junior
világbajnokságát, amivel párhuzamosan zajlott a Target
sprinterek első világversenye
is, ahol Ozsvárt Donát (a képen) egyéniben a 13., míg a
magyar csapat tagjaként a kilencedik helyen végzett.
A Nemzetközi Sportlövő Szövetség
által alapított target sprint a síkfutás
és a sportlövészet kombinációja, itthon az egyszerűség kedvéért sokan
csak nyári biatlonnak nevezik. A
sportolóknak 400 méteres vágta után
bukócélokra kell lőniük. Ezt újabb
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400 méteres sprint követi, majd
újabb 5 bukócél ledöntése. A versenyszámot egy utolsó 400 méteres
befutóval fejezik be az atléták. Nagyon is nehéz tehát a dolguk az olyan
versenyzőknek, mint Ozsvárt Donátnak, aki a Török Ignác Gimnázium Diáksportegyesületének (TIG
DSE) színeiben került be a junior
válogatottba. 120-140-es pulzussal
eltalálni a 3,5 cm átmérőjű célpontokat, biztos kezet és nagy higgadtságot igényel.
Természetesen egy ilyen új versenyszámnál előnyben vannak azok a
nemzetek, amelyek előbb kezdtek
foglalkozni a sportággal, az érmek
nagy többségét ezért most még Né-

Magyar Diáksport Szövetség szervezésében kiutazó válogatottat segítette Körmendy Katalin, a GEAC
atlétika edzője is.

gyáSzol a gödöllőI éS honI vívótárSadaloM

In Memoriam Révész Marci

-kb-

103 csapat részvételével megrendezett
Aventics Kupán aztán taroltak a gödöllőiek. A 24. alkalommal megtartott nemzetközi tornán a 2006-os, 2007-es és 2009-es
csapat aranyérmet, míg a 2008-as alakulat
bronzérmet szerzett a Heves megyei megyeszékhelyen. Nem meglepő, hogy az
összesített éremtáblázaton a Gödöllői SK
végzett az élen a klubok rangsorában. A
felsorolt korosztályokat Székely Gábor,
Kővári Péter, Gróf Roland, Horváth
Krisztian, Kerecséniy F. Norbert, Papp
Tamás és Tóth Balázs edzők készítették
fel a tornára. A gödöllői utánpótlással
kapcsolatos további hír: az év utánpótlás
edzője Pest megyében Székely Gábor, a
2006-os korosztály edzője lett.
-tt-

Révész Marci, Gödöllő tehetséges,
fiatal kardozója nem egészen tizenöt esztendősen elment közülünk.
Tavaly még együtt voltunk Szarvason az edzőtáborban, aztán jött a
hír, hogy beteg lett. Küzdött a kórral.

Emlékszünk, amikor első alkalommal belépett a vívóterembe nagyapjával és Batizi Sanyi bácsi csoportjában kezdte elsajátítani a vívás
tudományát. Unokatestvéreit követte
a klubba. Szerény viselkedése mellet,
mindig figyelt és egyre jobban kitűnt
a csoportból. A korosztályának legrangosabb versenyén a dobogó második fokáig jutott, csapatban is vezéregyéniség volt a páston. A helyben
rendezett versenyek előkészítéséből
is jelentősen kivette a részét, a pástokat Édesapjával együtt rögzítette.
A küzdelem véget ért, az Úr magához rendelte, nyugodjon békében.
Gondolatainkban továbbra is benne
van. A gödöllői vívók nagy családja
vigaszt kér a hozzátartozóknak.
-Gémesi Csanád-

víváS – kIjelölték a vb keretet

Gémesi Csanád is utazik Lipcsébe
Kijelölte a Magyar Vívó Szövetség a július 19-26. között
a németországi Lipcsében
megrendezésre kerülő felnőtt vívó világbajnokságra
a magyar keretet, amelyben
természetesen helyet kapott a GEAC vívója, Gémesi
Csanád is.

