
Negyed évszázadra tekint vissza Gödöllő és
Wageningen testvérvárosi kapcsolata. A jubile-
umot kiállítással, konferenciával, koncertekkel
ünnepelték meg a múlt héten városunkban. A
holland küldöttség tagjai a háromnapos program
során azokba az intézményekbe is ellátogattak,
amelyekkel az elmúlt huszonöt év alatt szoros
kapcsolatot alakítottak ki. A rendezvények a hi-
vatalos programok mellett ez alkalommal is le-
hetőséget adtak arra, amit a két város vezetői
beszédeikben kiemeltek: a civil kapcsolatok és a
barátságok erősítésére.

A két város intézményei, valamint civil szervezete-
ik között gazdag kapcsolat működik, ezt jól tükrözte
ez a látogatás is. A küldöttségek képviselői oktatási
részről a Damjanich János Általános Iskolába lá-
togattak el, a szociális szféra területén dolgozók az
Egyesített Szociális Intézményt és a Forrás Szociális
Segítő és Gyermekjóléti Központot keresték fel, de
az ökumenikus csoport tagjainak, a két város rendőr-
sége képviselőinek és a művészeti csoportok küldöt-
teinek is lehetőségük nyílt az eszmecserére.

A program nem nélkülözte az ünnepi pilla-
natokat sem. A Művészetek Házában az elmúlt
25 év eseményeit megörökítő fotókiállítással és
hozzá kapcsolódó konferenciával emlékeztek
meg az évfordulóról. Kiemelten esett szó a szo-
ciális ágazat, az egyházi és a két város vezetése
közötti kapcsolatokról, amelyek a kezdeti szaka-
szát képezték a mára számos területen meglévő
intenzív együttműködésnek.
A szombat estét egy különleges koncert tette

teljessé, amiben a holland Marlies Claasen a
Budapest Saxophone Quartettel lépett fel a Mű-
vészetek Háza nagyszínpadán.

(további részletek a 3. és a 4. oldalon)

Különlegességekkel várták az érdeklődőket a váro-
si főzőversenyen.

(4. oldal)

Erzsébet királynéhoz kapcsolódó könyvekből
nyílt kiállítás a városi könyvtárban.

(6. oldal)

Sportos hétvége Gödöllőn: futásban, röplabdában
és karatéban több mint 1000 ember mozdult meg.

(8. oldal)
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ElismErés GödöllőnEk
A Holnap Városáért

CIVILEKRE ÉS BARÁTSÁGOKRA ÉPÜLŐ KAPCSOLAT

Gödöllő és Wageningen 25 éve

Gödöllő Város Önkormányzata az
elmúlt évekbenmár több alkalommal
megkapta a Holnap Városáért Díjat.
ACity Hungary Program elismerését
idén a Fenntartható közösségekért
kategóriában, a főtérbővítéséért ítél-
ték oda Gödöllőnek. A díjátadásra
október 6-án, a Vármegyeháza dísz-
termében került sor.

(folytatás a 3. oldalon)
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A múlt héten megtörtént a
munkaterület-átadás, a héten
pedig megkezdődtek a zajvé-
dőfal építésének munkálatai
az M3-as autópályán a Buda-
pest felé vezető oldalon Gö-
döllő térségében a 27-es és a
30-as km szelvények között.

Az október 9-én megkezdett munka
várhatóan november 15-ig tart, kö-
zölte a Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Emiatt folyamatosan forgalomkorlá-
tozásra kell számítani a területen.

Minden héten hétfőn 7-10 óra kö-
zött, valamint keddtől péntekig na-
ponta 7-9 óra között – 100 km/óra
sebességkorlátozás mellett – lezárják
a leálló sávot. Hétfőnként 10-17 óra
között, valamint keddtől péntekig na-
ponta 9-17 óra között külső – 80 km/
óra sebesség mellett – a forgalmi sáv
lesz lezárva. Szombaton és vasárnap

a tervek szerint nem dolgoznak, így
zavartalan lesz a közlekedés.
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. kéri
az erre közlekedőket, hogy a torlódá-
sok hosszának minimalizálása érde-
kében kellő időben és egymást segít-
ve soroljanak be a forgalmi sávokba.
Mint arról korábban beszámoltunk,
a Blaháért Társaság, Pecze Dániel

önkormányzati képviselő (Gödöl-
lői Lokálpatrióta Klub) vezetésével
közel 8 éves küzdelmet folytatott a
falnak a az autópálya blahai oldalán
történő megépítéséért. Aláírásgyűj-
tés és több demonstráció után végül
szeptember végén jelentették be,
hogy megkezdődik a kivitelezés.

kj

Tisztelt Lakók, Kedves Gödöllőiek!

A Gödöllői Lokálpatrióta Klub, a gödöllői városrészi egyesületek és gö-
döllői civil szervezetek a közelgő Mindenszentek ünnepére és Halottak
napjára készülve Gödöllő Város Önkormányzata, valamint a VÜSZI Kft.
együttműködésével a 2017. esztendőben is önkéntes társadalmi munkát
szerveznek a Dózsa György úti temetőben.

IDŐPONT: 2017. OKTÓBER 13., PÉNTEK
A munkavégzés jellege: gyommentesítés, nagytakarítás. Mivel a szük-
séges eszközök korlátozott számban állnak rendelkezésre, ezért kérjük,
hogy szerszámokat, védőeszközöket (pl. metszőolló, kapa, ásó, gereblye,
kesztyű, stb.) lehetőség szerint mindenki hozzon magával.
Kérjük továbbá, hogy az előkészületek megkönnyítése érdekében részvé-
teli szándékát a mindenszentek@vuszikft.hu központi e-mail címen, vagy
munkaidőben a +36/28-410-295-ös telefonszámon jelezni szíveskedjen
(különös tekintettel a tervezett érkezésre, valamint a részvétel várható
időtartamára).
Dr. Gémesi György, Gödöllő város polgármestere
Domonkos Ernő, a VÜSZI Kft. ügyvezető igazgatója
Pelyhe József, a Gödöllői Lokálpatrióta Klub elnöke
Gödöllői civil szervezetek elnökei, Gödöllői városrészi egyesületek vezetői

A GÖDÖLLŐI TÁVHŐ KFT. TÁJÉKOZTATJA
A TISZTELT LAKOSSÁGOT, HOGY

ELÉRHETŐSÉGE MEGVÁLTOZOTT!
Minden eddigi helyi telefonszámukat a 06-28 körzet

megadásával lehet a jövőben hívni.
Az eddig hívható számok mellett továbbiakban a palotakerti
fűtőmű a 06-70/642-3141-es, a Kossuth Lajos utcai fűtőmű

a 06-70/642-3140-es, az ügyfélszolgálat a 06-70/668-0285-ös
számon is hívható.

Lezárásra keLL számítani az m3-ason

Épül a zajvédőfal Beköszöntött az ősz, ami a
kertvárosi területeken sok
esetben egyet jelent az ége-
téssel, ami nem kis bosszúsá-
got okoz a lakosság jelentős
részének. Bár a helyi rendelet
lehetővé teszi a kerti hulla-
dékoknak a szabályok betar-
tásával történő elégetését,
vannak, akik igencsak félre-
értelmezik ezt a lehetőséget,
ezért nem árt tisztázni, mit is
enged a szabályozás.

Gödöllőn a közterületek és az egyes,
közterületnek nem minősülő ingatla-
nok tisztántartásáról, állagának meg-
óvásáról szóló önkormányzati rende-
let szerint a közterületen,
valamint ingatlanon belül
elszáradt növényi hulladé-
kot pénteken 13-tól 18 órá-
ig lehet szabadtéren égetni,
egyéb időpontokban szigo-
rúan tilos. A rendelet azt is
leszögezi: „Háztartási és
egyéb hulladék (műanyag,
műanyaggal bevont kábel,
rongy, gumi stb.) égetése
tilos!” A rendelet megsér-
tése esetén a szabálysértő 5000-től
200.000 forintig terjedő bírsággal
sújtható.A rendelet a kerti grillezésre
és a tűzön történő sütés-főzésre nem
vonatkozik, az a tűz állandó felügye-
lete mellett bármikor végezhető.

Persze nem mindenki a kertben sze-
ret sütögetni, a jó idő beköszöntével
sokan kerekednek fel, hogy erdőben,
réten, vagy egy tó partján pihenje-
nek, ahol legtöbbször tábortüzet is
gyújtanak. A szabadtéri tűzgyújtás
feltételeit az Országos Tűzvédelmi
Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.)
BM rendelet tartalmazza. Minden
szabadtéri tűzgyújtás esetében fon-
tos: A szabadban meggyújtott tüzet
soha ne hagyjuk felügyelet nélkül
és minden esetben gondoskodjunk
megfelelő oltóanyagról. Mindig le-
gyen nálunk a tűz oltására alkalmas
kéziszerszám és csak akkora tüzet
gyújtsunk, amekkorát felügyelet
alatt tudunk tartani. Tájékozódjunk a

várható időjárástól, mert a szél ked-
vez a tűz gyors továbbterjedésének.
A jogszabályok be nem tartása miatt
az önkormányzat, a környezetvédel-
mi hatóság és a tűzvédelmi hatóság
bírságot szabhat ki. jk

ÉGETÉS: CSAK SZABÁLYOSAN!

A hűvösre fordult időben megkez-
dődött a levelek hullása, ami nem
csak szép látványt nyújt, hanem fel-
adatot is jelent. A leveleket ugyanis
össze kell takarítani.

Ősszel a VÜSZI munkatársai fo-
lyamatosan végzik a lehullott lomb
összegyűjtését és a csapadékvíz-
elvezető árkok karbantartását ott,
ahol az az ő feladatuk. Ezt azonban
nem csak nekik, hanem az ingatlan-
tulajdonosoknak is el kell végezni.
Erről a közterületek és az egyes,
nem közterületnek minősülő ingat-
lanok tisztántartásáról, állagának
megóvásáról szóló önkormányza-
ti rendelet ad pontos tájékoztatást
az érintetteknek. Az ebben foglal-

tak szerint a járda gondozásáról,
tisztántartásáról, szemét és gyom-
mentesítéséről, a hó eltakarításról,
síkosságmentesítésről annak az
ingatlan tulajdonosnak kell gon-
doskodni, akinek az ingatlana előtt
található. Attól, hogy nem havazik,
a lehullott levelek – főleg esős idő-
ben – épp olyan csúszásveszélye-
sek, mint az utat borító hó, vagy
jégréteg. Ezeket el kell takarítani!
Fontos azonban, hogy ez nem az
árokba söprést jelenti, hiszen az
árkok tisztasága rendkívül fontos
a csapadékvíz elvezetés szempont-
jából. Mindemellett szintén a fenti
rendelet szól a kerítés és az úttest
közötti nyílt ároknak a tisztántar-
tásáról, gyommentesítéséről, ami

ugyancsak az ingatlantulajdonosok
feladata! A hullott avart zöldhulla-
dékként, lombgyűjtő zsákban el-
szállítják a Zöld Híd munkatársai.
A balesetmentes közlekedés érde-
kében a közterület-felügyelet mun-
katársai folyamatosan ellenőrzik,
hogy az ingatlantulajdonosok ele-
get tesznek-e a rendeletben megha-
tározott kötelezettségeiknek. Ahol
hiányosságot tapasztalnak, ott első
körben figyelmeztetést, felszólítást
kaphatnak a tulajdonosok, ameny-
nyiben azonban a mulasztás később
is fennáll, helyszíni bírságot szab-
hatnak ki, vagy eljárást indíthatnak.
A helyszíni bírság 50.000 forintig
terjedhet, eljárás esetén pedig akár
150.000 forintot is fizethet az ingat-
lan tulajdonosa. A cél azonban nem
a büntetés, hanem az, hogy minden
ingatlan előtt rendezett közterület
legyen.

HoL a HuLLott LevéL HeLye

Takarítási feladatok

Az elmúlt hetekben városunk
egyre több pontján bukkantak
fel ismét azok a személyek, akik
mindennapjaikat és éjszakáikat
a szabadban töltik. Ahogy az idő
egyre inkább hidegre fordul, ők
fokozott veszélynek vannak kité-
ve, fontos, hogy az éjszakát ne a
parkokban, bokrok vagy hidak
alján töltsék, hanem olyan he-
lyen, ahol nincsenek kitéve a ki-
hűlésnek.

