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A múlt héten átadták a munkaterületet
és megkezdődött a Blaháné utca Hunyadi János utcától a Rét utcai csomópontig tartó szakaszának rekonstrukciója. A 177 millió forintos beruházás
eredményeként a teljesen városi kezelésben lévő útszakaszon megújul
az útburkolat, a csapadékvíz-elvezető
rendszer és a járda.
A várhatóan augusztus végéig tartó munkák során első lépésben a
burkolt csapadékvíz-elvezető árkok
kialakítását, valamint a páratlan oldalon a járda felújítását és építését
kezdték meg. A jelenlegi gyalogos
közlekedési utat kiszélesítik, és a járólapos helyett térköves kialakítású
lesz. Mindezekkel egyidőben kihelyezésre kerültek az ideiglenes forgalmi
rendet jelző közlekedési táblák, és
megkezdődtek a közmű-feltárások is.
Az erre közlekedőknek a munkafolyamattól függően félpályás útlezárásra kell számítaniuk, amikor is jelzőőrös irányítás mellett zajlik a forgalom.

(folytatás az 5. oldalon)
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Fiatalok, akik tenni
akarnak a közösségért

Török Tamás,
az Ifjúsági képviselő-testület elnöke
Március 14-én alakult meg Gödöllő Ifjúsági képviselő-testülete. Az iskolák delegáltjaiból álló szervezet tagjai az elmúlt hetekben keményen dolgoztak
annak érdekében, hogy kialakítsák egy a fiatalok
érdeket képviselő testület tevékenységének kereteit. Eddigi munkájukról Török Tamás, a szervezet
elnöke tartott beszámolót az önkormányzat májusi
képviselő-testületi ülésén. Vele beszélgettünk az
elmúlt időszak tapasztalatairól, és terveikről.
– Talán kezdjük azzal, hogy mutassa be
az ifjúsági képviselő-testületet, hiszen
hazánkban nem sok helyen működik
ilyen szervezet! Mik a feladatai?
– Az ifjúsági képviselő-testület a városi
mintájára szerveződik és az alapján végzi a
munkáját. A Gödöllőn élő, dolgozó és tanuló
fiatalokat képviseljük és az ő igényeiket tolmácsoljuk a városvezetés felé. Ez külföldön
már nem újdonság, sok városban működik,
hazánkban azonban még nem jellemző.
Gödöllő városvezetése úgy gondolta, hogy
egy ilyen szervezettel a korábbiaknál jobban
meg lehetne szólítani a fiatalokat, nagyobb
hatékonysággal lehet elérni őket és megtalálni velük a közös hangot. Pecze Dániel
ifjúsági tanácsnok az iskolákat felkeresve
kezdte meg a testület kialakítását. Az intézmények delegálták a jelenlegi tagokat,
én pedig, mint volt gödöllői diák kapcsolódtam be ebbe a munkába. Korábban a Petőfi Sándor Általános Iskolába jártam, majd
a Premontrei Szent Norbert Gimnáziumban
érettségiztem. A Károli Gáspár Református
Egyetemen szereztem történelem alapszakos diplomát, most pedig a Pázmány
Péter Katolikus Egyetem jogász hallgatója
vagyok. A tagok nagy részét az általános
és középiskolás diákok teszik ki, az egyete-

mistákat jelenleg ketten képviseljük. Szeretnénk a Szent
István Egyetem diákjait is
minél jobban bevonni ebbe
a munkába. Ennek érdekében már felvettük a kapcsolatot a SZIE Hallgatói Önkormányzatával. Bár azt le kell
szögeznem, hogy nem csak
a diákság érdekeit kívánjuk
képviselni, ennél tágabban
értelmezzük a gödöllői ifjúság forgalmát.
Ebbe beletartoznak az itt lakók, az ide iskolába járók – függetlenül attól, hogy hol laknak – és persze azok is, akik dolgoznak. De
nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a
jelenlegi ifjúsági képviselő-testület csonka
évre jött létre. A mi feladatunk most elsődlegesen az, hogy hogy kialakítsuk a működési
rendszert, valamint kiépítsünk egy kapcsolati hálót a városi intézményekkel is. Delegált tagokkal indultunk el, de szeretnénk, ha
a jövőben az oktatási intézmények diákjai
szavazás útján döntenének arról, hogy kik
képviseljék őket a testületben.
Azokban az iskolákban pedig, ahol erre
még nem lesz lehetőség, segíteni fogunk
abban, hogy ezt minél előbb meg tudják valósítani. Nekünk ugyanis az fogja megadni
a valódi legitimációt, ha tényleg az ifjúság
fogja megválasztani tagjainkat.
– Ezek szerint ez a testület minden tanévben újjá alakul?
– Igen. A mi megbízásunk mindig az adott
tanévre szól.
– Hogy épül fel a szervezet?
– A jelenlegi testületbe minden oktatási intézmény meghívást kapott, és bízom benne,
hogy a jövőben valóban minden iskola részt
fog venni a munkánkban. A több, mint húsz

fős csapat élén az elnökség áll. Az alakuló
ülésen engem ért a megtiszteltetés, hogy
megbíztak az elnöki feladatok ellátásával,
és alelnöknek választották Takács Lucát,
aki a Premontrei Szent Norbert Gimnázium
diákja, valamint Molnár Gergőt, aki a Károli
Gáspár Református Egyetem tanulója.
Különböző teameket hoztunk létre, amelyek a sport, kultúra,társadalmi érzékenyítés,
szervezői, külkapcsolati, városfejlesztési területen dolgoznak és az online kommunikációért felelősek Ez utóbbi célja, hogy a közösségi oldalakon – elsősorban Facebook,
Instagram és Twitter – megszólítsuk, elérjük
a fiatalokat, és ők is megtaláljanak bennünket, valamint tisztában legyenek azzal, hol
tudják felvetni a problémájukat. Természetesen azt szeretnénk, hogy a későbbiekben
ez a munka ne csak az online bonyolódjon
le, hanem olyan találkozási lehetőségeken,
programsorozatokon, ahol lehetőség lesz az
eszmecserére. Jó hír egyébként, hogy a Facebook-oldalunk hamarosan elindul.
– Korábban is voltak már kezdeményezések az ifjúság megszólítására, ös�szefogására, ám ezek nem igazán voltak
eredményesek. Miben tud más lenni ez a
szervezet?
– A mi testületünk intézményes formában
jelenik meg, ami azért nagyon fontos, mert a
város hivatalos szerve lettünk, és ez lehetőséget ad arra, hogy hivatalosan vegyük fel
a kapcsolatot a különböző intézményekkel,
szervezetekkel.
– Melyek azok a pontok, ahol be tudtok
kapcsolódni a városi feladatokba?
– Azoknak a bizottságoknak a munkájában fogunk a jövőben részt venni, amelyeknek az ifjúságot leginkább érintő területeken
dolgoznak. Ilyen például a sport és a kultúra, vagy a társadalmi felelősségvállalás. De
szeretnénk bekapcsolódni a testvérvárosi
együttműködésekbe is, mivel Gödöllőnek
nagyon széles külkapcsolati hálója van. A
testvérvárosaink közül többen is működik
valamilyen formában ifjúsági képviselő-testület, szeretnénk a jövőben ezekkel felvenni
a kapcsolatot és aktív kapcsolati hálót kialakítani.
– Apropó aktivitás. A jelenlegi tagok
mennyire végeznek intenzív munkát?
– Számomra nagyon pozitív tapasztalat,
hogy nagyon sok diák meglátta a lehetőséget, hogy úgy lehet a közért dolgozni, hogy
annak kézzelfogható eredményei vannak. Itt
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Elbúcsúzott A képviselő-testülettől
Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző
Fotó: Balázs Gusztáv