A férfi kard fegyvernemben pástra álló
gödöllői vívó az egyéni megmérettetés
mellett csapatban az olimpiai bajnok
Szilágyi Áronnal, Decsi Tamással és
Szatmári Andrással az oldalán küzd
majd a minél jobb helyezésekért a lipcsei
vb-n. Csanád kiemeltként a 64-es főtáblán, július 21-én kezdi meg a küzdelmeket, míg a csapatverseny július 24-én
lesz majd.
-li-

júlIuSI SPortajánló – SPortoS júlIuS

Vizes vb, Formula 1, Balaton-átúszás

rült Lázár Zoltán válla és csuklója, de csak
a tüzetes orvosi vizsgálat után derül majd,
ki, hogy milyen mértékben. Fia, Ifj. Lázár
Zolika agyrázkódást és kézsérülést szenvedett. A cseh orvosok amputálni akarták az
ujját, a Lázár-család viszont úgy döntött,
hogy a Győri Petz Aladár Kórház sebészeire bízzák a sérült testrészt, amin plasztikai
műtétet hajtottak végre. A borulásban három
ló is megsérült. Állapotukról egyelőre nincs
pontos diagnózis, ezáltal egyelőre az sem
tudható, hogy a baleset milyen hatással lesz
a díjugrató Lázár Zolika és édesapja szereplésére az idényből még hátralévő versenye-ltken. Fotó forrása: alpha-vet.hu

metország szerezte meg. Doni tehetségét jól mutatja azonban, hogy
a legjobb magyar juniorként csupán
3 másodperccel maradt le a 12-es
döntőről.
Az új sportág jó lehetőséget kínál a
városi fiatalok számára, hiszen Gödöllő régi fellegvára az atlétikának,
és az utóbbi években sportlövőink is
egyre nagyobb sikereket aratnak az
-llországos bajnokságokon.

Az újság ugyan nyári szünetre
vonul, de számos sportesemény lesz júliusban is, amire
szeretnénk felhívni a figyelmüket, így összeállítottuk azokat a kiemelt eseményeket,
amelyre érdemes ellátogatni
júliusban.

Az első ilyen rendezvény a július
8-án, immáron 35. alkalommal megrendezésre kerülő Lidl Balaton-átúszás, amelynek a rajtja a megszokott módon Révfülöp, míg a cél a
Balatonboglári Platán strand lesz.
Az 5200 méteres távra már több mint
7000 előnevezés érkezett. Az eseménnyel kapcsolatban a www.balaton-atuszas.hu weboldalon
kaphatnak további tájékoztatást az érdeklődők.

legnagyobb sporteseményének részletes programja megtalálható a www.
fina-budapest2017.com weboldalon.

Július 28-30. között Mogyoródra
szegeződik a száguldó cirkusz publikumának szeme, miután a 2017-es
Formula 1-es világbajnoki-sorozat
mogyoródi-nagydíját ekkor rendezik
meg. A Ferraris Sebastian Vettel és a
McLaren Mercedes pilótája, Lewis
Hamilton ádáz csatát vív a vb-címért, így minden bizonnyal látványos futamra számíthatnak a Magyar
Nagydíjra kilátogatók majd. Részletek a www.hungary-grand-prix.com
oldalon olvashatók.

Július 14-30. között rendezik
meg a 17. FINA vizes-világbajnokságot Budapesten és
Balatonfüreden. Az idei nyár

Sakk – II. PátyI PIncenaPok Sakk kuPa

Gödöllői győztes
A gödöllői Nagy Dániel nyerte a II.
Pátyi Sakk Kupát, amelyre összesen
44-en neveztek. A Gödöllői SakkBartátok Egyesület 10 éves versenyzője Sándor Anna Lucát és az amerikai állampolgárságú Sztaray Rékát
utasította maga mögé.
-li-
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Ajánló

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY
Az alkotóházban

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

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

FELHÍVÁS – IGAZGATÁSI SZÜNET
Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy Gödöllő Város Képviselő-testület 23/2017.
(I. 26.) sz. önkormányzati határozatával a Gödöllői Polgármesteri Hivatalban

2017. JÚLIUS 24 - 2017. AUGUSZTUS 4. KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN
IGAZGATÁSI SZÜNETET RENDELT EL.

Az igazgatási szünet alatt csak telefonos ügyelet van. Kérjük szíves megértésüket.
Gödöllő, 2017. június 26.