Agödöllői rászorulók a Forrás Szo-
ciális Segítő és Gyermekjóléti Köz-
pontban (Gödöllő, Ganz Ábrahám
u. 7.) kaphatnak segítséget, ahol
az intézmény munkatársai 24 órás
szolgálatot tartanak fenn. A Forrás
szolgáltatásait (hajléktalan-ellátás,
éjjeli menedék, nappali melegedő,
szociális étkeztetés) minden krízis-
helyzetben lévő gödöllői igénybe
veheti. Az éjjeli menedékhely az
önellátásra és a közösségi együtt-

élés szabályainak betartására képes
hajléktalan személyek éjszakai pi-
henését, valamint krízishelyzetben
éjszakai szállás biztosítását teszi
lehetővé, amely térítésmentesen
igénybe vehető szolgáltatás. A nap-
pali melegedő lehetőséget nyújt
húsz főnek közösségi együttlétre,
pihenésre, személyi tisztálkodásra,
személyes ruházat tisztítására, étel
melegítésére, tálalására és elfo-
gyasztására, amely szintén térítés-
mentes. A hajléktalanok átmeneti
szállója ideiglenes elhelyezést biz-
tosító intézmény, amely a 18. élet-
évét betöltött, gödöllői lakó-, vagy
tartózkodási hellyel rendelkező
hajléktalan nőknek és férfiaknak áll
rendelkezésére. Az intézményben 8
férőhely van a női, és 20 férőhely
a férfi szállón. Az ellátás a jövede-
lemtől függően térítésköteles. Szo-
ciális étkeztetést kaphatnak azok
a szociálisan rászorulók, akik az
étkezést önmaguk részére tartósan,

vagy átmeneti jelleggel nem képe-
sek biztosítani. Ennek keretében
napi egyszeri, több fogásos meleg
ételt biztosítanak negyven fő részé-
re, helyben fogyasztással hétfőtől
péntekig. Az ellátásért nem kell fi-
zetni. Vasárnapra és más ünnepna-
pokra hidegélelmet kaphatnak a rá-
szorulók. Amennyiben valaki olyan
személyről szerez tudomást, aki a
hidegmiatt veszélyhelyzetbe került,
az jelezze a Forrás Szociális Segí-
tő és Gyermekjóléti Központnak a
+36/28/513-605-ös telefonszámon,
ahol megteszik a szükséges intéz-
kedést annak érdekében, hogy az
illető eljuthasson az intézménybe,
a nem gödöllői személyeket pedig
a megfelelő helyre irányítják. Nem
szabad azonban megfeledkezni ar-
ról, hogy a jogszabályok szerint
a segítséget a segítő szakemberek
csak felajánlhatják, ha a rászoruló
nem fogadja el, nem kényszeríthető
annak igénybe vételére!

SENKINEK SEM KELL AZ UTCÁN TÖLTENIE AZ ÉJSZAKÁT!
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ElismErés GödöllőnEk

A Holnap Városáért
FELHÍVÁS!

Az 1956-os forradalom és szabadságharc,
valamint a Magyar Köztársaság kikiáltásának évfordulója alkalmából

koszorúzást tartunk

2017. október 23-án, 15.00 órakor
a Bezsilla-villa (az egykori Nemzetőrség) udvarának bejáratánál. (Gö-

döllő, Szabadság út 9.)
Az ünnepségre szeretettel várjuk Önt és családtagjait.

Kérjük, koszorúzási szándékukat szíveskedjenek jelezni legkésőbb
2017. október 20-ig

(péntek) 15 óráig a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft.
titkárságán

a +36/70 338-1838-as telefonszámon Tábikné Surman Szilviánál, hét-
köznap 9-15 óra között.

Kérjük, szíveskedjenek a koszorúkat a megemlékezés napján
13 és 14 óra között a helyszínre eljuttatni.

Megértésüket köszönjük.

(folytatás az 1. oldalról)

A rendezvényen Takács Júlia, a
City Hungary igazgatója kiemelte,
hogy a fejlesztés során a lakosság be-
vonásával született meg a döntés ar-
ról, hogy milyen funkciók kerüljenek
a területre.
Az ünnepélyes átadáson dr. Rét-

helyi Miklós, az UNESCO Magyar
Nemzeti Bizottságának az elnöke, a
Holnap városáért Díj fővédnöke kö-
szöntötte az elismerésben részesített
települések képviselőit. Mint mondta,
fontos, hogy „otthonosan” érezzük
magunkat a városban, amely befogad
és összeköt bennünket, és, hogy egy
város különböző részei harmonikusan
kapcsolódjanak egymáshoz.
Adíjról Takács Júlia, a City Hunga-

ry ügyvezető igazgatója szólt, aki el-
mondta, célja, hogy arra ösztönözzék
a településeket, hogy büszkék legye-
nek saját értékeikre, teljesítményük-
re. Hogy elhiggyék: megvan minden
képességük és készségük arra, hogy

saját adottságaik, igényeik
szerint minél élhetőbbé, mi-
nél fenntarthatóbbá tudják
tenni otthonukat.
Gödöllő elismerésé-

ről szólva kiemelte, hogy
a főtér bővítéséről szóló
döntésnél a város vezetése
nem csak a korábbi funkci-

óhoz illeszkedő fejlesztés mellett
döntött, hanem azt a lakossággal
együttműködve hozta meg.
Adíjat a vármegyeháza díszter-

mében L. Péterfi Csaba, Gödöllő
Város Önkormányzatának kom-
munikációs igazgatója vette át.
Gödöllő mellett egyéb kategóri-

ákban Hajdúnánás, Kaposvár, Tata,
Kisújszállás, Budapest XIII. kerü-
lete és Szekszárd Önkormányzata,
valamit a nyíregyházi Térségi Hul-
ladék-Gazdálkodási Nonprofit Kft.
vehetett át elismerést. (k.j.)

(folytatás az 1. oldalról)

A baráti hangulatú rendezvényen
dr. Gémesi György, Gödöllő és Ge-
ert van Rumund, Wageningen pol-
gármestere mondott köszöntőt. Mind-
ketten felelevenítették a huszonöt
évvel ezelőtti első találkozást Gödöl-
lőn, majd az első tapasztalatcserét Wa-
geningenben. Beszédükben kiemelték:
ez egy valóban élő és baráti kapcsolat,
amiben jelentős szerep jut a két vá-
rosban működő civil szervezeteknek.
Geert van Rumund úgy fogalmazott:
Mindketten az Európai Unióhoz tar-
tozunk. Nem azt kell nézni, miben
különbözünk, hanem azt kell hangsú-
lyozni, miben vagyunk egyformák és
miben tudjuk egymást segíteni.
A köszöntőket követően a bará-

ti hangulatú kerekasztal beszélgetés
során holland részről Michel Jager,
Wageningen egykori polgármestere,
Kees Beurmanjer, a wageningeni
Testvérvárosi Egyesület elnöke, Hans
de Jong, a Wageningen Szociális
Szervezet vezetője, illetve dr. Fábián
Zsolt, Gödöllő volt alpolgármestere,
Czeglédi Ingrid, az Egyesített Szociá-
lis Intézmény vezetője, va-
lamint Szedmák Ágnes, a
GödöllőTestvérvárosainak
Baráti Egyesület képvise-
letében, mint az egyházi
kapcsolatok egyik aktív
tagja, elevenítették fel a
kezdeti időszakot és a hu-
szonöt éve tartó kapcsolat
eredményeit.

A jó hangulatú beszélgetést L. Pé-
terfi Csaba, Gödöllő Város Önkor-
mányzat kommunikációs igazgatója
vezette és tolmácsolta az eljött érdek-
lődők számára az elhangzottakat. Vala-
mennyien kiemelték, Gödöllő és Wa-
geningen kapcsolata attól erős, hogy a
civil szervezetekre a személyes barát-
ságokra épül.
A rendezvény több érdekességgel is

szolgált, így például Fábián Zsolt meg-
osztotta a hallgatósággal azt a leve-
let, amelyben holland részről először
vetették fel, hogy ,,Talán megérett az
idő arra, hogy a települések, Wagenin-
gen és Gödöllő kapcsolatba lépjenek”,
Michael Jager pedig az első városunk-
ban történt látogatásáról készített fotó
összeállítást. Kitért arra is, hogy
már az említett első, huszonöt év-
vel ezelőtti levélben is felmerült
a népek különbözősége. Európa
ezzel most szembesül, és nagy
kihívás elé állítja. A civilek, akik
már 25 éve a barátságot, a kap-
csolatokat építik, azok az igazi
nagykövetei a különböző orszá-
goknak.

Szép pil-
lanata volt
az esemény-
nek, amikor
a küldöttség
egyik tagja,
a huszonöt
év emlékére huszonöt darab tulipán-
hagymát adott át Gémesi Györgynek,
a testvérvárosi kapcsolat egyik elindí-
tójának ajándékaként.
A konferenciát követően a Művé-

szetek Háza konferencia termében a
wageningeni MG Dance Group mu-
tatkozott be a közönségnek, majd
Marlies Claasen holland énekesnő
és a Budapest Saxophone Quartet lé-
pett a közönség elé, szombaton este,

a jubileumi zárórendezvényen
pedig a Cimbaliband adott fer-
geteges koncertet. A találkozó
keretében Geert van Rumund
„A népek fája”
című alkotást
adta ajándékba
Gödöllőnek,
amit Gémesi
György vett át.

(b.l.–db)

CivilEkrE, barátsáGokra épülő kapCsolat

Gödöllő és Wageninen 25 éve

Michel Jager
Marlies Claasen

Geert van Rumund
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Gödöllő Önkormányzata döntést
hozott arról, hogy a város indul a
megtisztelő cím elnyeréséért. Erre
azonban csak akkor van lehetősége,
ha széles körű együttműködéssel,
közös gondolkodással tervezi meg
a 2023-as év programját.

Gödöllő kiemelten támogatja a kul-
turális életet, illetve az abban részt
vállalókat, a kultúra ma a város
egyik „húzó” ereje.
Az elmúlt időszakban történt fej-
lesztések is nagy mértékűek, elég,
ha a királyi kastélyban lévő, Eu-
rópában is párját ritkító Barokk
Színházra vagy a Városi Múzeum
nemrég átadott állandó kiállítására
gondolunk.
Befejezéshez közelít a Művésze-
tek Háza korszerűsítésének má-

sodik üteme,
megújul a Testőr-
laktanya, megújul
a Rákos-patakkal
együtt az Alsópark
is.
2011 óta Gödöl-
lőn tematikus évek
köré fűzzük a kul-
turális programo-
kat, így kapcsolva
össze a kultúrát a
turizmussal. Az
önkormányzat a
2013-ban elfoga-
dott hosszú távú
kulturális kon-
cepcióval is bizo-
nyítja, mennyire
fontosnak tartja e
területet.

Európa Kulturális Fővárosa 2023
Miért éppen Gödöllő?

Sokakat vonzott október 7-én,
szombaton, a városi piacon
megrendezett főzőverseny.
A megmérettetésre beneve-
zett tizennégy csapat – köztük
holland testvérvárosunk, Wa-
geningen – versenyzői tizenki-
lenc féle étellel várták a házias,
ugyanakkor különleges ízek
kedvelőit.

Az előre meghirdetett étlapon
tucatnyi magyar étel szere-
pelt, a csülkös babgulyástól a
halászlén át a töltött káposz-
táig, de készült például tárko-
nyos pulykaragu, pacalos kö-
römpörkölt füstölt csülökkel,
malactokány
vagy éppen
szarvas ragu-
leves.
A gödöl-
lői-wagenin-
geni össze-
tételű zsűri
szerint most
az Erikajálda
lett a legjobb,
akik mexikói
csilis babot és
a milánói bor-
dát készítet-
tek. Második

helyen a Lokálpatrióta Klub-Tün-
dérkert Egyesület csapat végzett, ők
erdélyi tárkonyos pulykaragut ütöt-
tek össze, míg a képzeletbeli dobogó
harmadik fokára az Erdélyi Vándor
Székelyek Köre állhatott fel, akik
erdélyi töltött káposztát és tejfölös
juhtúrós puliszkát varázsoltak elő; a
zsűri egyik különdíját Wageningen

csapata vehette át, akik egy
holland nemzeti specialitást
(erwtensoep: egyfajta na-
gyon-nagyon sűrű borsóle-
ves) főztek.
A korábbi versenyekhez ha-
sonlóan a Petőfi Sándor Álta-
lános Iskola tanárai és diákjai

most is saját készítésű süteményekkel,
lekvárokkal várták az érdeklődőket.
A főzéssel párhuzamosan az itt tartóz-
kodó wageningeni fiatalok egy táncos
produkciót is bemutattak, illetve a
kilátogatók a holland konyha külön-
legességeivel is találkozhattak az ott
felállított standon.