van például a május 1-jei program. Ez egy
nagyon sikeres rendezvény volt, amelynek
a szervezésében és a lebonyolításában is
aktívan részt vettek az ifjúsági képviselők.
Szeretnénk a jövőben valamennyi olyan
városi rendezvény munkálataiba bekapcsolódni, ami érinti a fiatalokat! De itt nemcsak
az olyan eseményekre gondolok, mint a
Belvárosi Napok, hanem a városi intézmények – például a könyvtár vagy a múzeum
– rendezvényeire is. Épp ezért fel fogjuk
velük venni a kapcsolatot, és felajánljuk a
segítségünket. A közösségi hálók tapasztalataiból kiindulva elmondhatjuk, abban, hogy
egy fiatal elmegy egy rendezvényre, nagy
szerepet játszanak a személyes kapcsolatok. Ha egy aktív csoporttal részt veszünk
ezeknek a programoknak a szervezésében
vagy lebonyolításában, akkor olyanokat is
meg tudunk szólítani, be tudunk vonzani,
akik korábban nem voltak erre nyitottak. Az
a motiváció, amit egy kortársától kap egy fiatal, sokkal erősebb, mint ami fölülről érkezik.
Szeretnénk megmutatni, hogy érdemes a
város életébe bekapcsolódni! Erre nagyon jó
példa volt a május 1-je. A szervezők is örültek a mi jelenlétünknek, és a városvezetés is
biztosított bennünket arról, hogy a jövőben
is számít a munkánkra. Ez nagyon fontos a
számunkra, mert sok fiatal szeretne tenni a
közösségéért, csak nem találja meg a megfelelő platformot. Mi erre tudunk lehetőséget
biztosítani.
– Eddigi tevékenységük során milyen
terveket fogalmaztak meg?
– Szeretnénk bekapcsolódni az ArboFesztbe és népszerűsíteni az eseményt.
Vannak elképzeléseink a skate-pályával
kapcsolatban, de erről még korai beszélni.
Ami viszont konkrét ötletünk, hogy a focivébé idején szeretnénk, ha a meccseket nagy
kivetítőkön nézni lehetne! Ez sok fiatalnak
nyújtana lehetőséget, hogy közösségben,
kulturált körülmények között kísérhesse végig a mérkőzéseket, s erre nagyon nagy az
igény. Erre már meg is tettük az első lépéseket. Az idei csonka évünkbe nagyon sok
nem fért bele, viszont meglepően sok ötlet
jött a fiatalok részéről, hogy mit szeretnének.
És nem csak a testületen belülről! Ezeket
összegyűjtjük, és szeptemberben az új testület fog tárgyalni róluk. Van azonban két-három fix projekt, aminek már az előkészítése
zajlik, és hamarosan a nyilvánosság elé állunk velük.
– Miből tudják ezeket megvalósítani?
– Az önkormányzat biztosított bennünket arról, hogy projekt támogatást kapunk,
de már folynak az egyeztetések arról, hogy
a későbbiekben saját költségvetésünk legyen, amivel nekünk kell majd gazdálkodni.
Ez nagy felelősség, de úgy gondolom, ez
erősíteni fogja a hitelességünket, a fiatalok
pedig érezni fogják, hogy súlya van a munkájuknak. Úgy gondolom, érdemes több felelősséget rakni a fiatalokra. Bízom benne,
hogy a következő évek ezt igazolni fogják,
és az Ifjúsági képviselő-testület egy fontos
híd szerepet fog betölteni a városvezetés és
(kj)
a fiatalabb generáció tagjai között!

Közélet

Megismételhetetlenként kerül be a gödöllői önkormányzat történelmébe a május 17-ei
képviselő-testületi ülés, mivel közel három évtizedes szolgálatot lezárva, utolsó alkalommal foglalt helyet a június elsejével nyugállományba vonuló dr. Nánási Éva címzetes főjegyző dr. Gémesi György polgármester jobbján.
A hivatal szakmai munkáját vezető köztisztviselő két virágcsokrot is kapott az ülés
nyilvános szakaszának végén, miután megköszönte a támogatást, amit a polgármestertől, a képviselőktől és a hivatali dolgozóktól élvezett pályafutása során. Azt kívánta
a testületnek, hogy a ciklus hátralévő idejében békében, egymással kooperálva és lehetőleg egyetértve tudják végezni feladatukat, s megvalósítani kitűzött céljaikat.
A polgármester elmondta, több mint 400 ülésen, több ezer előterjesztés tárgyalásán
számíthatott dr. Nánási Éva munkájára, amivel biztonságot adott számára és biztosította a döntések meghozatalához szükséges szakmai hozzáértést.
– Az első ülés előtti napon még operáltam, majd az első pár hétben válságos pillanatokat is megéltünk, majd átlépve a holtponton, szerintem a város javára tudtunk dolgozni – hangsúlyozta dr. Gémesi György. Hozzátette: a címzetes főjegyző segítségére
a jövőben is számít.
(l.t.)

Képviselő-testületi ülés: Egy mondatban
A képviselő-testület elfogadta a 2017. évi
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelést.
*
Elfogadta a képviselő-testület a Gödöllői
Új Művészet Közalapítvány, a Gödöllő és
Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány, a Segítség Közalapítvány és a Gödöllői Sport Közalapítvány beszámolóit.
*
Együttműködési megállapodást köt az
önkormányzat, az ELMŰ Hálózati Kft. és
a Budapesti Elektromos Művek Nyrt. a
közvilágítási hálózat fejlesztése és üzemeltetése hatékonyságának elősegítése
érdekében.

*
A képviselő-testület támogatta, hogy a
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde
telephelyeként működő Mézeskalács Ház
bölcsődében játszócsoportot alakítsanak
ki, továbbá jóváhagyta az intézmény szakmai programját és szervezeti és működési szabályzatát.
*
Elfogadta a testület a Berente utcai telekalakításra vonatkozó előterjesztéseket
és településrendezési szerződés megkötését támogatta rögesi ingatlanok beépíthetőségének biztosítása érdekében.
(folytatás a 4. oldalon)
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Képviselő-testületi döntések
Kibővítik a Művészetek
Háza melletti parkolót
A képviselő-testület úgy döntött,
hogy a belvárosban egyre növekvő
parkolási igények, a vasútfejlesztés

során a vasútállomás melletti P+R
parkoló férőhely szám csökkenése
és a vonatközlekedés hamarosan
bekövetkező átmeneti szünetelése miatt bővíti a Művészetek Háza
melletti parkoló területét és férőhely
számát. A parkoló területe jelenleg 2730 négyzetméter, amit 5530
négyzetméterre növelnek, így a
jövőben ott 195 személygépkocsi
parkolására nyílik mód. A személygépkocsi parkolók közül továbbra
is négyet tartanak fenn mozgáskorlátozottak számára. A Művészetek Háza mellett sorompóval elzárt
területen 15 férőhelyes szolgálati
parkoló létesül. A beruházás várható költsége nettó 79 millió forint, amit
a VÜSZI Kft. szabad eredménytartalékából finanszíroznak. Eredményes közbeszerzés esetében a beruházás 2018. szeptember elsejére
megvalósítható.
Gazdasági
beszámolói

társaságok

A képviselő-testület elfogadta gazdasági társaságainak 2017. évi beszámolóit.
A VÜSZI Nonprofit Kft. 501 millió
forintos önkormányzati támogatásával együtt 961 millió forint bevételre
tett szert, ez közel 5 százalékkal haladta meg a tervezettet. Kiadásai ezt
24 millió forinttal haladták meg.
Domonkos Ernő ügyvezető igazgató elmondta, hogy márciustól a
gyepmesteri tevékenységet saját
alkalmazottaikkal látják el, aminek
révén javult a szolgáltatás minősége, a befogott ebek száma pedig
emelkedett. A társaság két nagy útfelújítást hajtott végre a Széchenyi
és a Hunyadi utcában, segédkezett
a Meggyes területének értékesítésre történő előkészítésében, továbbá
központi fűtést épített ki a blahai
napközis táborban.
Egyes feladatok kiszervezésével
kapcsolatban közölte, hogy vannak
olyan részlegeik, ahonnan elfogytak az emberek. A köztisztasági
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Közélet

területen például a napokban csak
egyetlen dolgozót tudtak munkába
állítani.
Gémesi György ezt azzal egészítette ki, hogy a szükséges munkaerő
30 százaléka sem áll rendelkezés-

Bevétele a terv 114 százalékos teljesítésével elérte a 342 millió forintot.
Átlagos foglaltságuk 68,5 százalék
volt, ami jelentősen meghaladja az
országos átlagot. Tavaly lecserélték
a folyosói szőnyegeket, a szobák

re és további elvándorlás várható.
Éppen emiatt a következő képviselő-testületi ülésre átfogó anyag
készül arról, hogy miként lehetne
az önkormányzat által a VÜSZI-től
megrendelt feladatokat elvégezni.
A Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. 2017. évi gazdálkodásának eredménye 2,5 millió forint.
947 millió forint bevétellel szemben 945 millió forintot használt fel.
Tervezett bevételét 7 százalékkal
túlteljesítette. Az önkormányzat a
gyermekélelmezési feladatokra 345
millió forintot adott át a cégnek, ez
fedezte az étkeztetés rezsiköltségét. A várostól kapott fejlesztési
támogatásból 2 kisteherautót, 400
és 300 literes főzőüstöt továbbá 3
darab 3 aknás sütőt vásárolt a kft –
összesen 14 millió forintért.
A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. 9.8 millió forint
nyereséget könyvelhetett el. Az év
folyamán 446 millió forint bevételt ért
el. Közhasznú tevékenységét 171
millió forinttal támogatta az önkormányzat. Kovács Balázs igazgató
elmondta, hogy tavaly több mint
3100 programjuk volt. A művelődési intézmények között országszerte
élesedik a verseny a legjobb produkciók megszerzéséért, mert azok
vonzzák a legtöbb látogatót. Múlt évi
eredményeiket fémjelzi, hogy minősített közművelődési intézménnyé
váltak. Azt is megtudtuk, hogy látogatóik nagy része a járásból érkezik.
Pelyhe József alpolgármester elismeréssel szólt arról, hogy milyen jelentősek a saját bevételeik. Halász
Levente rámutatott arra, hogy a mai
eredményességhez olyan döntéseken át vezetett az út, mint amilyen a
Gödöllő Táncegyüttes megalakítása volt a 90-es évek derekán.
Gémesi György azt is elmondta,
hogy a VÜSZI-nél és a Művészetek
Házánál is zajlott állami számvevőszéki vizsgálat, de a gazdálkodás
terén is helytállt a csapat.
Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft.
adózott nyeresége 44 millió forint.