Dr. Nánási Éva sk. címzetes főjegyző

FELHÍVÁS – BEFOGADÓ CSALÁDOKAT KERESÜNK
WAGENINGENI VENDÉGEINK SZÁMÁRA
Testvérvárosunkból, Wageningenből 2017. október 5-8. között hagyományainknak megfelelően ismét ellátogat a holland település
küldöttsége. A delegációban a város vezetőin kívül egyebek között
a szociális-, egészségügyi-, művészeti-, ökumenikus csoportok képviselőit fogadhatjuk az iskolások és
rendvédelmi szakemberek mellett.
A vendégek elszállásolásához befo-

gadó családokat keresünk. Elsősorban azon személyek jelentkezését
várjuk, akik már jártak Wageningenben a korábbi kiutazásokon, illetve olyan új jelentkezőkre számítunk, akik kapcsolatépítés, idegen
nyelv gyakorlása céljából szívesen
házigazdái lennének holland kollégáiknak 3 éjszakára, elősegítve
a kultúrák közötti párbeszédet. A
fogadó családnak két reggelit, egy

FELHÍVÁS!
Gödöllő és Wageningen idén ünnepli a testvérvárosi kapcsolatának 25. évfordulóját, amiről
ősszel egy kiállítással is megemlékezünk.
Ez idő alatt a két város lakói sok közös programon vettek részt, amit sokan megörökítettek.
Kérjük, aki az elmúlt 25 évből fotóval
vagy videófelvétellel rendelkezik, az juttassa el
Kiss Zsuzsannának
az alábbi e-mail címre:
kisszsuzsanna.godollo@gmail.com,
vagy jelentkezzen a +36-20/546-1664-es
mobiltelefonszámon!

vacsorát és elutazáskor úti csomagot szükséges biztosítania a holland
vendégnek. A programok összeállításáról, a további étkezésekről a
szervezők gondoskodnak.
A befogadó családok Kiss Zsuzsannánál jelentkezhetnek az
alábbi e-mail címen:
kisszsuzsanna.godollo@gmail.com
vagy a +36-20/546-1664-es mobiltelefonszámon.

A TORMAY KÁROLY
EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT
vezetése tájékoztatja
a tisztelt lakosságot, hogy az orvosaik rendelkezésre
állásának (szabadságolások) alakulása miatt
az intézet
PÉNTEKI szakrendelései 2017. július 3. és 2017.
szeptember 3. között, 7 és 16 óra között állnak
a betegek rendelkezésére.
A TÖBBI NAPOT A VÁLTOZTATÁS
NEM ÉRINTI!
Kérik a szíves megértésüket!

ORVOSI ÜGYELET

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

Július 3-9-ig:
Medicina Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 12. Tel.: 410-251.
Július 10-16-ig:
Alma Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 510-220.

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

MŰVÉSZETEK HÁZA NYÁRI NYITVATARTÁS
A MŰVÉSZETEK HÁZA JÚLIUS 1-TŐL AUGUSZTUS 31-IG ZÁRVA.

SZEPTEMBER 1-TŐL A MEGSZOKOTT NYITVATARTÁSSAL
VÁR MINDENKIT.
A Belvárosi Jegyiroda július 1-től augusztus 31-ig hétfőn ZÁRVA,
kedd-péntek 11.00-18.00, szombat-vasárnap ZÁRVA.
Szeptember 1-től a megszokott nyitvatartással vár mindenkit.
A Királyi Váró minden nap 10.00-18.00 között NYITVA
(változatlanul működik).
A NoVo Café és mini könyvtár a megszokott nyitvatartással lesz nyitva
(hétfő-csütörtök 8.30-22.30,
péntek-szombat 8.30-01.00, vasárnap 11.00-22.30).

POLGÁRMESTERI FOGADÓNAP
Tájékoztatjuk a tisztelt gödöllői lakosságot, hogy
Gémesi György polgármester júliusi
fogadónapját az alábbi időpontban tartja:
2017. július 12. szerda 10-12, valamint 14-16 óráig.
PÁLYÁZAT BÜFÉ ÜZEMELTETÉSÉRE!
A VÜSZI Nonprofit Kft. pályázatot hirdet a Táncsics Mihály utcai
sporttelepen lévő büfé tulajdonosi kívánalmaknak megfelelően történő üzemeltetésére. Pályázni a büfé hasznosítási terveit és a bérleti pénzügyi konstrukciót bemutató zárt dokumentációval lehet.
Pályázat beadási határideje: 2017. július 10., 12 óra.
Helyszíne: VÜSZI Kft. titkárság Gödöllő, Dózsa György út 69.
A beérkező pályázatokat képviselő-testületi taggal kiegészített bizottság
fogja értékelni.
További információ: 28/420-773, vagy email: titkarsag@vuszikft.hu
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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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+ Gödöllőn, Királytelepen
452m2-es, összközműves saroktelek
ikerház építésére vonatkozó kész háztervvel eladó! Iár:9,8MFt. Tel.:20/7722429
+ Szadán igényes környezetben, jó
fekvésű, 1600m2, gondozott, közműves építési telek 9,5M-ós irányáron
sürgősen eladó! Tel.:20/772-2429
+ Eladó lakást keresek központban!
Tel.:20/804-2102
+ Gödöllő központjában, Szilhát u. 28.ban, n+3szobás, könnyűszerkezetes
családi ház 837m2-es telekkel eladó!
Iár.:28Mft. Tel.:20/944-7025 http://
www.godolloihaz.hu/
+ TELEK ELADÓ: 742 nm, nem közműves zárt kert. Villany az utcában. 2,5
MFt. Tel: 061/252-4204