A Gödöllői Kikelet Óvodában szep-
tember 29-én, Mihály napján tar-
tottuk hagyományunkhoz hűen, a
már évek óta megrendezésre kerülő
Mihály napi vásári forgatagunkat.
A program részeként köszönthettük
a Tündérkert Egyesület képviselőit,
Kátai Henriettát és Szénási Szilvi-
át, akik átadták az óvoda gyermekei-
nek szánt felajánlásukat biotermékek
formájában (alma, gyümölcslevek,
céklalé stb.). Az egyesület által meg-
hirdetett pályázatra készített alkotá-
sokból Márvány Miklós festőmű-
vész választhatta ki a legjobbakat,
melyet bio-sütőtökkel jutalmazott
Halász Levente, körzetünk képvi-
selője.
Az óvónők mesejátéka és Jelinek
Eszter táncháza után kezdődhetett a
vásári forgatag kézműves tevékeny-

ségekkel, népi
játékokkal és
persze a vásári
étkek, termé-
kek kavalkád-
jával. A szülők,
gyermekek és
vendégek is
egyaránt meg-
találták a szá-
mukra kellemes
elfoglaltságot:
a töklámpás,
szárduda, gesz-
tenye röppentyű,
gúzsszúró készítése
mellett célbadobás,
csirkefogó- és dió-
törő játék kötötte le
elsősorban a gyer-
mekek, de a szülők

érdeklődését is. A vásárolgatás és
finom falatok között kellemes be-
szélgetésre is lehetőség nyílt. A sűrű
délutáni program kifulladásig tartott,
ahol mindenki jól érezhette magát.
Jövőre találkozunk újra ugyanitt:
“Vásár, vásár jobb ez bármi másnál!”

Kikelet óvoda

Az óvoda hagyományaihoz híven a 2017./2018. nevelési évet ismét Óvodanyitogató Családi Nappal indította a
Gödöllői Mesék Háza.
Az intézmény tíz csoportjába járó családok együtt fogadták az első napjaikat töltő gyermekeket, szülőket, hozzátar-
tozókat. Nyár Íze lekvárfőző versenyt hirdettek meg a szülők körében, Palacsintás királyt választottak az apukák,
nagypapák közül, arany palacsintasütővel és arany fakanalakkal ajándékozva meg őket. Kibővítve a programokat
a „Nyár Íze Éléskamra vásár” keretében a szülők kínálták a családoknak a nagymama készítette lekvárt, sava-
nyúságot, háziszörpöket, befőtteket, fűszereket, gyümölcs és zöldségleveket, aszalt finomságokat, süteményeket.

Mihály napi vásári forgatag a Kikelet Óvodában

Családi nap a Mesék Háza Óvodában

Főzőverseny a testvérvárosi
jubileum jegyében
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Rosalyn, Elisa és Grace szám-
talan alkut köt élete folyamán.
Egyikük sorsa sem egyszerű.
Rosalynt a jobb élet remé-
nyében viszi el nagybátyja a
családjától, hogy azután pros-
titúcióra kényszerítse; Eli-
sa, miután értesül szerelme
haláláról, szüleivel elhagyja
szülőföldjét, hogy Angliában
kezdjen új életet; Grace hiába
él boldogan és hiába sikeres
a szakmájában, életét mind-
örökre meghatározza a pilla-
nat, amikor a házukból kiroha-
nó édesanyját a szeme láttára
halálra gázolja egy autó. Mi
köti össze a három nőt? Kuba.

A több szálon futó történet közép-
pontjában mi más is állhatna, mint
a szerelem. Ez az, ami Rosalynnak
nem adatott meg, amit Elisa elveszí-
tett és amiről Grace azt hiszi, hogy
megtalálta, ám amikor valóban be-
köszönt az életébe, mindent a feje
tetejére állít.
És még valami: mindhárman súlyos

titkok hordozói, éppúgy, mint a csa-
ládjaik. Ám a mélyen elzárt, bélyeg-
nek tekintett titkokért súlyos árat kell
fizetni. A lelkiismeret nem alkuszik,
előbb-utóbb mindenkinek szembe
kell néznie az igazsággal.
Történetünk egyik állomása Havan-
na. Itt él Rosalyn, akinek az életéről
mindig mások döntenek, és itt kez-
dődik Elisa története is, aki sok fáj-
dalommal a háta mögött az angliai
Bristolban kezd új életet szüleivel.

Sok-sok évvel később itt ismerkedik
meg Philippel, Grace édesapjával.
Az özvegy férfi és kislánya lesznek
új családja, no meg a kubai beván-
dorlók, akik számára közösséget te-
remt.
Mindez azonban kemény kompro-
misszumok eredménye, nem a bol-
dogságról, hanem az esélyadásról
szól. És a dolgok hosszú éveken át
rendben is mennek, addig míg meg
nem jelenik Theo, a kubai szárma-
zású bűvész és Grace-el egymásba
nem szeretnek. Ez akár még happy
and is lehetne, ha Theo történetesen
nem Grace férjének lenne a legjobb
barátja.
Hová vezet mindez? Természetesen
Kubába, ahová Elisának – ha csak
látogatóba is – vissza kell térnie.
Oda utazik el Theo és Elisa is, hogy
egyenesbe hozzák életüket. Havan-
nában sorsdöntő találkozások vár-
nak rájuk, s közben mindent besző a
rumba lüktetése.

(Rosanna Ley: Az utolsó tánc Ha-
vannában) bj

S. Fehér Anna keramikus
és tanítványai Családi Kör
című alkotásaikkal neveztek
a „Magyar Kézművesség –
2017 és Arany János költé-
szete – kézműves szemmel”
című pályázaton, amelynek
díjazott munkáit júliusban a
Duna Palotában is láthatta
a nagyközönség. A gödöllői
csapat (Centeri Anna, Hor-
váth Sára, Horváth Zalán,
Juhász Jázmin, Ivaskó Bar-
nabás, Móritz Petra, Stei-
ner András, Szabó Bence)
akkor megkapta a fődíjat. Az
ott bemutatott anyag most a
költő szülővárosában, Nagy-
szalontán lesz látható, az ok-
tóberben a Zilahy Lajos Mű-
velődési Központban nyíló
kiállításon. kj

Gödöllői gyerekek munkáit állítják ki
Nagyszalontán

A BAgoly könyvesBolt AjánlAtA

A rumba ritmusa

Október 3-án Lipták Ildikó Nyári
nyomozás című gyermekkönyvének
bemutatójára került sor, 6-án pedig
Csorba János (Bojár Casino), Ná-

das Péter és Szűk Balázs könyvei-
ről beszélgetett a szerzőkkel Istók
Anna. Míg Bojár Casino regényé-
nek hétköznapi hősei véletlenül
sodródnak bele az eseményekbe és

alakítják a történelmet, Ná-
das Péter szülei példaképét
örökíti meg az utókornak,
bizonyítva azt, hogy mind-
egy mi történik, akaraterő-
vel és hittel helyt lehet állni
minden körülmény között.
Szűk Balázs pedig édesap-
jának írt verseskötetet.

Persze nemcsak a gödöllői szer-
zőkkel tallálkozhatott a közönség,
Lackfi János költő és Juhász Gá-
bor gitárművész Szóvihar című est-
jét telt ház előtt rendezték meg.
A rendezvénysorozat hagyományos
záró programja a Könyves vasárnap

volt, amikor a gyerekeket bemutatók,
vetélkedők és versenyek, a szülőket
pedig Terényi Andrea Új utakon a
nehezen kezelhető gyermekekhez
című könyvének bemutatója várta.

Hagyományosan ezen a napon adták
át az év olvasója díjakat is. Az elis-
merő címet idén felnőtt kategóriában
dr. Kovács Zsuzsanna, a gyermekek
közül Südi Valéria vehette át. Az év
legfiatalabb olvasója Geszti-Tóth
Alíz, a szépkorú pedig Bodrogi Im-
réné lett. Az év olvasó családja idén
a Kocsis család (Kocsis István Ti-
bor, Kocsisné Dr. Bankó Zsuzsan-
na, Kocsis Emese, Benedek, Júlia).

jb

Még töBB irodAloM, és Még töBB gödöllő

Országos Könyvtári Napok vonzásában

Erzsébet és kora címmel nyílt
könyvkiállítás a könyvtárban.
Fülöp Attiláné, az intézmény
igazgatója a megnyitón úgy fo-
galmazott: semmivel sem emlé-
kezhettek volna méltóbb módon
a 180 éve született és 150 esz-
tendeje megkoronázott irodalom-
kedvelő királynéra, akinek magának is sok könyve volt, mint egy ilyen
rendezvénnyel. A kiállításon a még életében megjelent kiadványok mellett
a jelenkori írások, albumok is megtalálhatók. A megnyitón Pálinkás Pat-
rícia történész tartott előadást, melyben többek között Erzsébet királyné
jelleméről, kapcsolatairól és utazásairól esett szó, többek mindez család-
tagjainak és udvarhölgyeinek visszaemlékezései segítségével.

Rengeteg érdekesség várta az érdeklődőket a Gödöllői Városi
Könyvtár és Információs Központban az Országos Könyvtári
Napok programsorozatán. A múlt hét folyamán könyvbemuta-
tók, kiállítás, irodalmi est és gyermekprogramok színesítették
az egyébként is gazdag kínálatot. A középpontban természe-
tesen ez alkalommal is a gödöllői irodalomi élet szereplői és
emlékei álltak.
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TiszTeleT az aradi vérTanúknak!

újranyiToTT a felújíToTT mozi

éleTmű-áTTekinTő konferencia

85 éve született Ambrus Zoltán

MEGJELENT!

A héten lapunkkal együtt megérkezik
a postaládákba a Gödöllői Magazin leg-
újabb száma, ami most is sok érdekes-
séget tartogat az olvasóknak. A téma
szinte „tálcán” kínálta magát, hiszen
ősszel kevés aktuálisabb témát lehet
találni, mint az iskolát. Gödöllőn pedig
van miről mesélni! Egykori iskoláinkra,
köztisztelet övezte pedagógusainkra
emlékezünk, és örömmel állapíthatjuk
meg,ma is bővelkedünk kiváló tanárok-
ban, s nekik köszönhetően eredményes
diákokban.

Mesterek és tanítványok szólalnak
meg a zene, a képzőművészet és a
sport területéről, de kiderül az is, mi
minden változott az elmúlt évtizedek-
ben az iskolákban: hová tűnt a tanári
pofon és a menzáról a zsíros kenyér. Jó
olvasást kívánunk! (j.)

Az aradi vértanúkra emlékez-
tek a gödöllőiek október 6-án
délelőtt. A hagyományosan a
Petőfi utcai Török Ignác-szo-
bornál megtartott tisztelgésen
a gödöllői születésű Török
Ignác tábornok nevét viselő
gimnázium tanulói idézték
fel összeállításukkal az 1849.
október 6-án történteket, majd
Fábián Bertalan, az intéz-
mény igazgatója mondott be-
szédet.
A nemzeti gyásznapunk al-

kalmából rendezett megemlé-
kezésen részt vettek holland
testvérvárosunk, Wageningen
küldöttségének képviselői is.
Gödöllő Város Önkormány-
zata nevébenGémesi György
polgármester és Lantai Csa-
ba alpolgármester koszorúzta
meg a közakadozásból felállí-
tott emléművet.

(t.)

„Ne siessünk felejteni!” címmel ren-
dezett emlékkonferenciát Gödöllőn
Ambrus Zoltán halálának 85. évfor-
dulójára emlékezve a Magyar Iroda-
lomtörténeti Társaság és a Gödöllői
Török Ignác Gimnázium, melyen élet-
művének áttekintését tűzték ki célul.
Ambrus Zoltán, a századfordulós

magyar irodalmi modernség egyik
legjelentősebb alakja. Novella- és re-
gényművészete, szellemi hagyatéka a
magyar műveltség megkerülhetetlen
része. Gödöllőhöz szoros szálakkal
kötődik, szülei és testvére a gödöllői
temetőben nyugszanak. Nyaralója ma
is áll a Lovarda utcában, kertjében az
íróról 1985-ben Búza Barna által ké-
szült szoborral.
A konferencián Gaálné dr. Merva

Mária, a Gödöllői Városi Múzeum
nyugalmazott igazgatója Ambrus Zol-
tán és Gödöl-
lő kapcsola-
táról, Gintli
Tibor tan-
székvezető
docens (Ma-
gyar Iroda-
lomtörténeti
Társaság) pe-
dig „Gyanú
és modern-
ség” címmel
tartott elő-
adást. Gajdó
Tamás, az
Országos Színháztörténeti Intézet és
Múzeum igazgatója Ambrus Zoltán-
nak a Nemzeti Színház élén folytatott
tevékenységéről szólt, GubaAndrás,
a Török Ignác Gimnázium tanára, va-
lamint Xantus Boróka doktorandusz
és Bíró Csilla phd. pedig írásait ele-
mezték különböző szempontok sze-
rint.
Szlávik Jánosné gödöllői helytör-

ténész (a Gödöllői Királyi Kastély Ba-
rátainak Egyesülete elnöke) az író és

a nők kapcsolatáról beszélt, Verbényi
Zoltán egyetemi hallgató pedig né-
hány érdekes fénykép kapcsán idézte
fel Ambrus Zoltán alakját.