cilinderes zárjait kártyás rendszerrel
váltották fel.
A megnövekedett szállodai és rendezvény forgalom biztonságos ellátásához fejlesztették a konyhai
gépparkot, átépítették a konyhát,
növelték a hűtőkapacitás, bővítették
az elektromos hálózatot. Bár ők is
küszködnek munkaerőgondokkal,
bizakodással dolgoznak ebben az
évben is
Tóth Tibor képviselő öt évet áttekintve hívta fel a figyelmet arra,
hogy 2013-ban 35,3 százalékos
volt, most közel kétszer akkora a
foglaltság. A városnak befizetett
pénz 17 millióról 70 millió forintra
nőtt. A polgármester hozzátette: a
szálloda úgy termel bevételt, hogy
közben felújítás is történt.
A Gödöllői Piac Kft. 4,4 millió forint
nyereséget termelt. Gémesi György
elismeréssel szólt azokról a kezdeményezésekről, amelyek azt szolgálják, hogy a piac forgalma élénküljön.
A Gödöllői Távhő Kft. a gazdasági
évet a tervezett 6 millió forint helyett
31 millió forint adózott eredménnyel
zárta. Mint megtudtuk, az ÁSZ vizsgálat egyetlen észrevételt sem tett a
gazdálkodásával kapcsolatban.
Új rendelet az egészségügyi alapellátásról
Új rendeletet alkotott a képviselő-testület az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról,
aminek a hatálya a Gödöllő közigazgatási területén területi ellátási
kötelezettséggel működő háziorvosi körzetekre, házi gyermekorvosi
körzetekre, fogorvosi körzetekre,
az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra, a területi, illetve iskola védőnői ellátáshoz kapcsolódó
körzetekre, az iskola-egészségügyi
ellátásra, valamint az ellátásban
közreműködő személyekre, szolgáltatókra terjed ki. A rendelet szerint
11 háziorvosi, 7 házi gyermekorvosi, 6 fogorvosi, 3 gyermek fogorvosi
és 10 védőnői körzetet alakítanak ki,

amelyeket utcajegyzék alapján állapítottak meg.
A képviselő-testület az alapellátáshoz kapcsolódó iskolavédőnői ellátást a Tormay Károly Egészségügyi Központ alkalmazásában álló
iskolavédőnőkkel, valamint egyéni
vállalkozó védőnőkkel kötött feladat
ellátási szerződés útján biztosítja.
Az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti
ellátás tekintetében egy körzetet
hoztak lére, amelynek feladat ellátási helye a Tormay Károly Egészségügyi Központ II. számú rendelőintézete.
Egyebek
Gémesi György polgármester
az Egyebek napirendi pontban
tájékoztatást adott arról, hogy
a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő
Zrt. az őszre ígérte a Zöld Híd
B.I.G.G. Nonprofit Kft. részére
az új hulladékszállító járművek
beszerzését. Ezután nyílik mód
a tavasszal elmaradt lomtalanításra.
A képviselők arról is értesültek, hogy
a Tormay Károly Egészségügyi Központ gazdasági igazgatója levélben
tájékoztatta a polgármestert nehéz
pénzügyi helyzetükről. E szerint az
éves bér 30 százaléka nincs biztosítva. Gémesi György leszögezte, az
önkormányzat nem tudja a működés
és a bérek költségét vállalni, nem is
az ő feladata. Ha tárgyalásai kapcsán szükségesnek látja, levélben
kér segítséget az országgyűlési képviselőtől és az illetékes minisztertől.
Harmadikként a polgármester a Dózsa György úti kerékpárút építése
kapcsán kialakult vitáról szólt. Emlékeztetett rá, hogy az uniós forrásból
megvalósuló, több települést összekötő útról három lakossági fórumot
tartottak, a múlt évi közmeghallgatáson is volt szó róla, de ezeken nem
merültek fel a mostani vélemények.
A tervek a közútkezelő feltételei
szerint készültek és a hatóságok
jóváhagyták azokat. Arra kérte a beruházást koordináló aljegyzőt, hogy
találjanak a szakemberekkel olyan,
még megvalósítható megoldást,
amely biztonságosabbá teszi a majdani közlekedést. Kérte, hogy a jövőben mindig mindenki tegye meg
észrevételeit időben. Ami pedig a
vasúti beruházást illeti, az elképesztő terhet rak a környezetében élőkre. Az önkormányzat közvetítőként
igyekszik az információk közzétételével elősegíteni, hogy az építkezés
minél flottabbul és minél kevesebb
konfliktussal történjen.
(l.t.)
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Költözik a p+R parkoló, változik a forgalmi rend

vel várhatóan megnő a HÉV-vel
utazók száma, az ide gépjárművel érkezők számára is kulturáltabb parkolási körülményeket
tud biztosítani a város.
A június 1. és július 8. közötti forgalmi rend változások:
Az Állomás utca, vasút felöli
oldala lezárásra kerül a Dalmady
Győző utca és a Királyi váró közötti szakaszon, csak félpályás

Megjavították
a vízjátékot

Lapzártánk idején már befejeződött a főtéri vízjáték javítása, és hamarosan üzembe is helyezik
a sokak által kedvelt látványosságot. Mint arról
lapunk múlt heti számában már beszámoltunk,
május 13-ra virradóra egy gépkocsi a fizikai
akadályok és a kihelyezett tiltó táblák ellenére
behajtott a főtérre, és ráállt a kút felületére, ami
beszakadt alatta.
Emiatt megsérült a kút műszaki berendezése,
cserélni kellett a burkolati elemeket és az azt tartó szerkezetet is. A keletkezett kár jelentős. Az
ügyben rendőrségi eljárás indult a vétkes gépkocsivezető ellen.			
(ny.f.)

egyirányú közlekedés lehetséges a városközpont felé. Az Állomás téri „fizetős” parkolónál lévő
buszmegálló várhatóan áthelyezésre kerül az Alsópark-Állomás
utca kereszteződése előtt lévő
HÉV-pótló megállójába. A Fürdő
utcai buszmegállók megszüntetésre kerülnek, új helyük az
Isaszegi úton kerül kiépítésre. A
Fürdő utcából jobbra kanyarodni

az Állomás utca egyirányúsítása
miatt nem lehet. A Dalmady Győző utca továbbra is egyirányú
marad, a jelenlegi kerékpáros
nyomvonal helyén az utca lakói
részére parkolósávot jelölnek ki.
A munkálatok időpontjai a kivitelezés menetétől függően módosulhatnak.
(ou)

Megújul a blaháné utca
(folytatás az 1. oldalról)

A felújítás második szakaszában végzik el az útpadka megfelelő teherbírású
burkolattal történő ellátását és szegélyezését, majd az útpálya kétrétegű burkolat-megerősítését 642 méter hosszan.
Mindezek mellett sor kerül a csatlakozó utcák torkolatának felújítására, a forgalomtechnikai eszközök cseréjére, valamint az érintett útszakaszon lévő négy
buszmegálló-öböl és peron kiépítésére.
A felújítás ezen szakasza a Rét utcai csomópontig tart, de a későbbiekben annak a rekonstrukciójára is sor kerül.

A tervek már készen vannak, jelenleg az engedélyezési eljárás zajlik. A munkát a Colas Út Zrt. és Szilvási Építő Kft. végzi.
(o)

Fotó: Tatár Attila

A magyar állam és az Európai Unió társfinanszírozásában megvalósuló Budapest–Hatvan vasútvonal
tervezett munkái.
Mint azt lapunkban már
korábban is jeleztük, megkezdődik annak az ideiglenes szintbeli vasúti átjárónak a kialakítása, amin
a Köztársaság úti felüljáró
építése idején bonyolódik
majd a gépjármű és a gyalogosforgalom. A legfrissebb információnk szerint
a munkálatok június 1-jén
kezdődnek és várhatóan
július 8-ig tartanak.
Az ideiglenes út nyomvonala a jelenlegi P+R
parkoló területét teljes egészében igénybe veszi. A vasútállomásra gépkocsival érkezőknek
a parkolási lehetőség az Állomás
téren lévő fizetős parkoló átépítésével és a mellette levő üres
terület rendezésével lesz biztosítva. Az önkormányzat kérésére
a palotakerti HÉV-megállónál található (Trafó Club) előtti terület
rendezése is megtörténik, s mi-