GYÁSZJELENTÉS
+ Mély fájdalommal tudatjuk, hogy édesanyánk DÉKÁN
ÉVA, a Damjanich János Általános Iskola egykori tanára,
2017. június 24-én örökre itt hagyott bennünket. Gyászoló gyermekei.

+ 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

INGATLAN

+ Eladó Gödöllőn a Királytelepen 732 nm-es telken 80as években téglából épült összközműves, 105 nm-es, 2
szobás, nappalis családi ház. Alatta szuterén (105nm)
garázs aknával+ 3 helyiség. Tel: 06-70-203-1137

+ Bontandó házat vagy építési telket vennék Gödöllőn!
Tel.:20/944-7025

+ Eladó Gödöllő, Ördögtelken 1596 nm-es szántó. Érdeklődni a 06-30-458-6654-es számon lehet.
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+ Eladó Gödöllő központjában 2.em. 2 szobás, 49 nm-es,
erkélyes lakás. A szobák parkettásak, fűtés: egyedi cirkó.
(Külön WC, spájz, tároló.) Iár: 16,9MFt. Tel: 06-20-4449394
+ KERESÜNK Gödöllőn a Harasztban eladó házat magánszemélyként, 3 fős kis családunk részére! Kérem, hívjon
a 06-20-9194-500 vagy 06-20-3491-701-es telefonszámon.
+ Eladó Gödöllőn a Kazinczy körúton 60 nm-es, földszinti,
erkélyes, konvektoros, vízórás lakás beépített konyhabútorral. A ház hőszigetelt, új műanyag nyílászárókkal felszerelt. A lakás 2 szobás, parkettás; konyha, spejz, fürdőszoba, WC. Iár: 17,4 MFt. Tel: 70/779-5799
+ Gödöllőn a János utcában 1. emeleti, 1.5 szobás, erkélyes, tégla építésű lakás gázfűtéssel, saját vízórával eladó. Iár: 14 M Ft. Érd: 06-30-285-3464
+ Magánszemély készpénzes fizetéssel eladó házat, vagy
telket keres megvételre Gödöllő kertvárosában, vagy központjában. 0620-540-7620
+ Gödöllőn „OTTHON MELEGE” pályázatot nyert, duplán
hőszigetelt házban, 61 nm-es, 1.emeleti, DNy-i fekvésű,
egyedileg szabályozható távfűtéses, nagy erkélyes, világos, csendes, felújított, zöldövezeti lakás jó állapotú, egyszintes, kiskertes családi házra cserélhető, ráfizetéssel.
Ingatlanosok kíméljenek! Tel: 06-28-533-485
+ Eladó Gödöllő királytelepi részén egy téglaépítésű,
összkomfortos, 2szobás kis családi ház. I.á.: 18,9 M Ft.
0620-919-4870
+ Eladó Gödöllő Blahai részén egy földszint+ tetőteres,
nappali+ 2szobás, +40nm önálló apartmanként is bevonató helyiség, téglaépítésű, szigetelt, családi ház 714nmes telken, erkéllyel, kertkapcsolatos terasszal. I.á.: 31,5 M
Ft. 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 M
Ft. 0620-919-4870
+ Eladó a dányi tó mellett 2db nyaraló, egy téglaépítésű
és egy cseh típusú faház. I.á.: 6,8 és 5,5 M Ft. 0620-9194870
+ Eladó Gödöllőn a Volán buszpályaudvarral szembeni
4emeletes lakótömbben egy 56nm-es, 2emeleti, 2szobás, loggiás öröklakás konvektoros fűtéssel. I.á.: 18,3 M
Ft. 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Röges utcában egy nappali+ 3szoba,
összkomfortos, 2szintes, igényesen kialakított, 270nm
összterületű családi ház, melyben található egy kandalló,
szauna 1000nm-es, díszkertes telken elektromos kapubejáróval. I.á.: 57 M Ft. 0620-919-4870