A konferencia szervezője Heltai
Bálint, a Gödöllői Török Ignác Gim-
názium nyugalmazott tanára, a MIT
Pest megyei csoportjának elnöke, aki
jelentős irodalomtörténeti és szerve-
zői munkájáért Toldy Ferenc-díjban
részesült, melyet a helyszínen Gintli
Tibor, a MIT elnöke adott át.
Az író szobránál a Gödöllői Királyi

Kastély Barátainak Egyesülete koszo-
rút helyezett el.

(zs.)

Az egy hónapon á tartó felújítás után
október 5-én ismét megnyitott a gödöl-
lői mozi. A hazai viszonylatban kurió-
zumnak számító létesítmény most már
teljesen átalakulva és megszépülve
várta csütörtökön a látogatókat, akik-
nek, bátran kijelenthetjük, leesett az
álluk a belépéskor.
A mozi korábban szűk előterét tág

csarnokká varázsolták azáltal, hogy a
büfét és a jegypénztárat a terem balol-
dalára helyezték. A falak és a padló új
burkolatot kapott, a várakozókat szinte
körülöleli a gödöllői mozi története, a
filmek világa.AzArt deco stílusú belső
tér a 30-as éveket idézi, éppúgy, mint
a szintén felújított szociális helyiségek.
Reményi Richárd, a mozi vezetője
azt az időszakot hozta vissza, amikor

a jelenlegi mozitermet kialakították. A
létesítménybe az akadálymentes beju-
tás is biztosított, erre nem a főbejára-
ton, hanem a piac felől van lehetőség.
A gödöllői mozi már a korábbi

években is egyre nagyobb látogatott-
ságra tett szert, hi-
szen 3D-s vetítés-
sel, a legkorszerűbb
hangtechnika kiépí-
tésével és a mozi-
terem felújításával,
komfor tosabbá ,
szebbé tételével már
eddig is egyedinek
számított nemcsak
a környéken, hanem
hazai viszonylatban
is.

Az előtér felújításával egy hosszú
folyamat ért véget. Az átalakítást a
mozi vezetője saját forrásból valósí-
totta meg. Fontos megjegyezni, hogy
bár a környezet megszépült, a jegyárak
nem változtak. (kj)
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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

EBRENDÉSZETI TELEP: GAZDÁT KERESŐ KUTYÁK

PAN: Három hónapos keve-
rék kan kölyök és testvéré-
vel, Stannal van együtt. Na-
gyon eleven, két roszcsont.

DORKA: Hat hónapos
kislány. Kissé félős, de
gyorsan barátkozik és
nagy játékos.

BIZSU: Egy éves lablador
keverék, nagyon játékos,
tanítható, gyerebarát ku-
tya.

06-70-648-0020, munkanapokon 7-16 óráig HÉTVÉGÉN IS NYITVA TARTÓ

ÁLLATORVOSI RENDELŐ

Október 14-én
szombaton
10-12 óráig.

Isaszegi Kisállatrendelő
Isaszeg, Ady Endre u. 1.

Rendel:
dr. Michalik László

állatorvos

Telefonszám:
06/20-981-3100

TURUL
GÖDÖLLŐI

ÁLLATKÓRHÁZ
(Gödöllő, Szabadság út 21.

a HÉV-fordulónál)

ÁLLATPATIKA

Hétvégén is nyitva tartó
ügyelet

9.00–19.00

Tel: 06-30-943-9898

PAMACS: Nyolc hóna-
pos, kistestű szuka. Na-
gyon gazdacentrikus, bú-
jós, szeret fotelben alud-
ni.

Húsz éve tért vissza hazánkba
fészkelő fajként a vándorsó-
lyom. Ezért az MME szakmai
stáb javaslatára az Elnökség
úgy döntött, hogy a 2018-as év
madara ez a faj legyen.

Akerecsen mellett a másik nagytestű
sólymunk, amely a múlt században
fészkelőfajként eltűnt Magyaror-
szágról. Hazai állománya a 60-as
években összeomlott, csak 1997-ben
költött újra a Pilisben.
Azóta növekszik a költőpárok szá-
ma középhegységeink sziklafalain
és felhagyott kőbányáiban. Európai
állománya stabilizálódott, ennek
köszönhetően valószínűlega ha-

zai állomány is tovább emelkedik.
Nyugat-Európában részben urba-
nizálódott és városi környezetben
is költ, nálunk is meg lehet figyelni
tornyokon éjszakázó példányait, akár
Budapesten is. Kedvelt solymászma-
dár, ezért régebben sok fészket ki-
fosztottak, a fiókákat pedig kicsem-
pészték az országból. A legnagyobb
problémát a mára már betiltott DDT

(rovarirtószer)
mérgezés je-
lentette. A ha-
zánkban kikelő
fiókák jelentős
részét színes
gyűrűvel je-
lölik, ami az
egyes példá-
nyok egyedi
azonos í tásá t
segíti a ma-

darak újbóli befogása nélkül. Mű-
holdas jeladókat is használnak a faj
mozgásának követéséhez. Az északi
állományok vonulnak, a délebbiek
állandóan a költőhelyük közelében
tartózkodnak. A fiatalok kóborolnak.
Hazánkban egyre gyakoribb téli ven-
dég és átvonuló.
Élőhelye, költése:
Kozmopolita madárfaj, az Antarktisz

kivételével az összes kontinensen
előfordul. Sokféle élőhelyen előfor-
dulhat, nálunk a középhegységekben
található elszórt költőállománya. Ti-
pikus költőhelyei a sziklapárkányok,
de nagyobb elhagyott fészkeket is
elfoglalhat, fészket nem épít. A tojó
2-5 tojást rak, a fiókák 28-29 nap
alatt kelnek ki, és 6-7 hetes korban
hagyják el a fészket.
Kezdetben még nem tudnak maguk-
ról gondoskodni, szüleiktől lesik el
a vadászat fortélyait. A vándorsóly-
mot tartják a leggyorsabb madárnak,
hihetetlen gyorsan csapnak le zsák-
mányukra. Nagy magasságból zuha-
nórepüléssel közelíti meg prédáját,
melyet rendszerint már a levegőben
elkap vagy pedig egy erős rúgással
leterít a földre. Tápláléka szinte ki-
zárólag madarakból áll, elsősorban
galambokból.

A vándorsólyom lett a 2018-as év madara Beszéljünk a szobatisztaságról

Játékos, BOLOGNESE kiskutyák, 8 hetesek, eladók törzskönyvvel
vagy a nélkül, díjnyertes szülőtől, családban nevelt, chipezve, oltva,
féreghajtózva, szobatisztaságra előnevelve. Szerető, gondoskodó gaz-
dikat várunk. Érdeklődni: 0620-9390-797.

Amikor családunk egy kis-
kutyával bővül, a kezdeti
időkben mindig nehézsé-
get jelent a szobatisztaság
megoldásának kérdése.
Amíg nemszokjameg, hogy
kis- és nagydolgát nem a
lakásban, hanem a szabad-
ban kell elvégezni, gyakran
előfordulnak „balesetek”.

A szoktatás időszakában kitű-
nő megoldást jelenthet a kutya-
pelenka, amelyet nem a kutyus-
ra kell tenni, mint első hallásra
gondolnánk, hanem a lakás azon
pontjára helyezzük el, ahova szeret-
nénk, hogy kutyusunk odaszokjon.
Itassunk fel a pelenkával egy kis vi-
zeletet, helyezzük el a kívánt helyre,
majd mutassuk meg a kiskutyának a
pelenkát.

A szagok arra fogják
ösztönözni, hogy itt
végezze el a dolgát,
erre a hatásra egyéb-
ként egy helyhez
szoktató spray-vel is
rásegíthetünk. Sze-
rencsére négylábú
barátunk viszonylag
gyorsan elsajátítja a
pelenka használatát.
Ennek ellenére, ha
mégis megtörténik a baleset és ked-
vencünk nem a kívánt helyre piszkít,
alaposan takarítsuk fel a területet,
hogy ne maradjanak további ingerlő
szagok és mutassuk meg neki újra a
pelenkát.
Ha azonnal észrevesszük, hogy nem
a megfelelő helyet használta, szidjuk
le, határozott hangon mondjuk neki
a „nem” parancsszót, majd tegyük rá
a pelenkára. Semmiképp se bántsuk
az állatot, vagy nyomjuk bele az or-
rát a vizeletbe, ürülékbe, mert ezzel
csak azt érjük el, hogy félni fog tő-

lünk. Ha csak később vesszük észre
a balesetet, teljesen felesleges meg-
szidnunk kedvencünket, hiszen ek-
kor már nem fogja tudni összekötni
a szidást az eseménnyel, nem fogja
érteni, hogy mit csinált rosszul. El-

lenben, ha látjuk, hogy
nyugtalan lesz, szag-
lászni kezd, azonnal
tegyük rá a pelenkára
és ha elvégzi a dolgát,
jutalmazzuk meg.
Mindig figyeljünk arra,
hogy a pelenkán elég
száraz felület legyen,
hiszen kutyánk nem

szeret belelépni a pisibe, ezért, ha
úgy találja, hogy az túlságosan ned-
ves, nem fogja használni. A pelen-
karögzítő tálcák a gazdik számára
teszik könnyebbé, praktikusabbá a
pelenka kihelyezését, cseréjét.
Termékeinket keresse üzletünkben
(2100 Gödöllő, Kenyérgyári u. 2.),
vagy webáruházunkban
(www.vetashop.hu).

Az orchidea szinte minden ház abla-
kában megtalálható, már-már státusz-
szimbólumnak számít. Ahhoz, hogy
mindig szépek legyenek az orchide-
áink, gondoskodjunk róluk megfele-
lően.

Mivel az orchidea a trópusokon
őshonos, mifelénk csak akkor
fogja otthonosan érezni magát,
ha biztosítjuk számára a kellő
körülményeket.
Mit tehetünk akkor, ha az orchi-
deáink elvirágoztak, és a szára-
dás jeleit látjuk rajtuk. Figyeljük
meg jól a növényt, ha a száron
található csomópontoknál sárgulást
tapasztalunk, akkor nagyon kicsi az
esélye annak, hogy virágozni fog.
A virágzás esélyeit növelhetjük, ha
a csomópont fölött 1,5-2 cm magas-
ságban egy kis bevágást ejtünk. Így
lehetőséget adunk arra, hogy újra vi-
rágozni kezdjen. A bevágást kezeljük
le faszénnel.

Olyan eset is előfordulhat,
amikor az orchidea szárán
nincs egyetlen rügy sem.
Ilyenkor jobb, ha semmilyen

módon nem avatkozunk be. Nem kö-
telező levágni az elsárgult részeket,
de ezzel a művelettel növeljük a nö-
vény vitalitását.

Alegcélszerűbb, hogy ha rügyek van-
nak a száron, akkor a harmadik rügy
fölött vágjuk vissza. Így a növény
nem szenved túl nagy károsodást, és
elegendő energiája marad arra, hogy
felkészüljön a virágzásra.

Avirágok túl korai elszáradása
Figyeljük meg ilyenkor alaposab-
ban! Ha a gyökerei ezüstös színűek

lesznek, akkor azt jelenti, hogy a nö-
vény pihenési időszakba van. Amikor
növekedési időszakban van, akkor
zöldes inkább. Ha penészfoltokat ész-
lelünk rajta, akkor az orchideát sür-
gősen át kell ültetni egy másik edény-
be, friss földbe. A legmegfelelőbb
időszak az átültetésre közvetlenül a
virágzás után van.

5 fontos szabály az átültetéshez:
1. Óvatosan emeljük ki a növényt a
régi földből. Lehetséges, hogy előtte
jól meg kell öntözzük, hogy ne sza-
kadjon bele, ha túl száraz a föld.
2. Mossuk le a növényt. Ha penészes
gyökereket találunk, azokat maradék-
talanul távolítsuk el.
3. A levágások sebeit kezeljük le fa-
szénnel.
4. Helyezzük az új ültető közegbe a
növényt, annyira mélyítsük bele, mint
ahogy az előző edényben volt.
5. Nem kell agyonöntözni. Egy kevés
meleg vízzel öntözzük meg, majd 1-2
hétre tegyük sötétebb helyre a nö-
vényt. Így az orchidea sokkal jobban
fog alkalmazkodni az új helyéhez.

Így lesz gyönyörű az orchidea
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Röplabda – XVIII. ÁdÁm lÁszló EmléktoRna

Gödöllőn maradt a kupa

Felemásra sikeredett a Gödöllői
Sakkbarátok hétvégi játéknapja.
A tartalékos első formáció ve-
reséget szenvedett Salgótarján
csapatától az NB II-ben, míg a
második csapat bravúros győzel-
met aratott a négy táblán is ma-

gasabb Élő ponttal rendelkező
Visegrád ellen a megyei pontva-
dászatban.
NB II. Erkel-csoport, 2. forduló
Salgótarján – GSBE 7,5-4,5
Pest megye I/A osztály, 2. forduló
Visegrád – GSBE II. 2-3 -vb-

sakk – mattoltunk és mattoltak

GSBE: a megyében ment jobban

Dunakeszin vendégszerepelt a
Covritas Futsal Team Gödöllő
az NB II-es teremlabdarúgó baj-
nokság hatodik játéknapján és
ugyan az első félidőben még re-
mekül tartotta magát csapatunk,
a végén a házigazdák örülhettek
6-3-as sikernek.