6 gödöllői Szolgálat

civil

Törökösök a SZIE-n

,A Török Ignác Gimnázium 10. osztályos diákjai számára szervezett pénteken pályaorientációs napot a Szent
István Egyetem. A tanulókat tanáraik
és Fábián Bertalan igazgató is elkísérték. A nem titkoltan a hallgatói
utánpótlást toborzó program, amit az
egyetem Médiaközpontja szervezett,
a gimnázium számára is hasznos
volt, a diákok ugyanis most állnak a
tagozatválasztás előtt. A továbbtanulásról szóló döntés tehát majd csak ez
után következik, de többükben talán
már most megszületett az elhatározás: a SZIE-n folytatják.
A középiskolásokat dr. Tóth Tamás oktatási rektorhelyettes köszöntötte, aki nem lepődött meg azon,
hogy kérdésére a fiatalok többsége
kézfelemeléssel jelezte, tovább akar
tanulni. Hogy miért érdemes a Szent
István Egyetemet választani, arra
több érvet is felsorolt. Ilyenek voltak
a képzés hagyományai, az oktatás
magas színvonala, a professzorok tudományterületi elismertsége, a munkaerőpiaci igények szerinti képzés, a
hazai és nemzetközi vállalati kapcsolatok.
A Gépészmérnöki Kar laboratóriumaiban megtekintették, hogy történik
egy személygépjármű-motor teljesítményének mérése görgős fékpadon,

forgácsolás közben ismerkedtek meg
a gépgyártás területén alkalmazott
modern szerszámgépekkel, és megtudták, hogy a mechatronikai mérnökben egy személyben összpontosul a
gépészmérnök, a villamosmérnök és
az informatikus személye.
A Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar bemutatója a Gödöllői
Botanikus Kertben zajlott, ahol a tizedikesek a növény- és állatvilág csodáival ismerkedtek.
A Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon dr. Káposzta József dékán előadása után mini tudományos
diákköri konferenciát
rendeztek, kipróbálva,
hogy az egyetemi hallgatók hogyan, milyen
tématerületeken kutatnak, hogyan készítik
el az önálló kutatáson
alapuló pályamunkájukat, miként alakítják ki
a prezentációjukat.
A Legyél Te is közgazdÁSZ! programot
meglátogató diákok a
„Ki tud többet közgazdaságtani kérdésekben?” interaktív totó
kitöltésével ellenőrizhették tudásukat. (lt)

Törékeny!
A Kastélybaráti Egyesület kirándulása Bécsbe.
A Gödöllői Királyi Kastély Barátainak Egyesülete június
2-3-án (szombat-vasárnap), soproni szállással autóbuszos kirándulást szervez Bécsbe, a 300 éves bécsi porcelánt bemutató kiállítások megtekintésére.
A programban a bécsi porcelánmanufaktúrában és az
Iparművészeti Múzeumban megrendezett ünnepi kiállítások megtekintése mellett helyet kapott egy séta a patinás
bécsi parkban, az Augartenben, valamint a bécsi görög
negyedben. A második nap a világhírű Schloss Hofot,
Ausztia legnagyobb vidéki kastélyát tekintjük meg, melyet
Savoyai Jenő herceg építtetett, majd Mária Terézia kedvenc pihenőhelye volt. A kastélyt és impozáns, teraszos,
tájképi parkját, valamint a hozzá tartozó barokk kori gazdaságot néhány éve állították helyre.
A kirándulásról további részleteket Kovács Éva
muzeológustól tudhatnak meg a 06-30/959-1967 telefonszámon.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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Közös munka az esélyegyenlőségért

Az Életért Alapítvány 2007 óta,
minden év májusában megrendezi az Esélyegyenlőségi
Hét programsorozatát. Városunkban a civil szervezetek, az
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Sokakat vonzott Till Attila
Tiszta szívvel című filmjének
vetítése is, amihez kapcsolódva a könyvtárban Fekete Ádámmal, a film egyik főszereplőjével
találkozhattak, aki színészként
és dramaturgként dolgozik és
örömmel beszélt a közönségnek munkájáról, mindennapjairól.
A hét folyamán mindezek
mellett kézműves foglalkozások, sportrendezvények és érzékenyítő programok várták az
érdeklődőket. Ezekben most is
nagy számban vettek részt a
városunkban működő oktatási
intézmények diákjai.

egyházi-, szociális-, valamint
az oktatási intézmények összefogásával valósul meg a nagyszabású rendezvény, így volt ez
idén is. A rendezvénysorozatot

a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonában működő Borostyán Színkör előadása nyitotta meg az Indul a bakterház
című regény színpadi átiratának nagysikerű bemutatójával,
melyben az intézmény idős és
kerekesszékben élő lakói személyesítették meg a szereplőket.

Élő Rózsafüzér
zarándoklat
Május 26-án, szombaton tizenkettedik alkalommal
indul útnak a Budapest körüli Élő Rózsafüzér zarándoklat, amikor kilenc irányba indulnak el egy időben
a hívek Budapest körül. A zarándoklatot a budapesti emberekért, a világ békéjéért ajánlják fel.
A kilenc irányú út első szakasza a Máriabesnyői Nagyboldogasszony Bazilikánál
kezdődik, ahonnan reggel 8-kor indulnak el a zarándokok. Útjuk Gödöllőn át vezet
Szentjakabra, majd a mogyoród-gyertyánosi Szent László Kilátó-kápolna mellett elhaladva, Mogyoródon keresztül a Klastrom-dombnál, az 1074-ben alapított bencés apátság helyénél a zarándoklat kettéágazik Fót, illetve Kerepes felé; hogy teljessé váljon a
Budapest körüli rózsafüzér útvonal.
A zarándokok 18 órára érkeznek meg céljukhoz ahol a 19 órakor hálaadó szentmisén vesznek részt, amit Fóton a Szeplőtelen Fogantatás plébániatemplomban Sebők
Sándor plébános, Kerepesen a Szent Anna templomban Frajna András esperes, plébános mutat be. A zarándoklatba bárhol be lehet kapcsolódni, a megtett utat felajánlhatják imaszándékaikért, amelyeket az indulási pontnál, a máriabesnyői a bazilikánál
május 26-án reggel 8-ig lehet leadni. Az érintett plébániák közössége agapéval látja
vendégül a zarándokokat. A hazautazásról mindenkinek egyénileg kell gondoskodnia.
Bővebb információt az elorozsafuzer.hu oldalon találnak az érdeklődők.

Az Esélyegyenlőségi Hét
zárórendezvényére a Fővárosi
Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthonában került sor, ahol
kerti mulatságot rendeztek, ezzel is elősegítve a résztvevők
kapcsolati hálójának megerősítését, bővítését.

Fotók:
Korondi Judit és Tóth Péter
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Május 25. és 27. között immár 4.

alkalommal rendezik meg Gödöllőn a
Nemzetközi Természetfilm Fesztivált,
a természet- és környezetvédelem
legnagyobb hazai seregszemléjét,
ahol a film, a fotó, a képzőművészet
és a zene erejével hívják fel több ezer
család, s kifejezetten a fiatok figyelmét környezetünk értékeire és sérülékenységére, a gödöllői fesztivállal
egy időben pedig, szerte az országban, 27 helyszínen várják a
közönséget az Országos Természet- és Környezetvédelmi Filmnapokra.
Az idei fesztiválra 104 országból több mint 1.500 nevezés érkezett. A versenyben jelen vannak a legnagyobb magyar és Kárpát-medencei filmesek (Mosonyi Szabolcs: Harctéren a vadvilág; Molnár Attila Dávid: Papagáj expedíció Amazóniában;
Lerner Balázs–Sásdi Zsolt: Víz alatti vadon, Szudán; Zachar
Zita: A természet magyar fotósai stb.), a külföldi alkotók és filmstúdiók (BBC, Terra Mater, National Geographic - Egy csodálatos
nap, Grassland, Vad Caribi-világ, Grizliik Criss Morgannal) és
ismét versenybe szállt David Attenborough is.
A fesztivál 3 napja alatt a fő vetítési helyszíneken (a Királyi
Kastély Lovardája) és a gödöllői Alsóparkban egyaránt ingyenesen látogatható valamennyi program. A fesztivál pénteki Diáknapjára már most több mint 700 diák regisztrált. (Az egyéni
látogatók számára a regisztráció nem szükséges.)
Ismét lesz Trash Art Magyarország kültéri szobor pályázat és
kiállítás, Varázslatos Magyaroszág szabadtéri fotókiállítás és
Jam for Nature zenei tehetségkutató verseny. Vasárnap délelőtt pedig Gödöllő kórusai ismert zenészek részvételével adnak
elő két dalt a Természet- és Környezetvédelem Gálájának megnyitójaként. Ezen a gálán hirdetik ki a fesztivál égisze alatt kiírt
diák és amatőr pályázatok, valamint a Trash Art Magyarország
pályázat eredményét.
A napközbeni filmvetítések mellett számtalan érdekes és izgalmas program várja az érdeklődőket, mind a természet- és
környezetvédelem jegyében Az Alsóparkban a Fesztivál szakmai
partnerei, kiállítói változatos, szórakoztató és ismeretterjesztő programokon keresztül adnak betekintést a látogatóknak tevékenységükbe. Bemutatkoznak a nemzeti parkok, az erdészetek, kiállítanak
egy 23 ezer literes óriásakváriumot, amiben hazánk vízi élővilágát
ismerhetik meg a látogatók, lesz „Állati jó” bemutató a Budakeszi
Vadaspark jóvoltából, és felállítanak egy erdészeti játszóteret is.

(i.)

MEGHÍVÓ
A Gödöllői Királyi Kastély
Barátainak
Egyesülete
szeretettel hív mindenkit
az Antal-napi koszorúzásra.
2018. június 13-án, szerdán 17 órakor, Grassalkovich Antal szobrához (a Királyi Kastéllyal szemben).
Ünnepi beszédet mond
Gaálné dr. Merva Mária
ny.múzeumigazgató.
A koszorúzásra Szlávik
Jánosnénál , a +36-30/
622-2687-es telefonon lehet jelentkezni.
A megemlékezést követően a Kastélybarátok Klubja
szeretettel várja az ünnepségen résztvevőket klubestjére
a Barokk Színházba.