+ 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.:20/8042102
+ Eladó két és félszobás, erkélyes felújított lakás Gödöllőn. Iár:18.8MFt. Tel.:20/804-2102
+ Eladó 3szoba+ nappalis, újszerű ikerház 400 nm-es telekkel 28MFt-ért. Tel.:20/804-2102
+ Gödöllő blahai részén, 764m2-es telek, 30%-os beépítéssel, 21m utcafronttal eladó! Irányár: 16,9Mft.
Tel.:20/539-1988
+ Gödöllő kertvárosában, 85m2-es jó állapotú, három
szobás ház eladó!! Iár:28MFt! Tel.:20/539-1988
+ Gödöllőn, új építésű ikerházak eladók! Tel.:20/539-1988
+ Fenyvesben jó állapotú három szobás vegyes építésű
ház, 1080m2-es telekkel eladó! Iár:19.5MFt! Tel: 20/5391988
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ÜZLET, IRODA, GARÁZS
+ Gödöllő központjában, a könyvtárral szemben 25,5 nm-es földszinti iroda/ üzlethelyiség
kiadó. Érd: 06-28-410-115, 06-70-411-2466
+ Sürgősen eladó Gödöllőn, belvárosban
egy 30nm-es, fsz-i, cirkós üzlethelyiség.
Iár:12.49M Ft. Tel.:20/804-2102
+ Gödöllőn garázs, raktár kiadó. Tel: 20/9455583
+ 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 M Ft. 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllő blahai részén 90nm-es, új építésű lakások külön kis telekrésszel, kulcsrakész állapotban 31 és
35 mFt közötti eladási árért. 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Fenyvesben egy 6 éves, téglából épült
2szintes családi ház 110nm össz. alapterületű, nappali+
4szobás, 30nm-es pincével 792nm-es telken. Az ingatlanon ásott kút található. I.á.: 34,9 M Ft. 0620-919-4870

ÁLLÁS
+ 130.000.- Nettó alapbér + túlóra + vasárnapi jutalék!!
BOLTI ELADÓT felveszünk a Csíkos ABC-be. Tel: 06-70772-7850 vagy személyesen a helyszínen!
+ Csíkos Pizzériába FUTÁRT felveszünk. Tel: 06-70-7727850
+ Nemzeti Dohányboltba ELADÓT felveszünk!! Csíkos
ABC Gödöllő, Szőlő u. 10. Tel: 06-70-772-7850
+ Büfébe ügyes kezű munkatársat keresünk: 700,-/óra.
Jelentkezni: Csíkos Burger 06-70-772-7850 tel. számon
lehet.
+ C# PROGRAMOZÓKAT keresünk gödöllői szoftverfejlesztő cégünkhöz. Ha tapasztalt és rettenthetetlen vagy, jelentkezz! Tel: 06-30-470-0365, www.
3dinfotech.com
+ Mosodára keresünk két műszakos munkavégzésre dolgozókat, 8 órás munkakörre, hosszútávra.
A munkavégzés helye: Gödöllő, Dózsa György út
69. Tel: 70/409-7651
+ Könnyű betanított munkára, lehetőleg szakmával
rendelkező, gödöllői, férfi nyugdíjast keresünk. Jelentkezni néhány soros önéletrajzzal a mufemker@
gmail.com email címen, illetve a 06-30-9457-209es telefonszámon lehet.
+ SOFŐRÖKET keresünk belföldi és nemzetközi
áruszállításra, autómentőre és kisbuszra. Nyelvtudás előnyben. Érd: 06-70-618-2979
+ Gödöllő környékéről ÁCSOT és ÁCSSEGÉDET
azonnali kezdéssel felveszek. Jogosítvány előny.
Tel: 06-20-920-6507
+ FELSZOLGÁLÓ / PULTOS munkakörbe, gödöllői
kávézóba munkatársat keresünk. Jelentkezni: 0630-400-4762
+ A Gödöllői Mesék Háza Óvoda két fő ÓVODAPEDAGÓGUS részére állást hirdet meg határozott időre. Az önéletrajzokat a mesekhazaovoda@gmail.
com email címre várjuk.
+ VAGYONŐRI és RECEPCIÓS állás betöltésére keresünk jól szituált, kiegyensúlyozott, katona szellemiségű férfi munkatársat. Érdeklődni: 06-20-3895556 (kérésére visszahívom).