Baranyai Pál együttese hat fordulót kö-
vetően három ponttal a 11. helyen áll az

NB II. Keleti-csoportjában.
NB II. Keleti-csoport, 6. forduló
Dunakeszi Kinizsi Futsal – Covritas
Futsal Team Gödöllő 6-3 (3-3)
Gólszerzők: Magyar Zsolt, Berta
Balázs, Gruber Bálint. -lt-

Futsal – kElEtEn a hElyzEt VÁltozatlan

Egy félidős volt a Covritas

Programajánló
Október 13., péntek 19.30 óra
Covritas Futsal Team Gödöllő –

Vác Futsal SE
(Egyetemi sportcsarnok)

Idegenben egyelőre nemmegy a
pontszerzés a Gödöllői KSE férfi
csapatának az NB II-ben, akik
ezúttal az NB I-ben szereplő Bu-
dakalász második számú csapa-
tától kaptak ki 32-28-ra.

Bartos Gábor tanítványai remekül tar-
tották magukat az első félidőben, de a
folytatásban a lendületesebben és ha-
tékonyabban játszó házigazdák otthon

tartották mindkét pontot.
A gödöllőiek kettő ponttal jelenleg a
hetedik helyet foglalják el az NB II-es
pontvadászat Északi-csoportjában.
NB II. Északi-csoport, 3. forduló
CYEB Budakalász U22 – Gödöllői
KSE 32-28 (16-15)
Utánpótlás eredmények, Serdülők:
Gödöllői KSE – Salgótarjáni Strand-
építők 17-20; Főnix ISE – Pásztói KC
35-21 -li-

kézIlabda – budakalÁszon a lEndülEt döntött

Pont nélkül idegenben

Kiélezett küzdelemben, jobb szett
arányának köszönhetően az NB II-
be jutott a Gödöllői SK férfi felnőtt
tenisz csapata.

A gödöllői alakulat hat győzelemmel és
egy vereséggel fejezte be a szezont, hason-
lóan riválisához, a Molnát T. Akadémiához
és mivel minden mutató megegyezett, a

szettarány döntött, a mieink javára. Jövőre
tehát az NB II-ben bizonyíthat a GSK.

-hj-

tEnIsz – VégEt éRt a 2017-Es szEzon

GSK: megvan az NB II-es tagság

Szeptember utolsó hétvégéjén ren-
dezték meg Budapesten az első
Acro Cup akrobatikus tornaver-
senyt, amelyen a Grassalkovich SE
három csapattal indulva egy arany-
érmet szerzett.

A versenyre hét ország, közel 200 verseny-
zője nevezett. Kőhler Ákos tanítványai
közül a 12-18 éves korosztályban induló,
Trézsi Richárd, Kőhler Csaba fiú páros
fantasztikus versenyzéssel aranyérmet sze-
rezett. A Youth korosztályban két leány
párossal álltak szőnyegre a gödöllőiek: a

Márta Blanka, Lutz Helka a 11. helyet
szerezte meg, míg Brandt Boglárka, Ba-
logh-Czoller Sára a döntőbe jutva végül
a hatodik lett (képen a Grassalkovich SE
csapatai). -ll-

akRobatIkus toRna – acRo cup

Három csapat, egy GSE arany

Debrecenben rendezték a
Dzsúdó Országos bajnoksá-
got, amelyen három verseny-
ző képviselte a Gödöllői Judo
Egyesületet. Makádi Liliána az
ötödik helyen végzett.

74 egyesület indította sportolóit szeptember
utolsó napján a Diák A, B, fiú-lány Dzsúdó
Országos bajnokságán. Az év legfontosabb
hazai utánpótlás korosztályos versenyén
Szádvári Zoltán tanítványai közülMaká-
di Liliána (a képen) 5. helyezést ért el kor-

csoportjában, míg ezúttal Dubis Botond és
Pocsai Levente. helyezés nélkül maradt.

-li-

dzsúdó – oRszÁgos utÁnpótlÁs bajnoksÁg

Makádi Liliána ötödik lett

Az őszi szezon legnagyobb meg-
mérettetésén vettek részt a Gö-
döllői Contact ITF Taekwon-do SE
versenyzői Üllőn, ahol hatodik alka-
lommal rendezték meg a Mightyfist
Eagles Cup-ot. Kókai Zsolt tanítvá-

nyai hét éremmel tértek haza.

50 egyesület, mintegy 400 sportolója mé-
rette meg magát küzdelem, formagyakor-
lat, erőtörés és speciáltörés versenyszám-
ban, valamint gyermek, serdülő és ifjúsági
korcsoportokban taekwon-do sportágban.
A 36 magyar sportegyesület mellett érkez-
tek csapatok Svédországból, Bulgáriából,
Ukrajnából, Szlovéniából, Csehországból,
Szlovákiából, Szerbiából és Romániából. A
gödöllőiek 12 versenyzővel vágtak neki a

versenysorozatnak.
Aranyérmet szerzett Könczöl Alexand-
ra felnőtt formagyakorlat 4-6 Dan-ban,
ezüstérmes lett Bordács Sára serdülő
küzdelem 48 kg-ban, Nagy Diána felnőtt
küzdelem 56 kg-ban, Udvardi Miklós fel-
nőtt küzdelem 70 kg-ban, míg bronzérmes
helyen végzett Lovász Hanna ifi küzdelem
65 kg-ban, Kiss Dávid ifi formagyakorlat-
ban és Benedek Dániel felnőtt küzdelem
63 kg-ban. Csapat erőtörésben a női és
férfi gárda is egyaránt a 4. helyig jutott. A
csapat felkészítését Kókai Zsolt 5. Dan-os
mester koordinálta (képen a gödöllői csa-
pat). -li-

haRcműVészEt – VI. mIghtyFIst EaglEs taEkwon-do cup

Hét gödöllői dobogós

Remekül szereplet és ezüstérmet szerzett
Ozsvárt Donát, a Török Ignác Gimnázi-
um tanulója a Target Sprint országos baj-
nokságában. AMagyar Sportlövő Szövet-
ség által a megrendezett ob-n a gödöllői
fiatalember (a képen balra) a lövészetből
és futásból álló Target Sprint versenyen a
TIG-DSE színeiben szerzett ezüstérmet.

-tt-

taRgEt spRInt – oRszÁgos bajnoksÁg

Ozsvárt Donát: ob-ezüst

Az elmúlt hétvégén, a Hajós iskola
tornacsarnokában rendezték meg,
immáron második alkalommal a
Saino Karate-do Kupát, amelyen a
gödöllői Saino SE versenyzői ösz-
szesen 12 érmet szereztek.

A II. Saino Kupa egyben Karate-Do Orszá-
gos bajnokságon a verseny fővédnöke, Dr.
Gémesi György polgármester köszöntötte
az egybegyűlteket. A Magyar JKA Kara-
te Szövetség 21 egyesületének közel 180
versenyzője mérte össze tudását a rangos
viadalon.
A gödöllői Saino SE karatékái az alábbi
eredményeket érték el: Kelemen Csaba
Kumite (szabad küzdelem) és Kata (for-
magyakorlat) 1. hely, Kumite (kötött küz-
delem) 3. hely; Kelemen Botond Kumite
(kötött küzdelem) 1. hely, Kata 3. hely;
Lauber Zille Kumite (kötött küzdelem) 2.

hely, Kata 5. hely;Györfi KrisztiánKumi-
te (szabad küzdelem) 2. hely; Koncz Ben-
ce Kihon (alapiskola) 3. hely, Kata 4. hely;
Ács Julianna Kumite (szabad küzdelem)
3. hely; Bolla Zsigmond Kihon 3. hely;
Képes-Harjay Sára Kihon 3. hely; Novák
Nimród Kata 4. hely; Bárdos Triszten
Kata 4. hely;Csighy DánielKumite 3. hely
A csapat tagjai voltak még: Farkas Eszter,
Vezsenyi András, Tóth Zétény, Gerőfi
Csanád, Csengery Brigitta, Benkő Lilla,
Berényi Tamás, Juhász Tamás, Juhász
Anna, Ács Dorottya, Szatlóczki Vidos,
Győrfi Petra, Éles Dávid, Szolár Ádám,
Kelemen András, Lengyel László,
Pánczél Botond, Vezsenyi András, Józsa
Ákos, Urr Gergely, edző: Ács Tibor. -si-

Pontatlan hétvégén vannak túl a
gödöllői labdarúgó csapatok, miu-
tán egyik alakulat sem tudott nyer-
ni az elmúlt hétvégi játéknapokon
saját pontvadászatában. A GSK-t
idegenben verték 3-0-ra, a GEAC
6-1-es, míg a GSK kettő 3-1-es ve-
reséget szenvedett.

A megyei I-es Gödöllői SK továbbra is
nyolc pontos és a 11. helyen áll a tabel-
lán, a megye kettes Gödöllői EAC hat
ponttal a 13. helyen áll a megye kettő
Északi-csoportjában, míg a megyei III.
osztály Északkeleti-csoportjában szerény-
kedő GSK II.-Szada a 10. helyet foglalja
el jelenleg.

Pest megyei I. osztály, 9. forduló
Nagykáta SE – Gödöllői SK 3-0 (2-0)
Megyei II. Északi-csoport 8. forduló
GEAC – Verőce SE 1-6 (0-2)Gól: Angyal
Zoltán.
Megyei III. Északkeleti csoport, 7. for-
duló: GSK II.-Szada – Galgahévíz SK 1-3
(0-1) Gól: Czira Péter. -tl-

labdaRúgÁs – EgyIk gödöllőI csapat sEm tudott nyERnI

Pont nélküli hétvége

Október 14., szombat 14 óra
Gödöllői SK – Dabas-Gyón FC
(Táncsics M. Sportcentrum)

Október 8-án, immáron XVIII. alka-
lommal rendezték meg az Ádám
László Emléktornát, amelyet nyolc-
adszor nyert meg a Penta-Gödöllői
Röplabda Club női csapata.

A villámtornán a házigazda gödöllőiek

mellett a Budapest MTK és a Jászberény
vett részt. Az id. Grózer Győrgy, Szalay
Attila edzőpáros által irányított gödöllői
hölgyek a fővárosiakat 3:2-re, míg a jász-
berényieket 3:0-ra verték, így magabizto-
san nyerték meg a kupát. Második lett az
MTK Budapest, míg a harmadik helyen
végzett a Jászberény csapata.
Csapatuk legjobbjai voltak:
Lakatos Enikő (GRC), Takács Bernadett
(MTK), Halla Petra (JRK).

Utánpótlás – Kőrösfői László Kupa

A Penta-Gödöllői RC másodszor rendezte

meg a Körösfői Lászlóról elnevezett mini
lány tornát, amelyre ezúttal nyolc csapat
kapott meghívást.
A kupa itthon maradt, miután a tornát a
Penta-GRC első csapata nyerte meg, maga
mögé utasítva sorrendben a: Delta RSE
Érd, az MTK, a Penta-GRC kettes, a Sze-
ged, a Szombathely kettes és egyes csapa-
tát, valamint a Dunakeszit.
Az aranyérmes csapat: Bútor Anna,
Cziráki Luca, Diós Lara, Vas Vanda,
Filó Dóra, Nagy Zorka, Horváth Virág,
Máthé-Barabássy Kata, Ligárt Anna,
Kristóf Dóra (a képen a két gödöllői csa-
pat és a névadó, fotó: grcvolley.hu).
Gödöllői különdíjasok: Bútor Anna (GRC
1), Szabó Anna (GRC 2.). -li-

haRcműVészEt – II. saIno kupa

Tizenkettő Saino SE érem

Október 8-án, vasárnap délelőtt
rendezték az egyetemi sportcsar-
nok előtti aszfaltos részen a gö-
döllői Mini Maraton futóversenyt,
amelyre az idén 867-en álltak rajt-
hoz a 2011/2010-es korcsoporttól
a 2002/2003-as korcsoportos fiúk-

nak és lányoknak meghirdetett ka-
tegóriákban.

Az iskolák közötti versenyt és ezzel a ván-
dorserleget az Erkel Ferenc Általános Is-
kola nyerte, megelőzve az isaszegi Klapka
György és a gödöllői Hajós Alfréd Általá-

nos Iskolát.
(Részletes eredmények: Facebook Gödöl-
lő oldalán megtekinthetők) -tt-

mInI maRaton FutóVERsEny – ERkEl VIttE El a VÁndoRkupÁt

Közel 900-an versengtek
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A GIM-Ház
szeptember 18-ától október 14-éig

zárva tart!
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ORVOSI ÜGYELET
18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 06-70/370-3104

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL: 06-20/524-0340

ÓZON PAJZS POLGÁRŐR EGYESÜLET: 06-30/621-2968

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Október 9-15-ig:

Medicina Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 12. Tel.: 410-251.
Október 16-22-ig:

Alma Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 510-220.