A klubest témája: Mária Terézia gödöllői portréi és pozsonyi koronázási díszruhája.
Egy viselettörténeti kuriózum
történeti háttere.
Előadó: dr. Serfőző Szabolcs művészettörténész.
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A bagoly könyvesbolt ajánlata

Növényekbe rejtett tudás
Ha valaki arról kezd beszélni,
hogy a növények éreznek és
gondolkodnak, arra furcsán fognak nézni. Mivel a fákra, bokrokra
vagy a virágokra nem feltétlenül
érző lényekként gondolunk, meglepő szembesülni olyan kutatások által bizonyított állításokkal,
hogy egyes növények képesek,
tanulni és emlékezni. Márpedig
Stefano Mancuso növényneorológus ilyen történeteket oszt meg
az olvasókkal Zöld forradalom
című könyvében.
A „zöld forradalom” kifejezést
napjainkban legtöbbször a környezetvédelemmel hozzuk kapcsolatba. Nos, a neves tudós
most más összefüggésben használja ezt a kifejezést. Arra mutat
rá, mennyi, eddig nem ismert tulajdonsággal bírnak a bennünket
körülvevő növények, amelyeket
lemásolhatunk, felhasználhatunk
és saját javunkra fordíthatunk
anélkül, hogy ártanánk környezetünknek.
A növények szervezete az állatokétól alapvetően eltérő minta
alapján épül fel. Valóságos élő
hálózatok, melyek katasztrofális eseményeket képesek túlélni
anélkül, hogy elveszítenék létfontosságú funkcióikat, azaz az
állatoknál sokkal ellenállóbb és
„korszerűbb” organizmusok.
Tökéletesen egyesül bennük a
szilárdság és a rugalmasság.
Kivételes alkalmazkodó képességüknek köszönhetően extrém
környezetben is képesek életben
maradni, láthatatlanná tudnak
válni a ragadozók számára, és

saját belső energiájuk felhasználása nélkül képesek mozogni!
Modulokból álló testfelépítésük
folyamatos inspirációt jelent az
építészek számra. És ez még
nem minden: kémiai molekulákat termelnek, amelyeket arra
használnak, hogy manipulálják
az állatok (és az emberek) viselkedését, és a talajt szondázó
gyökércsúcsaik
technológiája
átültethető a robotika gyakorlati
alkalmazásaiba. Az emberiség
egyre növekvő élelmiszerigényét
is megoldhatja, ha a növénytermesztést az óceánok felszínén
úszó üvegházakban oldjuk meg
– vallja a neves tudós.
Ilyen és ehhez hasonló döbbenetes tényeket ismerhetünk meg
a világszerte ismert és elismert
növényneurológus-kutató
lebilincselő kötetéből, sok-sok gyakorlati példával és színes fotóval
illusztrálva.
Stefano Manuso: Zöld forradalom
(ny.f.)

A GIM-ház a Vigadóban
Tárlatvezetésre várják az érdeklődőket a Gödöllői Iparművészeti Műhely „Kert a városban” című kiállításán a Vigadó
Galériában.
A nagysikerű tárlatot április 11én nyitották meg és annak a huszonnyolc művészeknek a munkáit láthatja a nagyközönség,
akik az elmúlt években a GIM
kert témájú kiállításain bemutatták alkotásaikat. Az összeállításba az emblematikusnak
tartott műveket válogatták be a
rendkívül gazdag anyagból. A
Pesti Vigadó kiállítótermében a
művészek saját, teremtett „kertjeiket” mutatják be a festészet,

szobrászat, grafika, kárpitművészet, kerámia, textil, üvegművészet eszközeivel, valamint
látható több olyan fotó, ami
Körösfői-Kriesch Aladár kertjét
ábrázolja a 30-as években. A
június 10-ig nyitva tartó kiállítást
a múlt héten Katona Szabó Erzsébet textilművész és Szőcs
Miklós Tui szobrászművész vezetésével lehetett megtekinteni.
A tárlatban legközelebb május
29-én 16.30-tól T. Doromby
Mária textilművész, június 2-án
10 órától pedig Kelecsényi Csilla
textilművész várja a látogatókat.
A kiállítás megtekintése belépőjegyhez kötött.
(k.j.)

Itt az új Remekművek Gödöllőn bérlet!
Operaslágerekkel köszönti
a nyarat a Gödöllői Szimfonikus Zenekar a Koronázási
hétvége programját gazdagító koncerten, június 9-én,
szombaton este. A zenekar
emellett már a következő
évadra készül, már megvásárolható a 2018/2019-es
Remekművek Gödöllőn bérlet a Művészetek Háza Jegyirodájában.
A lovarda színpadán június
9-én este Bizet, Erkel, Donizetti, Mascagni, Mozart, Verdi
és Puccini művei csendülnek
fel két kiváló énekes, Fodor
Gabriella (szoprán) és Horváth István (tenor) közreműködésével.
Mozart zenéje azonban nem csak
itt szólal meg, hanem a bérletsorozat őszi nyitóestjén is. Október
13-án ugyanis két zeneszerző,
Mozart s Haydn muzsikáját –
többek között a Nelson – misét
- hallhatja majd a közönség.
A második koncertre november
17-én kerül sor, amikor a romantikától napjainkig tartó zenei utazás részesei lehetnek a hallgatók.
Dukas, Rózsa Pál és a Dvorzsák

műveiből hallhatnak válogatást.
A bérletsorozat harmadik előadását már a jövő esztendőben, február 23-án rendezik meg, amikor
is a romantika mesterei, Gounod,
Respighi és Berlioz szerzeményeit szólaltatják meg.
A negyedik, zárókoncertet pedig
– április 6-án – Brahmsnak szenteli a zenekar.
A bérletet július 14-ig kedvezményesen vásárolhatják meg a zenerajongók.
(B.J.)
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Kötéltánc – Maga az élet

Zsúfolásig telt nézőtér előtt mutatták
be a Gödöllő Táncegyüttes új, Kötéltánc
című
produkcióját
május 15-én a Művészetek Házában. A
látványos, szinte már
akrobatikus elemekkel színesített műsor
mottója: „Kötélen táncolunk, mindannyian. Van, aki alatt rezeg, és
van, aki biztosan lépked, pálcával
a kezében és még mosolyog is.” A
gondolatok magára az életre utalnak, ami mindenkit próbára tesz.

A színpadon ez alkalommal sem
csupán egy látványos koreográfiát
láthatott a közönség, hanem emberi kapcsolatokat, érzelmeket, társadalomkritikai megfogalmazásokat
táncban elbeszélve.
(k.j.)
Fotó: Danis János

Kastélyközi csúcstalálkozó
Megtisztelő meghívás érkezett a sárvári vár falában
lakó manóktól a gödöllői
kastély padlására, herceg
Egérváry Elemér részére.
A manók szerettek volna
személyesen is megismerkedni Elemérrel és barátaival, ezért a Molytalanító
Irodalmi Kimozduló című
rendezvénysorozat keretében a múzeum munkatársai május
12-én egy igen vidám és kreatív
programot szerveztek kicsiknek és
nagyoknak.
A csúcstalálkozó könyvbemutató
beszélgetéssel kezdődött a díszteremben, ahol herceg Egérváry
Elemér naplójának megtalálásáról,
a gödöllői kulisszatitkokról faggatta az egyik szerzőt, Faludi Ildikó
muzeológust Borsos Dóra, a vármúzeum munkatársa. (A beszélgetésbe még a vár kutyusa, Bori is
belehallgatott.) Ezt követően manós-egeres tárlatvezetésre került
sor: Takács Zoltán Bálint múzeumigazgató avatta be a kiállítás tárgyainak rejtelmeibe a résztvevőket.
Ki gondolta volna például, hogy a
sárvári egerek a kabinetszekrényke trükkös fiókjaiban tanyáznak?