+ Eladó Gödöllő királytelepi részén egy kisméretű lakóház, nyílászárócserével, gázfűtéssel 1094nm-es telken
30m-es utcafronttal. A telek ikerház építésére alkalmas.
I.á.: 17,9 M Ft. 0620-919-4870

TELEKBÉRLÉS
+ Bérelnék Gödöllőn, közvetlen közelében panorámás
vagy vízparti hétvégi telket hosszútávra, kizárólag pihenésre, komfortos, lakható épülettel, kocsibeállóval. Tel:
06-20-941-3396 (12 óra után.)

+ Gödöllői műanyagüzem felvesz három műszakos
munkarendbe betanított munkásokat. Tel: 70/365-5010
+ Építőipari cég keres ASZTALOS, FESTŐ, KŐMŰVES,
építőiparban jártas, ügyes kezű munkatársat. 06-30-3694823
+ TAKARÍTÓNŐI munkalehetőség heti rendszerességgel
Gödöllőn a Kertvárosban. Tel: 06-70-610-9798
+ Gödöllői piacra keresünk fizikai munkára férfi diákot
vagy nyugdíjast. Érdeklődni 18.00-tól: 06-28-611-204
+ VAGYONŐRÖKET keresünk Gödöllői telephelyre 24/48as munkarendbe! Érdeklődni: 0670-945-6079 vagy nortonganz@gmail.com.
+ Gödöllői munkahelyre ügyintézőt 4 órás munkavégzésre
felveszünk. Jelentkezés önéletrajzzal, motivációs levéllel,
fizetési igény megjelölésével:
info@pelikansuli.hu
+ Kistarcsai munkahelyre, 2 hónapos gödöllői betanulással, 4
órás munkavégzésre ügyintézőt felveszünk. Jelentkezés
önéletrajzzal, motivációs levéllel, fizetési igény megjelölésével: info@pelikansuli.hu
+ KERTÉSZETI munkához értő
hölgyet keresek, akár alkalmilag is. Tel: 06-70-381-8376
+ KŐMŰVES szakembert keresek brigádvezetőnek Gödöllőre. Jogosítvány szükséges.
Tel: 06-70-381-8376

+ NOK-Nemzeti Otthonteremtési Közösség, valamint Lakástakarékpénztár iroda nyílik Gödöllőn az ERSTE Bank
mellett. Várjuk az érdeklődőket, valamint azon munkatársakat, akik szeretnének egy új pénzügyi termékből részesülni. 06-70-6777-118
+ Szakképzett DAJKA gyermekfelügyeletet vállal. Referenciával. Tel: 06-30-419-8634
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A GÖDÖLLŐI MESEVILÁG BÖLCSŐDE FELVÉTELRE KERES
SZAKKÉPZETT KISGYERMEKNEVELŐT
Állás betöltésének feltétele: Szakmai végzettség (D, E F) besorolás;
Érvényes egészségügyi könyv; Erkölcsi bizonyítvány (egy hónapnál nem
régebbi); Szakmai önéletrajz (egy hónapnál nem régebbi)
Bérezés: Kjt szerint.
Munkaidő: heti 40 óra
Munkavégzés helye: Gödöllő, Kossuth L út 5-7.
Munkakezdés ideje: 2017.09.01.
Érdeklődni: telefonon, vagy személyesen lehet Pálfi Sándorné
intézményvezetőnél. Email: mesevilag.bolcsode@gmail.com
Telefon: 06 28 410-566.
Jelentkezési határidő: 2017.08.20.
SZOLGÁLTATÁS
+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 50 nyelven, anyanyelvi, diplomás, gyakorlott szakfordítókkal! Kedvezményes árak.
I.L.I Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.: 28-511-366,
20/543-1775, e-mail: info@ili.hu, ili.godollo@gmail.com
+ KERTSZABÓK KFT KERTÉPÍTÉSSEL, kertgondozással,
automata öntözőrendszerek kiépítésével, kerti támrendszerek és burkolatok kialakításával foglalkozik: www.
kertszabok.hu 20/571-3008
+ KÁRPITOS munkákat vállalunk. Bútoráthúzás olcsón,
gyorsan, garanciával. Minőségi szövetek. Ingyenes felmérés. 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