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

A jogviszony időtartama és for-
mája: A munkakör határozatlan
idejű teljesidős (heti 30 óra) köz-
alkalmazotti-, vagy szabadfoglal-
kozású megbízásos-, illetve sze-
mélyes közreműködői jogviszony
formájában tölthető be.

Amunkakörbe tartozó feladatok:
a szakfeladat kötelezően ellátandó
területéhez tatozó lakosság általá-
nos szemészeti járóbeteg szakellá-
tása.

A munkavégzés helye: Pest me-
gye, 2100 Gödöllő, Petőfi Sándor
utca 1-3.

Illetmény és juttatások: Illet-
ményre és egyéb juttatásokra köz-
alkalmazotti jogviszony esetében
az 1992. évi XXXIII. tv (KJT) ren-
delkezései az irányadóak. Egyéb
szerződéses jogviszony esetén bé-
rezés megegyezés szerint.

Pályázati alap feltételek:
• szakirányú egyetemi végzettség,
• szemészeti szakvizsga,
• legalább 3 éves szakorvosi szak-
mai gyakorlat,
• legalább 1 év járóbeteg szakrende-
lésen, vagy kórházi szakambulanci-
án szerzett szakmai tapasztalat,

• érvényes működési kártya,
• büntetlen előélet,
• orvosi alkalmasság igazolása.
A fentieket igazoló dokumentu-
mok a pályázati anyag részeként
– a szakmai önéletrajzzal együtt –
nyújtandók be!
A munkakör a pályázatok elbírálá-
sát követően 2017. november 1-től
tölthető be.
Pályázat benyújtható:
• Postai úton, a Tormay Károly
Egészségügyi Központ címére tör-
ténő megküldéssel.
• Személyesen: Igazgatósági titkár-
ságon (2100 Gödöllő, Petőfi utca
1-3. 1. emelet).

A munkakör határozatlan idejű, tel-
jes idős közalkalmazotti jogviszony
formában tölthető be.
A munkakörbe tartozó feladatok:
szakképzettségének megfelelő ra-
diológiai (röntgen) asszisztensi
feladatok ellátása, adminisztrálása
az intézet központi radiológiai osz-
tályán.
Illetményre és egyéb juttatásokra
a „Közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. tv”
(KJT) rendelkezései az irányadók.

Munkavégzés helye: Gödöllő,
Petőfi Sándor utca 1-3. (I. számú
Szakrendelő).

Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság,
• legalább középfokú egészségügyi
végzettség,
• röntgen szakasszisztensi oklevél,
• legalább 1 éves szakmai gyakor-
lat,
• érvényes működési kártya,
• MESZK tagság,
• erkölcsi bizonyítvány (felvétel-
hez),
• orvosi alkalmasság (felvételkor),
• gyakorlott felhasználói szintű szá-
mítógépes ismeret, egészségügyi
szoftverhasználatban jártasság.
A pályázat elbírálásánál előnyt je-
lent a gödöllői lakóhely.

A fentieket igazoló dokumentumok
a pályázati anyag részeként – a
szakmai önéletrajzzal együtt – fo-
lyamatosan nyújtandók be.

A munkakör a pályázat elbírálását
követően 2017. november 1-től
tölthető be.

A munkakörrel kapcsolatosan to-
vábbi tájékoztatás kérhető dr. Palo-
tai Andrea főorvostól, a radiológiai
szakrendelés vezetőjétől.

Pályázat benyújtható: postai úton,
vagy személyesen, zárt borítékban
a fenti címre.

ATormay Károly Egészségügyi Központ
(2100 Gödöllő, Petőfi Sándor utca 1-3.) pályázatot hirdet

SZEMÉSZ SZAKORVOSI MUNKAKÖR betöltésére

ATormay Károly Egészségügyi Központ
(2100 Gödöllő, Petőfi Sándor utca 1-3.) pályázatot hirdet

RADIOLÓGIAI SZAKASSZISZTENS MUNKAKÖR betöltésére

POLGÁRMESTERI FOGADÓNAP
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Gémesi György polgármester

novemberi fogadónapját az alábbi időpontban tartja:
2017. november 8., szerda 9-12 és 15-16.30 óráig.
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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

„A kevesebb néha több”

D’Elia
Szalon

www.delia.hu



INGATLAN
+ Gödöllő blahai részén 1883nm-es gazdálkodásra al-
kalmas telken tégla 60nmes házikó sürgősen eladó. Iár
11,8MFt. Tel: 20/772-2429
+ Bontandó házat vagy építési telket vennék Gödöllőn!
Tel: 20/944-7025
+ Gödöllőn minőségi új építésű, csok képes ikerházak el-
adók, 4szoba+ nappalis, 123nm hasznos, 400nm-es saját
telekkel kulcsrakész, ár: 35MFt. Tel: 20/772-2429
+ Gödöllőn 3szoba+ nappalis, új építésű, 93nm-es ikerház
eladó 250nm-es telken, iár: 30,9m Ft. Tel: 20/772-2429
+ Gödöllőn, Blahán 2szoba+ nappalis 72nm-es új építé-
sű önálló ház kulcsrakészen eladó, 760nm-es telken. Ár
27,9MFt. Tel: 20/772-2429
+ Gödöllőn, kertváros felső részén 4szoba+ nappalis, szu-
terénes családi ház 545nm-es telken sürgősen eladó. Iár:
29,8MFt. Tel: 20/772-2429
+ Sürgősen eladó Gödöllőn, belvárosban egy 30nm-es,
fsz-i, cirkós üzlethelyiség. Iár:12.49M Ft. Tel: 20/804-
2102
+ Gödöllőn, központban n+3szobás, jó állapotú családi
ház eladó. Iár:36.5MFT! Tel: 20/804-2102
+ Eladó 3szoba+ nappalis, újszerű ikerház 400 nm-es te-
lekkel 30,9MFt-ért. Tel: 20/804-2102
+ Gödöllő kertvárosában, Csok képes ikerházi lakások el-
adók! Iár:43.5Mft. Tel: 20/539-1988
+ Gödöllőn, Kazinczy körúton, 4.em-i, erkélyes lakás el-
adó! Iár:15.8MFt! Tel: 20/539-1988
+ Gödöllőn, új építésű ikerházak eladók! Tel: 20/539-1988

+ Antalhegy lábánál kifogástalan állapotú, 107m2-es csa-
ládi ház eladó! 36MFt! Tel: 20/539-1988
+ Gödöllőn, 607m2-es, összközműves, természetkö-
zeli belterületi építési telek 20nmes téglaházzal eladó!
Iár:8,2MFt. Tel: 20/772-2429
+ Szadán Gödöllőhöz közeli részen szép környezetben,
jó fekvésű, 1070m2, gondozott, közműves építési telek
9,9M-ós irányáron sürgősen eladó! Tel: 20/772-2429
+ Eladó lakást keresek központban! Tel.: 20/804-2102
+ TELEK ELADÓ: 742 nm, Gödöllő Blahafürdőn. (Kertes
mezőgazdasági terület.) Nem közműves, villany az utcá-
ban. Tel. este: 061/252-4204
+ Gödöllő Királytelepen felújítandó családi ház gyönyörű
panorámával, szép kerttel eladó. Tel: 06-20-432-9665
+ KERESÜNK Gödöllőn a Harasztban eladó házat ma-
gánszemélyként. Kérem hívjon: 06-20-9194-500, 06-20-
3491-701
+ Palotakerten négyemeletes házban első emeleti, 67
nm-es, 2 szobás, felújított lakás azonnal költözhetően el-
adó. 18 M Ft. Érd: 06-30-2100-490
+ Eladó a Sőtér Kálmán utcában egy családi ház: három
szint, 3 x 110 nm, ipari áram van. Három családra bővít-
hető. 06-20-413-9785
+ Eladó Gödöllőn a Boncsok dűlőben egy 1050 nm-es, pi-
henésre, gazdálkodásra alkalmas kert. Ipari áram, ásott
kút, szőlő, gyümölcsfák, télen is lakható házzal. 06-20-
413-9785
+ Eladó Gödöllő Belvárosában két emeletes tégla ház
első emeletén egy két szoba összkomfortos lakás. 17.9
M Ft. Tel: 06-70-291-2122

+ Gödöllő központjában 1.em. teljesen felújított lakáso-
mat elcserélném értékegyeztetéssel kisebb családi házra
vagy telekre. Haraszt, Kertváros és Alvég érdekelne. Érd:
20/4989-485 (de.)
+ Eladó Gödöllő Komáromi utcában 750nm-es, panorá-
más telken 3szobás, 70nm-es családi ház központi cirkó-
val, vegyes tüzelésű kazánnal, 25nm pince+ 2 férőhelyes
garázzsal. Iár:32MFt. 06-20-9956-997
+ KERESEK, elsősorban Gödöllőn, télen is lakható és gép-
kocsival megközelíthető, összkomfortos, 50 nm körüli
házat csendes, természetközeli részen. 06-70-500-9668

ALBÉRLET KIADÓ
+ Gödöllőn az Egyetem téren 3 szobás, konvektoros fűté-
sű lakás egyben vagy külön-külön, szobánként is kiadó.
Érd: 06-30-250-4696
+ Gödöllő központjában 1,5 szobás lakás hosszútávra ki-
adó. Kaució szükséges. Érd: 06-70-509-9172
+ A családommal albérletet keresünk Gödöllőn vagy kör-
nyékén. Tel: 06-20-809-4894
+ November 5-től 1 szoba összkomfort kiadó a TESCO
mellett. Érd: 06-70-779-8529
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ÜZLET, IRODA
+ Gödöllő központjában, több helyiségből álló, 140 nm
alapterületű sportlétesítmény raktár, iroda, sport vagy
rendelő céljából kiadó. 06-30-2275-082
+ Sürgősen eladó Gödöllőn, belvárosban egy 30nm-es,
fsz-i, cirkós üzlethelyiség. Iár:12.49M Ft. Tel: 20/804-
2102

GARÁZS
+ Gödöllő belvárosában a postánál MÉLYGARÁZS bérleti
joga kiadó. Érd: 06-20-943-0746
+ Kazinczy úti, temetői buszmegállónál garázs hosszú-
távra kiadó. Tel: 06-30-555-8807
+ Gödöllőn a János utcai garázssoron (rönkvárnál) sarki
garázs eladó. Érd: 06-30-384-1187 (18 óra után)
+ Raktár, garázs Gödöllőn kiadó. Tel: 20-9455-583

ÁLLÁS
+ Belsőépítészeti kivitelezőként ASZTALOS BESZERELŐ
munkatársat keresünk műhely- és helyszíni munkákra.
Nemdohányzó, jogosítvánnyal rendelkező kollégát vá-
runk. Jelentkezni telefonon: 06-70-984-9000
+ Szadán a Szűcs Fogadója KÉZILÁNYT keres. Érd: 06-
20-943-0746
+ Angol, német, francia tanárokat keresünk multinacio-
nális cégnél folyó képzésekhez Gödöllőn és Kistarcsán
a HÉV mellett, tömbösítve, napi átlag 4 órában. Fizetés
akár havi 250.000 Ft. Jelentkezés: info@ili.hu, julianna.
dudas@gmail.com
+ Jogosítvánnyal rendelkező, férfi munkatársat keresünk
temetői munkára. Jelentkezés személyesen, fényképes

önéletrajzzal: Gödöllő, Dózsa Gy. út. 16.
szám alatt. Tel: 06-30-478-3673
+ Függöny karnis szereléshez lakások-
ban, intézményekben eseti munkaválla-
lót keresek gépkocsi vezetői engedéllyel
Gödöllőre. 06-30-946-1807
+ A Szepesi Optika szakképzett látsze-
részt keres azonnali munkába állási le-
hetősséggel. Érdeklődni a 06-28-418
676-os és a 06-30-281-4105-ös telefon-
számon lehet.
+ A Fővárosi Önkormányzat Gödöllői
Idősek Otthona (2100 Gödöllő, Dózsa
György út 65.) felvételt hirdet PORTA-
SZOLGÁLAT – RECEPCIÓS munkakör
betöltésére, 12 órás munkaidőben (7-19)
mely váltott munkarend szerint történik.
Feltétel: Jó kommunikációs készség. Je-
lentkezni személyesen vagy telefonon az
intézmény műszaki vezetőjénél: Virágh
Bálint: 28/410-364 (113 mellék), e-mail:
viragh.balint@idosekotthonagodollo.hu
+ TERÜLETI KÉPVISELŐT keresek tábla-
géppel, okostelefonnal végezhető mun-
kára. Nemzetközi üzlet, határtalan lehe-
tőség. 06-20-777-1122 Károlyi Péter
+ Gödöllő városi piacon található zöld-
ség-gyümölcs boltba ELADÓT keresünk
novemberi munkakezdéssel. Munkavég-
zés napi 6 órában. Bérezés megegyezés
szerint. Ugyanitt RAKODÓ kisegítő férfi
munkatársat is keresünk 6 órás munka-
idővel. Érd: 06-30-384-1187 (18 óra után)
+ KILENC SZEMÉLYES KISBUSSZAL
hosszútávra munkát vállalnék. Tel: 06-
20-9232-167
+ Keresünk egy fő biztonsági szolgálat-
vezetőt Gödöllői telephelyre! A munka-
idő heti 5 nap munka 12 órás szolgála-
tokban. Az ideális jelölt 35-55 év közötti
férfi. Határozott.jó megjelenésű ,kiváló

kommunikációs képességű. Ismeri legalább a Win-
dows 7-es operációs rendszert! Rendelkezik felsőfo-
kú biztonsági szervezői képesítéssel és a munkához
szükséges okmányokkal 6-8 év vagyonvédelemben
szerezett tapasztalata van Korábban szerzet szol-
gálatvezetői tapasztalat előnyt jelent Valamint jogo-
sítvány és saját gépjárművel rendelkezik Fényképes
önéletrajzokat fizetési igény megjelölésével a következő
email címre kérem: jozsey72@freemail.hu
+ Vagyonőröket keresünk Gödöllői telephely őrzésére!
Jelentkezni: nortonganz@gmail.com vagy 06709456079.