A tárlatvezetés közepén a manók
sütizős teapartira invitálták a látogatókat, majd következett a túra
legizgalmasabb része: a sötét várfolyosón zseblámpával fedezhették
fel a gyerekek a trollkodó sárvári
manó, Papa, valamint Tátika és a
többiek izgalmas világát.
A manók történetét Molnár Andrea
múzeumpedagógus formálja majd
mesévé. A gödöllői mesekönyvek
pedig itt is igen kedvező fogadtatásra találtak: szép számmal fogytak Elemér naplói és a portréjával
díszített ajándéktárgyak. A csúcstalálkozó dedikálással és a mesefigurák közös fotózkodásával ért véget.
Valamint egy megállapodással: a
manókat herceg Egérváry Elemér
is szívesen látná majd vendégül
gödöllői kastélyában.
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Talamba nyári tábor

Jubilál a Talamba Ütőegyüttes, pontosabban a Talamba
tábor, amit idén már tízedik alkalommal rendeznek meg, ezúttal azonban nem Gödöllőn,
hanem Kapolcson. A Talamba
tábort minősíti, hogy meghívták
a legendás Művészetek Völgye
programsorozat előfutárának is
nevezhető, gyerekeknek szóló
Kapolcska Programba.
A nyolc napos esemény június
24-án kezdődik egy hatnapos
tehetségkutató- és fejlesztő táborral, ahol közel 250 iskolás
korú fiatal kap „összkulturális”
oktatást zenei, színházi, népzenei/ néptánc, kézműves szekcióban, ennek része a Talamba
által vezetett ütőhangszeres
szekció is. A táborban – a település és környékének megismerése mellett – közös „alkotások”
létrehozására is lehetőség lesz
a kreativitás és a hagyományos
„kapolcs érzés” jegyében. Az
esti közösségi együttlétek és
táncházak a közönség számá-

ra is nyitottak lesznek. Mint azt
Zombor Levente lapunknak
elárulta, a tábor során a csodálatos faluházban tartják majd a
foglalkozásokat, ami délelőtt és
délután 3-3 óra elfoglaltságot jelent a résztvevőknek. A foglalkozásokon az együttes valamennyi
tagja részt vesz. A gyerekek a
tábor során több száz ütőhangszert próbálhatnak ki, izgalmas
feladatok várnak rájuk, valamint
a tábor végén közös koncerten
vesznek részt. A táborra még
lehet jelentkezni, bővebb információt a kapolcska.hu/2018-talamba-utohangszeres-szekcio/
oldalon vagy a +36/70 375 9244
-es telefonon kaphatnak az érdeklődők.
A Talamba Ütőegyüttes a tábori munka mellett fellépőként is
részt vesz az eseményen. Június 24-én ugyanis az ő koncertjük nyitja meg a Kapolcska
Programsorozatot, és a záróesten is színpadra lépnek.
(k.j.)

Zeneiskolai sikerek

A Frédéric Chopin Zenei AMI
növendékei az elmúlt hetekben
újabb megmérettetéseken vettek
részt, s kiváló eredményeket értek el, tovább öregbítve városunk
zeneoktatásának jó hírnevét.
Az I. Országos Orbán György
Zongoraversenyen
zeneiskolánk részéről az I. korcsoportban egy előképzős növendék,
Goda-Béndek Ábel mutatkozott
be, aki III. díjat nyert. (Felkészítő
tanára: Radnainé Puer Judit)
A II. korcsoportban Fancsovits
Mihály Péternek (F. t.:Törpényi
Sándor) különdíjat ítélt a zsűri. A

III. korcsoportban Nyikos András (F. t.: Telek Zsuzsa), aki III.
díjat nyert. Szép eredmény született az elmúlt hetekben a fúvós
tanszakon is. A Veresegyházi
Lisznyay Szabó Gábor Alapfokú
Művészeti Iskola szervezésében
tartották meg a XIV. Országos
Zeneiskolai Mélyrézfúvós Verseny területi válogatóját, melyen
zeneiskolánkból a tenorkürt kategória II. korcsoportjában Leskó Gábor (F.t.: Ella Attila) indult
el, akik továbbjutott az országos
döntőbe. Zongorakísérője Ivántsó Tünde volt.
(b.j.)

8itmusok a Levendula Galériában
Az egri Vizuális Művészeti Intézet 8
hallgatója – hét festőművész és egy
szobrász – alkotásaiból nyílt kiállítás
szombaton délután
a Levendula Galériában. Amint Goschler
Tamás kurátor magukról elmondta, 8
különféle szőlők ők,
akik egy hordóban –
nevezetesen a Kép-

zőművészeti Tanszéken
– érlelődnek. A 8itmusok című kiállításon Gál
Péter szobrát, Goschler Tamás, Határ Attila,
Kis-Prumik Zoltán, Kőrösi Klaudia, Mihucz
Kitti, Sós Ildikó és Tóth
Bálint 1-1 festményét
lehet megtekinteni. A
kiállítást, mely az Ifjúság
Éve Gödöllőn programsorozat részeként látható június 14-ig, Márvány
Miklós festőművész nyitotta meg.
(l.t.)
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Kalózkalandok a városi gyermeknapon
A gyermeknap a világ sok országában ünnep, és ahogy az
anyák napját, ezt is más-más
időpontban tartják. Hazánkban
már 1931-től ünneplik, és 1950ig nem egy napig, hanem egy
hétig tartott, majd 1950-ben lett
a gyermekhétből gyermeknap,
aminek időpontja május utolsó
vasárnapja. Magyarország úttörőnek számít ezen a téren, az
ENSZ közgyűlése ugyanis csak
1954-ben javasolta, hogy minden országban tartsák meg az
egyetemes gyermeknapot, hogy
megemlékezzenek a világ gyermekeinek testvériségéről és egymás közti megértésről, valamint
a gyermekek jóléte érdekében
kifejtett küzdelemről.
A gyerekek számára azonban elsősorban a játékról, a vidámságról szól ez az ünnep, amit városunkban idén is az Alsóparkban,
a Világfa körüli területen rendeznek meg.
A Művészetek Háza által szervezett programok ezúttal egyfajta
kalóz kalandra invitálják a családokat. A múlt évben nagy sikert aratott
hatalmas hintahajót akár kalózhajónak is képzelhetik, felkereshetik
a kincses szigetet, és akár kalóz
ábrázatot is ölthetnek az arcfestők
segítségével.
A délelőtt hagyományosan a sport
jegyében telik majd, bemutatkoznak a városi sport- és tánc egyesületek, a Világfa mögötti asztfalt pályán pedig a gördeszkások klubja
várja a gyerekeket.
Sokak örömére ismét lesz láda vas-

tékonysági vetítést tartanak. Ezen
a két napon a Nyúl Péter című
mesefilmet 300.- forintos belépővel
nézhetik meg. A városi gyereknapra nem csak kilátogatni lesz érdemes, hanem sok-sok fotót készíteni
is, mivel a szervezők egy izgalmas
fotópályázatot is terveznek.
Mindez persze csak ízelítő abból
a sok-sok izgalmas, többségében
ingyenes programból, ami május
27-én, vasárnap várja a gyerekeket és a szülőket az Alsóparkban
a világfánál. Bővebb információk
a www.muza.hu/programok-varosi-gyereknap oldalon.

Frédéric Chopin Zenei
AMI programja

út de ki lehet próbálni a vízi choppert és a vízi dodgemet, számtalan
társasjátékot, és egzotikus – természetesen a kalózokhoz kötődő –
állatot simogathatnak a vállalkozó
kedvűek az utazó állatkertben.
A színpadon egymást váltják a
koncertek, amelyek sorát 18 órai
kezdettel a Cimbaliband zárja, egy
nagy családi bulival.
Aki elfárad, kipihenheti magát egy
kis kézműveskedéssel, vagy átsétálhat a Gödöllői Városi Moziba,
ahol szombaton és vasárnap a jó-

Május 24. csütörtök 18.15:
Valastyán Tamás (jazz-gitár)
növendékeinek hangversenye
Május 25. péntek 17.30: A
zongora tanszak továbbképzős növendékeinek hangversenye
Május 26. szombat 11.00:
Radnainé Puer Judit (zongora)
növendékeinek hangversenye
Május 27. vasárnap 11.00:
Gálné Bagi Márta (hegedű)
növendékeinek hangversenye
Május 28. hétfő: 16.00: Csányi István (szaxofon) növendékeinek hangversenye; 17.30:
A magánének tanszak vizsgahangversenye – Balogh Ágnes
növendékei
Május 29. kedd: 17.00: Ivántsó Tünde (zongora) és Lázár
Attila (kürt, furulya) növendékeinek hangversenye; 18.00:
Unger Balázs (cimbalom,
népi vonósok) növendékeinek
hangversenye
Május 30. szerda 15.00: Művészeti alapvizsga hangversenyek

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY
„Stúdiók” / 2018. április 14–június 24. /
A kiállításon olyan fiatal művészek munkáit mutatjuk be, akik
a GIM-Házban kezdték művészeti tanulmányaikat, majd később a Budapesti Műszaki Egyetemre vagy a Moholy-Nagy
Művészeti Egyetemre nyertek felvételt, jelenleg pedig gyakorló művészként az építészet és a design különböző területein
alkotnak. A kiállítás nem csupán a kész műveket mutatja be, hanem werkvideókon,
animációkon keresztül a tervezési-kivitelezési folyamat aspektusaira is rávilágít.
Kurátor: HIDASI ZSÓFI textiltervező művész
ÁGOSTON BENCE formatervező hallgató BA; BANGÓ ALEXANDRA grafikusművész
BA; BÉLA ESZTER textiltervező művész BA; GUBA SÁNDOR építész; HIDASI ZSÓFI
textiltervező művész; KECSKÉS FANNI textiltervező hallgató BA; PATTANTYÚS ORSOLYA keramikusművész; REMSEY DÁVID grafikusművész
Támogató: Gödöllő Város Önkormányzata
A kiállítás Gödöllő tematikus évéhez, az Ifjúság évéhez kapcsolódik. A kiállítás megtekinthető minden szombaton és vasárnap 14-18 óráig, hétköznapokon előzetes bejelentkezés alapján.