+ KERTGONDOZÁS, GÉPI
PERMETEZÉS.
Füvesítés,
műtrágyázás, rotációs kapálás. Fakivágás, bozótirtás,
sövényvágás, fűnyírás, fűkaszálás, ereszcsatorna tisztítás. Vegyszeres gyomirtás.
Levelek, gallyak elszállítása.
06/30-747-6090
+ SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon bizalommal,
házhoz megyek. Számítógép szerelés, rendszer és
programtelepítés, vírusirtás garanciával. Hétvégén is!
Tel: 30/333-9201
+ SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS. Ingyenes
árajánlat! Tiszta, rendes munka! Tel: 20/4-359-650
+ DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉLKÜL. Tóth Tamás
06-70-502-5620
+ Betegségeket kiváltó lelki okok oldása
Gödöllőn. További információ a www.thetagodollo.hu oldalon. Időpont egyeztetés:
20/367-4274
+ KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. RAKTÁROZÁS. Csomagoló anyagok árusítása.
Minden, ami a költöztetéshez kell. Hadnagy
Árpád 20/311-7470
+ KERTFENNTARTÁS és NÖVÉNYVÉDELEM.
Fák, tuják, sövények vágása. Bozótirtás, fűkaszálás, füvesítés, gyepfelújítás, növényültetés. GÉPI PERMETEZÉS: gyümölcsfák,
örökzöldek lemosó és betegség kezelése,
kerti kullancsok gyérítése. 06/20-922-4400

felkészítés. Egész nap. Érd: 30/611-0036 Kollarics Katalin

+ KÖLTÖZTETÉS! BÁRMIT, BÁRHOL, BÁRMIKOR! Igény esetén RAKTÁROZÁST, LOMTALANÍTÁST is vállalunk. Tel: 70/621-6291

+ Matematika, fizika, kémia tantárgyakból javítóvizsgára
való felkészítést vállalok 5-12. osztályos tanulóknak. Tel:
30/908-4130.

+ DUGULÁS ELHÁRÍTÁS falbontás nélkül. Ázások csőtörések megszüntetése. Vécék tartályok csapok szifonok cseréje. Csatorna kamerázás. VÍZSZERELÉS. 20/491-5089

+ Matematika, fizika, kémia tantárgyakból pótvizsgára felkészítést vállal általános iskolai tanárnő. 06-28-414-705

+ Azonnali kezdéssel vállalok KŐMŰVES
MUNKÁT, BURKOLÁST, VÍZSZERELÉST, TETŐJAVÍTÁST és fűnyírást! Tel: 06-70-361-9679
+ LOCSOLÓ, MÉRŐK tervezése, beépítése,
átadása. Cirkók, gázkészülékek, konvektorok karbantartása felújítása, javítása. Tel:
20/9527-289, 28/476-229

+ KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, tanácsadás. Gödöllő, Tűztoronyház, Kossuth utca 13. Tel:
06-30-592-1856, 06-30-508-1380, 06-28-784-752
+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS, fürdőszobák, régi fűtési rendszerek, vízvezetékek felújítása. Tel:
20/9527-289, 28/476-229

+ Műanyag párkányok kül- és beltérre (UV
álló): 15cm-es: 1.790Ft/fm; 21cm-es: 2.190Ft/
fm; 25cm-es: 2.480Ft/fm; 30cm-es: 2.800Ft/
fm. Takarólécek RAKTÁRRÓL azonnal 30, 50,
70mm-es szélességben. Gödöllőn belül INGYENES kiszállítással. Érd.: Kor-Mon Nyílászáró Kft. Gödöllő, Kossuth L. u. 26. Tel.: 06-30-280-9375;
06-30-398-4815
+ Lelki és fizikai problémák kezelése energiával. Aktív
szellemgyógyászat, reiki, csakragyógyászat, atlantiszi
arolo tifar. Tel: 06-30-990-1405