SZOLGÁLTATÁS
+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 50 nyelven, anyanyelvi, dip-
lomás, gyakorlott szakfordítókkal! Kedvezményes árak.
I.L.I Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.: 28-511-366,
06-20-543-1775, e-mail: info@ili.hu, ili.godollo@gmail.
com
+ PERMETEZÉS. Kézi és gépi permetezést vállalok: örök-
zöldek, gyümölcsfák, gyomirtás, stb. Mikroszkópos nö-
vénybetegségek felderítése. 06-20-922-4400
+ KERTSZABÓK KFT KERTÉPÍTÉSSEL, kertgondozással,
automata öntözőrendszerek kiépítésével, kerti támrend-
szerek és burkolatok kialakításával foglalkozik: www.
kertszabok.hu 06-20-571-3008
+ KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, ta-
nácsadás. Gödöllő, Tűztoronyház, Kossuth utca 13. Tel:
06-30-592-1856, 06-30-508-1380, 06-28-784-752
+ KERTGONDOZÁS. Bízza most rám! Fakivágás, sövény-
vágás, bozótirtás, fűnyírás, fűkaszálás. Füvesítés, gyep-
felújítás, vegyszeres gyomirtás. Rotációs kapálás. Gyep-

szellőztetés. Metszés, faültetés. Ágak, levelek
elszállítása. Ereszcsatorna tisztítás. Kert ta-
karítás. Gépi permetezés. 06-30-747-6090
+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS,
fürdőszobák, régi fűtési rendszerek, vízveze-
tékek felújítása. Tel: 06-20-9527-289, 06-28-
476-229
+ SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon bi-
zalommal, házhoz megyek. Számítógép sze-
relés, rendszer és programtelepítés, vírusirtás
garanciával. Hétvégén is! Tel: 06-30-333-9201
+ SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS. In-
gyenes árajánlat! Tiszta, rendes munka! Tel:
06-20-4359-650
+ DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉLKÜL.
Tóth Tamás 06-70-502-5620
+ Betegségeket kiváltó lelki okok oldása Gö-
döllőn. További információ a www.thetagodol-
lo.hu oldalon. Időpont egyeztetés: 06-20-367-
4274
+ LOCSOLÓ, MÉRŐK tervezése, beépítése, át-
adása. Cirkók, gázkészülékek, konvektorok
karbantartása felújítása, javítása. Tel: 06-20-
9527-289, 06-28-476-229

+ REDŐNYJAVÍTÁS, GURTNI CSERE egész Pest megyé-
ben garanciával, megbízható szakembertől, szolid áron,
48 órán belül. 0670-418-3032
+ KÖLTÖZTETÉS! BÁRMIT, BÁRHOL, BÁRMIKOR! Igény
esetén RAKTÁROZÁST, LOMTALANÍTÁST is vállalunk.
Tel: 06-70-621-6291
+ DUGULÁS ELHÁRÍTÁS falbontás nélkül. Ázások csőtö-
rések megszüntetése. Vécék tartályok csapok szifonok
cseréje. Csatorna kamerázás. VÍZSZERELÉS. 06-20-491-
5089
+ Műanyag párkány AKCIÓ!! UV álló műanyag párkány
kül- és beltérre: 15m-es 1.400Ft/fm; 21cm-es 1.850Ft/
fm; 25cm-es 2.350Ft/fm; 30cm-es 2.540Ft/fm; 40cm-
es 2.800Ft/fm. Gödöllőn belül INGYENES kiszállítással!
Rendelési határidő 1 hét! Érd.: Kor-Mon Nyílászáró Kft.
Gödöllő, Kossuth L. u. 26. Tel.: 06-30-398-4815
+ REDŐNYJAVÍTÁS, GURTNICSERE akár 2 órán belül! Ké-
szíttesse fel redőnyeit a téli időszakra! Új redőny azonnal
megrendelhető! Péter úr, 06-20-3685-888
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+ KÁRPITOS munkákat vállalunk. Bútoráthúzás olcsón,
gyorsan, garanciával. Minőségi szövetek. Ingyenes fel-
mérés. Egyedi franciaágy, ülőgarnitúra elkészítése a kí-
vánt méretben, kivitelben, garanciával. Tel: 20/943-2828
www.facebook.com/butorbarokarpitos
+ VAKOLÓGÉP (PFT-G5C), ipari BETONKEVERŐ tartozékok-
kal bérbe adó! (Mindkettő 380 V-os). Érd: 06-30-535-1822
+ Külső és beltéri festő és burkoló munkát vállalok. A
munkák elvégzéséhez az anyagot kedvező áron biztosí-
tom. Tel: 06-20-9415-284
EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS
+ Gyógypedikűr: tyúkszem, szemölcs, bőrkeményedés,
vastag benőtt gombás köröm kezelése, ápolása. Talp-
masszázs. Óvakodjon a feketén dolgozó házaló kontá-
roktól! 30 év szakmai háttér. Bárándi József 06-20-532-
7275

OKTATÁS
+ MATEMATIKA – korrepetálást (2.általánostól), emelt-
és középszintű érettségire való felkészítést vállal gödöl-
lői középiskolai tanár. Főiskolások, egyetemisták segíté-
se is! 06-20-380-2268 (du., este hívható)

+ FEJLESZTŐPEDAGÓGUSI segítségemet
ajánlom a tanulás megsegítésére; figyelem,
emlékezet, szövegértés, diszlexia, logikus
gondolkodási területeken. Iskola-előkészí-
téstől, érettségiig. dr. Kiss Katalin 06-20-
388-4953
+ Alsó tagozatos tanuló korrepetálását, fel-
készítését vállalja tapasztalt pedagógus.
06-20-2810-295

ADÁS-VÉTEL
+ KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIBRI-
SEKET, papírrégiségeket, magyar és külföl-
di bélyeggyűjteményeket VÁSÁROLOK. Tel:
28/412-230
+ Almásy Katalin becsüs, vásárol legmaga-
sabb áron, első vevőként, bútorokat (romosat is), festmé-
nyeket, órákat, dísztárgyakat, porcelánokat, szobrokat,
könyveket, csillárt, ékszereket, hangszert, kitüntetést,
régi pénzt, csipkét, bizsukat, borostyánt, hagyatékot, min-
denféle régi tárgyat díjtalan kiszállással, értékbecsléssel
hétvégén is. 06-30-308-9148

+ Kastélyok berendezéséhez vá-
sárolok bútorokat, festményeket,
ezüstöket, porcelánokat, bronzo-
kat, antik órákat, stb. Teljes hagya-
tékot első vevőként legmagasabb
áron. Kiszállás díjtalan. Érd: 06-
20-280-0151, kerendi77@gmail.
com
+ Eladó megkímélt állapotú szőlő-
prés, szőlődaráló és egy békebeli
elektromos terménydaráló. Tel:
06-28-416-817

GARÁZSVÁSÁR
+ 2017. 10. 13-14-15-én GARÁZS-
VÁSÁR 9.00-17.00-ig. Gödöllő,
Köztársaság út 1. Háztartási esz-
közök, TV, régi rádió, nyomtató,
klaviatúra, cipők, kabátok, dísztár-
gyak, bútorok.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
+ AKKUMULÁTOR minden típusú gépjárműhöz szaküz-
letünkben vagy kiszállítással. Szolgáltatásaink: beszere-
lés, bevizsgálás, töltés-mérés, szaktanácsadás. Minősé-
gi akkuk, új akciók. Gödöllő, Dózsa Gy. út 50. (Temetővel
szemben) 06-30-536-4300, 28/611-728 www.akkugodol-
lo.hu

ÁLLAT
+ Játékos, BOLOG-
NESE kiskutyák,
8 hetesek, eladók
törzskönyvvel vagy
a nélkül, díjnyertes
szülőtől, családban
nevelt, chippezve,
oltva, féreghajtóz-
va, szobatisztaság-
ra előnevelve. Sze-
rető, gondoskodó
gazdikat várunk.
Érdeklődni: 0620-
9390-797.

EGYÉB
+ Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos mézet
közvetlenül a termelőtől! Akác-, Hárs-, Akác-hárs-, Rep-
ceméz. 720ml-es csavaros tetejű befőttes üveget cseré-
be elfogadok. Házhoz szállítás. Szabó Méhészet Gödöllő,
Lovas u.3. 28/417-913
+ MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludányi Méhészet-
ből! Akác-, Virág-, Hárs-, Gesztenye-, Repce krém-, Lé-
pesméz, Propolisz, Virágpor kapható. 3kg fölött házhoz
szállítjuk.06-30-9891-721
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20/2016 (07.13.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Non-
profit Kft. Taggyűlése írásbeli szavazás útján
elfogadja Kiss Gábor Iván felügyelő bizottsá-
gi tag 2016. június 30. napi hatállyal történő
lemondását és kinevezi Bajnai Zsolt urat fel-
ügyelő bizottsági tagnak. Bajnai Zsolt úr fel-
ügyelő bizottsági tagságára vonatkozó kineve-
zés 2016. július 01. napjától 2017. május 31-ig
tart.

21/2016 (07.13.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Non-
profit Kft. Taggyűlése írásbeli szavazás útján
a Társasági Szerződést az alábbiak szerint mó-
dosítja:
15. A. A Felügyelő Bizottság létrehozása, tag-
jai:

AFelügyelőBizottság öt tagból áll.AFelügyelő
Bizottság tagjait a Taggyűlés választja határo-
zott időtartamra. Felek megállapodnak abban,
hogy a Társaság működése során a Felügyelő
Bizottsági tagok közül egy fő megválasztására
a MaHill Kft., egy fő megválasztására az MNV
Zrt.,két fő megválasztására a Miniszterelnök-
ség és egy fő megválasztására pedig Gödöllő
Város Önkormányzata tesz javaslatot.
A Felügyelő Bizottság tagjait a 2007. évi CLII.
törvény alapján vagyonnyilatkozat-tételi köte-
lezettség terheli.

A Felügyelő Bizottság tagjai:

1. Csányi Endre
XXXXXXXXX (anyja neve: XXXXX;
születési hely, idő: XXXXX)
a Felügyelő Bizottság elnöke
Jogviszonya időtartama: 2014.06.01-
2017.05.31.
2. Romhányi Péter
XXXXXXXXX (anyja neve: XXXXX; szüle-
tési hely, idő: XXXXX)
Jogviszony időtartama:2015.01.-2017.05.31.
3. Dékány Imre XXXXXXXXX (anyja neve:
XXXXX; születési hely, idő: XXXXX)
Jogviszony időtartama: 2014.06.01-
2017.05.31.
4. Kiss Gábor Iván X X X X X X X X X
(anyja neve: XXXXX; születési hely, idő:
XXXXX)
Jogviszony időtartama: 2014.06.01-
2017.05.31.
5. Dr. Fábián Zsolt X X X X X X X X X
(anyja neve: XXXXX; születési hely, idő:
XXXXX)
Jogviszony időtartama: 2014.06.01-
2017.05.31.
A Felügyelő Bizottság tagjai saját maguk kö-
zül a Miniszterelnökség javaslata alapján elnö-
köt választanak. A Felügyelő Bizottság elnöke
tisztségére újraválasztható.