Cím: Gd. Körösfői u. 15-17., Tel./fax: 06-28/419-660, email: gimhaz@invitel.hu, www.gimhaz.hu
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Karate – Magyar JKA Karate Szövetség Országos Bajnoksága

Hét Saino SE érem
Kiválóan szerepeltek a gödöllői
Saino Karate-Do SE karatésai a
Magyar JKA Karate Szövetség
hivatalos Országos Bajnokságán, ahonnan hét éremmel
térhettek haza Ács Tibor tanítványai.
A hagyományosan tizennyolc
éve Törökbálinton megrendezésre kerülő, az ország legnagyobb
tradicionális stílusszövetségének
viadalán 23 egyesület, 179 ver-

senyzője mérte össze tudását. A
gödöllőiek közül Kelemen Csaba (a dobogó tetején) formagyakorlatban bajnoki címet, szabad
küzdelemben harmadik helyet
szerzett Berényi Tamás szabad
küzdelemben, Szatlóczki Vidos
kötött küzdelemben lett ezüstérmes, míg a dobogó harmadik
fokára állhatott fel Kelemen András (formagyakorlatban), Ács
Dorottya és Farkas Eszter (szabad küzdelemben).

Kerékpársport – Több fronton is az élmezőnyben a gödöllőiek

Bukovácz Anna Eb-re készülhet
képviselői május első felében és összesen nyolc
alkalommal állhattak fel a
dobogóra.

Több fronton is kiválóan teljesítettek a mountain bike
kerékpár versenyek gödöllői

A Hajós iskola tanulója,
Bukovácz Anna (a képen
középen) neve kívánkozik
az élre, aki korosztályában
mindhárom Magyar Kupa
XCO terepkerékpár futamot megnyerte, ezzel bekerült a válogatott keretbe
és készülhet a közelgő Európa-bajnokságra.
A KTM Teszt Team versenyzői
közül Szekeres Viktória (alsó
képen) előbb a szlovák Skoda

További eredményeink, 5-8. helyezettek: Berényi Tamás (kötött
küzdelem), Tóth
Zsombor (kötött küzdelem),
Vezsenyi András (kötött küzdelem); 6. helyezett: Lovász
Nóra (formagyakorlat).
A csapat tagjai voltak: Lengyel
László,
Kelemen
Botond, Pánczél
Botond,
Ké-

pes-Harjay Sára, Rátonyi Gellért, edző: Ács Tibor.
-át-

Bike Open Tour sorozaton 19-39.
éves korcsoportban közép távon
második lett, amely abszolút harmadik helyet ért, míg a III. Balaton MTB maratonon Balatonfüreden Master 1-ben és abszolútban
is aranyéremnek örülhetett. Szintén Balatonfüreden Hobby U17
korcsoportban Osterling Ádám
(Mash Racing Team), Sport Master 1-ben Szalai Péter
(Bike Zone) aranyérmes, rövid táv Master
2-ben Prájczer Péter
(KTM TT) ezüstérmes
lett, míg a Nagykanizsán
megrendezett XCO Magyar Kupa versenyen
Medgyes Gábor (KTM
TT) a Master 2-es kategóriában örülhetett első
helynek.

További helyezettek a III. Balaton MTB-n: Hobby Master II.
10. hely: Ladvenicza Tamás
(Bike Zone); Sport Master I. 10.
hely: Kovács Anikó (Bike Zone);
Sport Master II. 4. hely: Szilágyi
Szabolcs (Mash RT), 5. hely:
Vastag Szabolcs (Bike Zone),
11. hely: Makadán Tibor (Bike
Zone).
-li-

Harcművészet – XVI. Nemzetek Kupája

Hat gödöllői helyezett
Az elmúlt hétvégén Hatvanban rendezték meg a XVI. Nemzetek Kupája
teakwon-do viadalt, ahonnan a Gödöllői Contact ITF Taekwon-do SE
versenyzői hat éremmel tértek haza.
A versenyen a hazai versenyzők mellett horvát, osztrák, szlovén, cseh,
szlovák, szerb és román, összesen 45
egyesület, 256 sportolója
mérette meg magát küzdelem, formagyakorlat és
erőtörés versenyszámban,
valamint gyermek, serdülő
és ifjúsági korcsoportokban.
Kókai Zsolt tanítványai közül Lovász Hanna ifjúsági
korcsoportban, formagyakorlatban lett aranyérmes,
szintén az ifik között Bordács Sára formagyakorlatban és küzdelemben, míg
Hidvégi Richárd Henrik
formagyakorlatban örülhe-
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tett ezüstéremnek, valamint Koltai
Csongor a serdülők között szerzett
formagyakorlatban és küzdelemben
bronzérmet (képen a Contact ITF csapata).
A csapat felkészítését Kókai Zsolt
mester koordinálta, a versenyen pedig Péter-Horváth Norbert, Benedek
Dániel és Udvardi Miklós segítették a
sportolók munkáját.
-kk-
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Sporttámogatások – 21 millió forintot osztottak szét

22 egyesület részesült támogatásban az idén
A 2018-as sporttámogatási pályázatok elbírálását követően
az elmúlt héten tartott testületi
ülésen jóvá hagyta Gödöllő város képviselő-testülete a pályázat útján elnyerhető, sportámogatásra előirányzott 21 millió
forint elosztását: ez alapján az
idén 22 egyesület részesül támogatásban.
A képviselő-testület a kiemelt
támogatásban részesített sportegyesületek és szakosztályok
támogatására elkülönített 13 millió forint felosztását a következők
szerint hagyta jóvá: GEAC Atlé-

tikai szakosztály és GEAC Vívó
szakosztály 5-5 millió forint, GSK
Asztalitenisz szakosztály 3 millió
forint.
A nem kiemelt versenysport illetve szabadidős sporttevékeny-

Támogassa adója 1%-val a
Gödöllői Kirchhofer József
Sportegyesületet!
Tájékozódási futás, Manó Maraton,
Mini Maraton!
Adószám: 18721728-1-13
Köszönjük!

séggel foglalkozó
egyesületek pályázat útján történő támogatásáráról a következő
döntés született.
Nem kiemelt versenysport egyesületek/szakosztályok: Gödöllői
Taekwon-do SE
950 ezer, Grassalkovich SE 1
millió, VUELTA SE 500 ezer,
Jumpers Tánc és Sport KE 500
ezer, Gödöllői Ördögök Rögby
SE 250 ezer, Gödöllői Sport Klub
HUN-TER szakosztály 250 ezer,
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BIKE ZONE Kerékpáros Egyesület 250 ezer, Gödöllői Judo Klub
150 ezer, Gödöllői Contact ITF
Taekwon-do SE 250 ezer, Gödöllői Sakkbarátok Köre 150 ezer,
Gödöllői Kirchhofer SE 500 ezer,
Sainó Karate-Do Közhasznú SE
300 ezer, Gödöllői Sport Klub-Tenisz Szako. 150 ezer, TIG-Diák
Sport Egyesület 300 ezer forint.
Szabadidősport
egyesületek/
szakosztályok: Gödöllői Wado
Sport Egyesület 200 ezer, Gödöllői Lovas Sport és Hagyományőrző Egyesület 500 ezer, Pelikán
Horgász SE 100 ezer, Margita
344,2 Turisztikai és Sport Egyesület 370 ezer, Aikido Testgyakorló Egyesület 80 ezer forint.
			
-bg(fotó: varkapu.info)
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„Gödöllő fája 2018” szavazás

Gödöllő Város Önkormányzata pályázatot hirdetett a „Gödöllő Fája 2018” cím elnyerésére. Az előzsűrizést követően az alábbi pályázatok közül a lakosság szavazatai döntenek arról, hogy melyik nyerje el a „Gödöllő Fája 2018” címet.
A nyertest nevezik a magyarországi Év Fája 2019 versenyre. A fő cél, hogy felhívjuk a lakosság figyelmét környezetük szépségének
megtalálására, a zöldfelület, köztük a fák szerepének fontosságára.
A javaslatokat elküldheti: postai úton a Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri Kabinetre, Kiss Zsuzsanna részére levélben (2100
Gödöllő, Szabadság tér 7.), illetve az alábbi e-mail címre: kiss.zsuzsanna@godollo.hu, és személyesen adhatja be a Városháza
portájára.

Simon György • Szelídgesztenye (38 éves) • Csanak utca

Brindzik József • Zöld juhar • Zeneiskola mellett

Királyi Kastély • Páfrányfenyő
(Kb. 150 éves)

Királyi Kastély • Juharlevelű platán
(Kb. 180 éves)

Kiss Lajos • Szecsuáni mamutfenyő
(Kb. 60-70 éves)
Nemzeti Együvé Tartozás Parkja

Kutseráné Veres Rózsa • Lucfenyő
(Kb. 20 éves) • Major utca

Lévai Imre • Jegenye (90 éves)
Körösfői utca

Kiss Lajos • Kocsányos tölgy
(kb. 150-170 éves) • Arborétum

2018. május 22.
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A hörcsögtartás alapjai
Könnyű gondozásának révén a
hörcsög tökéletes választás kezdő
kisállattartók számára. Ketrecének
heti 1-2 alkalommal történő takarításán kívül különleges ápolást nem
igényel, valamint gyorsan kézhez
szoktatható, így akár gyermekünk
első kiskedvence is lehet, mielőtt
nagyobb fába vágnánk a fejszénket
(pl. kutya vásárlás/örökbefogadás).
Élettartama általánosan 3-5 év
közé tehető. Apró termete ellenére szívós kis állat így az állatorvosi
költségei szinte elhanyagolhatók.
Tartásához a legjobb választás egy
terrárium, hiszen a ketrec kis rácsai
között is könnyen kipréseli magát.
Ezt a terráriumot helyezzük a lakás
huzat- és napfénymentes pontjára.
Fontos tudni, hogy a hörcsög alapvetően nem társas lény. A párzási
időszakot leszámítva nem igényli
fajtársai társaságát. Amennyiben
mégis több hörcsögöt szeretne,
úgy több terráriumra lesz szüksége. Alomként általában faforgácsot
ajánlanak a hörcsög alá, de ma már

léteznek modernebb növényi alapú
préselt pellet almok is. Egy marék
szénából kedvencünk kényelmes
fészket tud építeni magának, valamint egy kerámia bújót is biztosan
értékelni fog, amibe behúzódhat a
fény elől.
A hörcsög természetes élelmei
közé a különböző magvak és zöldségek tartoznak, de az előkevert
hörcsög tápok tökéletesen biztosítják napi energiaszükségletét.
Mindig biztosítsunk számára friss
ivóvizet!