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

ADÁS-VÉTEL
+ Almásy Katalin becsüs, vásárol legmagasabb áron, első
vevőként, bútorokat (romosat is), festményeket, órákat,
dísztárgyakat, porcelánokat, szobrokat, könyveket, csillárt, ékszereket, hangszert, kitüntetést, régi pénzt, csipkét, bizsukat, borostyánt, hagyatékot, mindenféle régi
tárgyat díjtalan kiszállással, értékbecsléssel hétvégén is.
30/308-9148
+ RÉGISÉG. Pappné Szilvia szakbecsüs díjtalan kiszállással vásárol antik bútorokat, festményeket, órákat, mindenféle szobrokat, vitrin dísztárgyakat, ezüstöt (hibás és
hiányos darabokat is), régi pénzeket, bizsukat és ékszereket, borostyánt, mindenféle régiséget és HAGYATÉKOT.
Legmagasabb áron vásárolunk első vevőként! Tel: 06/1293-1759, 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, Dózsa Gy. út 50. (Temetővel szemben) 06-30/536-4300, 28/611-728 www.akkugodollo.hu
+ 14”-os pótkerék és újszerű nyári gumik eladók Renault
Clio Thalin gépkocsihoz 4500 Ft/db áron. Érd: 06-309678-094
EGYÉB

OKTATÁS
+ NÉMET nyelvtanulás nyelvtanárnál. Nyári
intenzív. Minden szinten minden korosztálynak. ORIGO, TELC, ÖSD, GOETHE nyelvvizsgára, közép és emelt szintű érettségire

+ 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

2017. Július 4.
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GÖDÖLLŐI FORRÁS SZOCIÁLIS SEGÍTŐ
ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
A „KÖZALKALMAZOTTAK JOGÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ” 1992. ÉVI XXXIII.
TÖRVÉNY 20/A. § ALAPJÁN PÁLYÁZATOT HIRDET
ESETMENEDZSER MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel út 4.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az esetmenedzser munkakörébe tartozó feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról
szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Főiskola, szociálpedagógus, szociális munkás, felhasználói szintű MS Office irodai alkalmazások, magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, erkölcsi bizonyítvány,
szociális, gyermekjóléti területen szerzett tapasztalat;
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
családterapeuta, mediátor, B kategóriás jogosítvány
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Részletes szakmai önéletrajz, motivációs levél, végzettséget igazoló okirat
másolata, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 23.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ
címére történő megküldésével (2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel út 4. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: G-232/2017 , valamint a munkakör megnevezését:esetmenedzser. vagy
• Elektronikus úton Forrainé Murányi Judit részére a forras.segito@vnet.hu e-mail címen keresztül vagy
• Személyesen: Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ,
Pest megye, 2100 Gödöllő, Ganz Ábrahám utca 7.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 26.
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2017. július 4.
Beküldési határidő:
2017. július 29.

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

A Bagoly könyvesbolt 1000
Ft-os vásárlási utalványát
nyerte:
Bokorné Kozma Julianna, Németh L. u. 2., Drexler Márta
Anita, Szilágyi E. u. 24.
A Dűlő Borkereskedés 1000
Ft-os vásárlási utalványát
nyerte:
Tusán János, 1165 Budapest,
Sasvár u. 114., Kubatov Balázs,
Szada, Koncz köz 6.
A Happy Box 2000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte:
Zsolnay András, Kazinczy u. 2.
A Városi Mozi ajándékát
nyerte:
Szűcs Béláné, Szent János u.
21/B., Zelnikné Török Ilona,
Palotakert 9.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte:
Lajos Dóra, Erdőkertes, Katona J. u. 68., Imre Viktória
Mercédesz, 2181 Iklad, József
A. u. 7.

BELVÁROSI JEGYIRODA INFORMÁCIÓ
A Belvárosi Jegyirodában (Gödöllő, Szabadság út 6.) jegyet válthat az
ország az ország szinte bármelyik színházi előadására, koncertjére,
fesztiváljára, sporteseményére és kulturális rendezvényére.
Jegyvásárlási lehetőség lehetőség az Interticket, Ticketportal, TicketExpress, TicketPro és a Jegymester rendszerein keresztül. Online jegyrendelés több száz jegyiroda több ezer rendezvényére Magyarországon, Csehországban, Szlovákiában,
Lengyelországban.
A jegyirodában fizethet bankkártyával, SZÉP-kártyával, Erzsébet-kártyával és
Kultúrautalvánnyal is (Edenred, Erzsébet-utalvány).
BELVÁROSI JEGYIRODA ÉS SZERVEZÉS
Jegyiroda: info@muza.hu Tel.: +36-28-514130, +36-70-4527268

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

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