15. A. A Felügyelő Bizottság létrehozása, tag-
jai:

AFelügyelőBizottság öt tagból áll.AFelügyelő
Bizottság tagjait a Taggyűlés választja határo-
zott időtartamra. Felek megállapodnak abban,
hogy a Társaság működése során a Felügyelő
Bizottsági tagok közül egy fő megválasztására
a MaHill Kft., egy fő megválasztására az MNV
Zrt.,két fő megválasztására a Miniszterelnök-
ség és egy fő megválasztására pedig Gödöllő
Város Önkormányzata tesz javaslatot.
A Felügyelő Bizottság tagjait a 2007. évi CLII.
törvény alapján vagyonnyilatkozat-tételi köte-
lezettség terheli.
A Felügyelő Bizottság tagjai:
1. Csányi Endre

XXXXXXXXX (anyja neve: XXXXX; szüle-
tési hely, idő: XXXXX)

a Felügyelő Bizottság elnöke
Jogviszonya időtartama: 2014.06.01-
2017.05.31.
2. Romhányi Péter
XXXXXXXXX (anyja neve: XXXXX; szüle-
tési hely, idő: XXXXX)
Jogviszony időtartama:2015.01.-2017.05.31.
3. Dékány Imre XXXXXXXXX (anyja neve:
XXXXX; születési hely, idő: XXXXX)
Jogviszony időtartama: 2014.06.01-
2017.05.31.
4. Bajnai Zsolt XXXXXXXXX (anyja neve:
XXXXX; születési hely, idő: XXXXX)
Jogviszony időtartama: 2016.07.01-
2017.05.31.
5. Dr. Fábián Zsolt X X X X X X X X X
(anyja neve: XXXXX; születési hely, idő:
XXXXX)
Jogviszony időtartama: 2014.06.01-
2017.05.31.

A Felügyelő Bizottság tagjai saját maguk kö-
zül a Miniszterelnökség javaslata alapján elnö-
köt választanak. A Felügyelő Bizottság elnöke
tisztségére újraválasztható.

A Taggyűlés felkéri a Társaság ügyvezetőjét
arra, hogy a Társaság jogi képviselőjének be-
vonásával gondoskodjon a Társasági szerződés
fentiek szerinti módosításokkal való egységes
szerkezetbe foglalásáról és annak a törvényben
rögzített határidőn belüli cégbíróság felé törté-
nő benyújtásáról.

20/2016 (10.20.)/A sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Non-
profit Kft. Taggyűlése megállapítja, hogy a
taggyűlés összehívása és megtartása között
nem telt el 30 nap. A Taggyűlés megállapítja,
hogy az ülésen valamennyi részvételre jogosult
jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés
megtartásához.
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Non-
profit Kft. Taggyűlése megállapítja, hogy tagy-
gyűlés megtartható és azon érvényes határozat
hozható a Ptk. 3:17.§ (5) alapján.

21/2016 (10.20.)/A sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Non-
profit Kft. Taggyűlése megválasztja a 2016.
október 20-i taggyűlésen az ülés levezető elnö-
kének Dr. Gémesi György urat,
jegyzőkönyv vezetőnek Dr. Ujváry Tamás urat,
jegyzőkönyv hitelesítőnek Dr. Puskás Imre
urat.

22/2016 (10.20.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Non-
profit Kft. Taggyűlése az alábbi szavazati
aránnyal a meghívótól eltérően, azokat kiegé-
szítve elfogadja a napirendi pontokat az aláb-
biak szerint:

1. Tájékoztató a Társaság aktuális gazdasági
helyzetéről
2. Új Felügyelő Bizottsági tag megválasztása
3. ATársaság ügyvezető igazgatójának megvá-
lasztása
4. A Társasági szerződés módosítása
5. Az ügyvezető igazgató munkaviszonyának
megszüntetése, vele megbízási szerződés meg-
kötése
6. A Társaság ügyvezető igazgatói tisztségére
vonatkozó pályázat kiírása
7. Egyebek

23/2016 (10.20.) sz. Taggyűlési határozat

ATársaság Taggyűlése elfogadja, hogy Csányi
Endre (anyja neve: Szaszák Katalin; lakcíme:
2013 Pomáz, Huszár u. 23. B. lház. fszt. 2.) fel-
ügyelőbizottsági elnöki tisztsége – lemondására
tekintettel – 2016. augusztus 18. napjával meg-
szűnt. Ennek következtében elhatározza, hogy
– az MNV Zrt. és a Miniszterelnökség között
2014. szeptember 12. napján, SZT-101.598.
szám alatt létrejött Megbízási szerződés 4.7.
pontja alapján, az MNV Zrt. javaslatára – a
Társaság felügyelőbizottsági tagjává választja
Harmath Attilát XXXXXXXXX (anyja neve:
XXXXX; születési hely, idő: XXXXX) jelen
határozat hatályba lépésének napjától 2017.
május 31-ig terjedő határozott időtartamra.

Jelen taggyűlési határozat a nemzetbiztonsági
szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény
szerint lefolytatásra kerülő nemzetbiztonsá-
gi ellenőrzést követően, abban az esetben lép
hatályba, ha a nemzetbiztonsági ellenőrzés
Harmath Attila tekintetében nemzetbiztonsági
kockázatot nem állapít meg.

24/2016 (10.20.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Non-
profit Kft. Taggyűlése megállapítja, hogy
Gönczi Tibor Kálmán XXXXXXXXX (anyja
neve: XXXXX; születési hely, idő: XXXXX)
ügyvezető igazgató megbízatása 2016. szep-
tember 30. napjával lejárt. Erre tekintettel a
Társaság hatályos társasági szerződése 10.C.f)
pontja szerinti kizárólagos hatáskörében eljár-
va a Taggyűlés elhatározza, hogy a Társaság
ügyvezetőjévé ismételten Gönczi Tibor Kál-
mánt választja – a Társasági Szerződés 13.
pontjára is tekintettel ¬ jelen határozat megho-
zatalának napjától 2016. december 31-ig terje-
dő határozott időtartamra.

25/2016 (10.20.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Non-
profit Kft. Taggyűlése megállapítja, hogy
Gönczi Tibor Kálmán XXXXXXXXX (anyja
neve: XXXXX; születési hely, idő: XXXXX)
ügyvezető igazgató munkaviszonyát 2016.
október 31. napjával közös megegyezéssel
megszűntetik. Gönczi Tibor Kálmán számára
munkaviszonyának megszüntetésére tekintet-
tel 3 havi munkabérével megegyező összegű
juttatást állapít meg; továbbá felhatalmaz-
za a Miniszterelnökséget Gönczi Tibor Kálmán
munkaszerződésének megszüntetésére.

26/2016 (10.20.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Non-
profit Kft. Taggyűlése megállapítja, hogy
Gönczi Tibor Kálmán XXXXXXXXX (anyja
neve: XXXXX; születési hely, idő: XXXXX)
ügyvezető igazgató 2016. november 01 nap-
jától 2016. december 31. napjáig megbízási
jogviszonyban látja el tisztségét az alábbi fel-
tételek szerint:
• az ügyvezető díjazását bruttó 680.000,- Ft/ hó
összegben állapítja meg;
• megállapítja, hogy Gönczi Tibor Kálmánt a
hatályos munkaszerződése szerint megillető
munkabéren kívüli egyéb juttatásokra a meg-
bízási jogviszony alapján továbbra is jogosult;
• továbbá felhatalmazza a Miniszterelnöksé-
get az ügyvezetői feladatok ellátása érdekében
megbízási szerződés megkötésére Gönczi Ti-
bor Kálmánnal.

27/2016 (10.20.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Non-

profit Kft. taggyűlése a Társasági Szerződés
10.C. m) pontja szerinti kizárólagos hatásköré-
ben eljárva a Társasági Szerződést az alábbiak
szerint módosítja:
Jelenleg hatályos
13.C. A Társaság Ügyvezetője:
Név: GÖNCZI TIBOR KÁLMÁN
Lakcím: XXXXXXXXX (anyja neve:
XXXXX; születési hely, idő: XXXXX)
ATársaság taggyűlése az ügyvezetőt a 23/2010.
(12.03.) sz. határozatával megválasztotta 2010.
december 7. napjától 2012. június 30-ig, a
taggyűlés a 13/2012. (06.29.) sz. határozatá-
val 2012. július 01. napjától 2015. június 30.
napjáig, majd a taggyűlés a 17/2015.(07.02.)
sz. határozatával 2015. július 2. napjától 2016.
szeptember 30. napjáig újraválasztotta.
15. A. A Felügyelő Bizottság létrehozása, tag-
jai:
AFelügyelőBizottság öt tagból áll.AFelügyelő
Bizottság tagjait a Taggyűlés választja határo-
zott időtartamra. Felek megállapodnak abban,
hogy a Társaság működése során a Felügyelő
Bizottsági tagok közül egy fő megválasztására
a MaHill Kft., egy fő megválasztására az MNV
Zrt., két fő megválasztására a Miniszterelnök-
ség, egy fő megválasztására az MNV Zrt., egy
fő megválasztására pedig Gödöllő Város Ön-
kormányzata tesz javaslatot.
A Felügyelő Bizottság tagjait a 2007. évi CLII.
törvény alapján vagyonnyilatkozat-tételi köte-
lezettség terheli.
A Felügyelő Bizottság tagjai:
1. Csányi Endre
XXXXXXXXX (anyja neve: XXXXX; szüle-
tési hely, idő: XXXXX)
a Felügyelő Bizottság elnöke
Jogviszonya időtartama: 2014.06.01-
2017.05.31.

Módosított
13.C. A Társaság Ügyvezetője:
Név: GÖNCZI TIBOR KÁLMÁN
Lakcím: XXXXXXXXX (anyja neve:
XXXXX; születési hely, idő: XXXXX)
ATársaság taggyűlése az ügyvezetőt a 23/2010.
(12.03.) sz. határozatával megválasztotta 2010.
december 7. napjától 2012. június 30-ig. A
taggyűlés a 13/2012. (06.29.) sz. határozatával
2012. július 01. napjától 2015. június 30. nap-
jáig, a 17/2015.(07.02.) sz. határozatával 2015.
július 2. napjától 2016. szeptember 30. napjá-
ig, majd a 24/2016.(10.20.) sz. határozatával
2016.október 20. napjától 2016. december 31.
napjáig ismételten újraválasztotta

15. A. A Felügyelő Bizottság létrehozása, tag-
jai:

AFelügyelőBizottság öt tagból áll.AFelügyelő
Bizottság tagjait a Taggyűlés választja határo-
zott időtartamra. Felek megállapodnak abban,
hogy a Társaság működése során a Felügyelő
Bizottsági tagok közül egy fő megválasztására
a MaHill Kft., egy fő megválasztására az MNV
Zrt., két fő megválasztására a Miniszterelnök-
ség és egy fő megválasztására pedig Gödöllő
Város Önkormányzata tesz javaslatot.
A Felügyelő Bizottság tagjait a 2007. évi CLII.
törvény alapján vagyonnyilatkozat-tételi köte-
lezettség terheli.

A Felügyelő Bizottság tagjai:

A Taggyűlés felkéri a Társaság ügyvezetőjét
arra, hogy a Társaság jogi képviselőjének be-
vonásával gondoskodjon a Társasági Szerződés
fentiek szerinti módosításokkal való egységes
szerkezetbe foglalásáról és annak a törvényben
rögzített határidőn belüli cégbíróság felé törté-
nő benyújtásáról.

Királyi Kastély – Taggyűlési határozatok 2016. (júliustól)



2017. október 10.16 gödöllői Szolgálat

BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2017. OKTÓBER 17.

Megfejtés: Az idei esztendő egyik jelentős évfordulója.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Knoska Lászlóné, Dózsa Gy. u. 5-7.,
Seregélyes Mónika, Fenyves köz 23.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Maksa Marica, Paál L. köz 1.,
Csikós Dalma, Mátyás király u. 99.
AHappy Box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os utalványát nyerte: Sziráki Benjámin, Kotlán S. u. 2.
AVárosi Mozi ajándékát nyerte: Csarnó György, Táncsics M. u. 30., dr. Fehér Zsófia, Palotakert 14.
AMezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Vajda Erika, Röges
u. 47. , Szekeresné Sisa Ibolya, Fenyvesi főút 3/B.

Felhívjuk tisztelt megfejtőink figyelmét, hogy a nyereménysorsoláson való részvételhez elen-
gedhetetlen, hogy – akár postai úton, akár e-mailen küldik be amegfejtést – a nevükmellett a
pontos postai címüket is megadják! Köszönjük!

NYITVA:
H–Szo 800–1700

Tel.:
06-70/601-8608
06-70/601-8618
Cím:
2100 Gödöllő,
ISaSzegI úT 60.

őszi ajánlatunk:

ViráGhaGymák, árVácska,

ősszel ViráGzó éVelők,

konténeres Gyümölcsfák, szőlőoltVányok

és konténeres dísznöVények

15.000 ft fölött

kedVezmény!