Lehet, hogy nem
gondolnánk, de a
hörcsögöknek nagy
a mozgásigénye. A
vadonban élő társaik
éjszakánkét hatalmas területet járnak
be élelem után kutatva. Bármilyen nagy
terráriumot is választunk, nem fogja kielégíteni kedvencünk
mozgásigényét, így
jó ötlet egy futókerék beszerzése, melyben
állatkánk kedvére mozoghat. Ha kézhez akarjuk szoktatni,

TURUL

Hétvégén is nyitva tartó

állatorvosi rendelő

GÖDÖLLŐI
ÁLLATKÓRHÁZ

Május 26-27-én,

(szombaton és vasárnap)

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

9-11 óráig

ÁLLATPATIKA
Hétvégén is nyitva
tartó ügyelet
9.00–19.00

mindenképp akkor tegyük, amikor
ébren van és magától jött elő a kis
fészkéből, ugyanis, ha felébresztjük az alvó hörcsögöt, az könnyen
agresszívvá válhat és hajlamosabb
a harapásra.
Amennyiben tehát hörcsögöt választ kedvencének, úgy tartásának
eszközeit beszerezheti áruházunkban (2100 Gödöllő, Kenyérgyári
utca 2.) vagy webáruházunkban
(www.vetashop.hu).

dr. Koleszár István

Nyitva:

H–Szo 800–1700
Tel.: 06-70/601-8608
06-70/601-8618
Cím: 2100 Gödöllő, Isaszegi út 60.

Tel: 06-30-943-9898

öcsi: Másfél éves kan kutyus.
Rendkívül tanulékony, a gyerekkel
és más kutyákkal is nagyon barátságos.

peti: 4 éves, ivaros kan. Jó házőrző, két hét intenzív foglalkozás
után elfogadja új gazdáját. Olyan
gazdajelöltek jöhetnek szóba, akik
kitartóan tudnak foglalkozni vele,
amíg örökbe adható lesz.

Gödöllő,
Mátyás király utca 11.

Telefonszám:
06/30-535-5523

lédi: másfél éves ivartalanított
kislány. Rendkívül emberbarát, játékos. A kan kutyákkal jól kijön.
Kinti-benti tartásra ajánljuk.

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
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INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSI HIRDETMÉNY
Gödöllő Város Önkormányzata (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.)
értékesíti a Gödöllőn, a 4284/2 helyrajzi szám alatt felvett,
Harmat utca 8. szám alatt található ingatlant
Az eladásra kínált, 1129 m2 alapterületű ingatlan Gödöllő Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képezi, tehermentes, a város máriabesnyői részén található, elektromos árammal ellátott, víz-, szennyvízcsatorna-hálózatra nincs bekötve, fűtése nincs. Az ingatlanon egy 50 m2 alapterületű, komfort nélküli, kiégett, bontandó, egy szoba, konyha, előszoba,
mosdó, kamra, fáskamra helyiségekből álló ikerház fél található.
Az ingatlan ára (ÁFA-mentes): 9.300.000 Ft.
Jelentkezni lehet a Gödöllői Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán hétfőn: 8-16, szerdán: 8-16-ig legkésőbb 2018. szeptember 24-ig (Gödöllő,
Petőfi tér 4-6.) Nagy Noéminél (telefon: 06-28/529-171)

FELHÍVÁS
A Gödöllői Polgármesteri Hivatal munkatársat keres:
építéshatósági ügyintézői munkakörre.
A munkakörbe tartozó feladatok: a gödöllői járás meghatározott területén
az építményekhez kapcsolódó építéshatósági engedélyezési eljárások lefolytatása és döntés előkészítése.
Képesítési előírás: egyetemi vagy főiskolai szintű építészmérnöki, építőmérnöki (szerkezetépítő, magasépítő üzemmérnöki), településmérnöki szakképzettség.
Bérezés a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény alapján.
A jelentkezéseket az önéletrajz megküldésével személyesen vagy postai
úton kell benyújtani Gödöllő város jegyzőjének címezve (Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző, 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.)
Pályakezdő fiatalok jelentkezését is várjuk!
Jelentkezési határidő: 2018. május 25.
Dr. Nánási Éva sk.
címzetes főjegyző

Orvosi ügyelet

18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 06-70/3703-104

Gyógyszertári ügyelet

Május 21-27.:
Sanitas Gyógyszertár, Thegze L. u. 2. Tel.: 545-585
Május 28-június 3.:
Egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1. Tel.: 420-243

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

Felvételi felhívás!
A Pest MKI/Gödöllő Katasztrófavédelmi Kirendeltség felvételt hirdet beosztott tűzoltói munkakörök
betöltésére.
A feltételekről érdeklődni illetve jelentkezni lehet:
Gödöllő Katasztrófavédelmi Kirendeltség, 2100
Gödöllő Szabadság út 28. Tel: 06-28/528-713
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FELHÍVÁS

Gödöllő Város Díszpolgára kitüntető cím odaítélésére

Tisztelt Gödöllői Polgárok!
Gödöllő Város Képviselő-testülete az 1996. évi 12. (VI.3.) számú önkormányzati rendeletében, valamint az ezt módosító 21/2003. (VI.19.) számú, az 5/2012. (II.8.) számú, a 17/2013. (V.21.) számú, 9/2014. (V.19.) számú önkormányzati rendelet szabályozza az önkormányzat legmagasabb
elismerését a GÖDÖLLŐ VÁROS DÍSZPOLGÁRA kitüntető cím adományozásának rendjét.
1. A kitüntető cím azoknak a magyar vagy külföldi személyeknek adható,
akik:
- a város gazdasági, társadalmi, tudományos vagy művészeti életében
maradandót alkottak,
- egész életművükkel, kiemelkedő munkásságukkal szolgálták az emberi
civilizáció, a kultúra, a művészet ügyét, hozzájárulva a város tekintélyének
gyarapításához, jó hírnevének növeléséhez.
2. „Gödöllő Város Díszpolgára” kitüntető cím évente, legfeljebb egy személynek adományozható.
3. A városi kitüntetések adományozására javaslatot tehetnek az önkormányzat szervei, társadalmi szervezetek, közösségek, személyek. Az adományozásról a Képviselő-testület dönt. A kitüntetés post mortem adományozható, posztumusz nem adományozható.
Tisztelettel kérem Önöket, hogy javaslataikkal, véleménynyilvánításukkal
segítsék a döntéshozók munkáját!
Kérem, hogy javaslatát írásban, részletes indoklással szíveskedjen a Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinetre eljuttatni (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7. címre, és/vagy a kiss.zsuzsanna@godollo.hu e-mail címre).
Határidő: 2018. június 1., 12 óra.
Tisztelettel,
dr. Gémesi György polgármester sk.

FELHÍVÁS

Gödöllő Vállalkozója Díj adományozására

Tisztelt Gödöllői Polgárok!
Gödöllő Város Önkormányzata Gödöllő Vállalkozója Díjat adományoz
azoknak a köztartozással nem rendelkező egyéni vállalkozóknak, társas
vállalkozások személyesen közreműködő tulajdonosainak, illetve vezető
tisztségviselőinek, akik olyan tradicionális, illetve modern ipari, szolgáltatási tevékenységet folytatnak, amely a város gazdasági életében, a lakosság ellátásában tartósan kiemelkedőnek és színvonalasnak minősül,
illetve jelentős eredményeket értek el a város fejlődését, szolgáltatásainak
bővítését célzó vállalkozási tevékenységeikkel.
Gödöllő Vállalkozója Díj évente két személynek adományozható.
Kérem, hogy javaslataikkal segítsék a döntéshozókat!
Indoklással alátámasztott javaslataikat szíveskedjenek a Polgármesteri
Hivatal Polgármesteri Kabinetre eljuttatni (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.
címre, és/vagy a kiss.zsuzsanna@godollo.hu e-mail címre).
Határidő: 2018. június 1., 12 óra.
Tisztelettel,
Halász Levente
Gazdasági Bizottság elnöke sk.
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Beküldési határidő: 2018. május 29.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte:
Urbán Anita, Kazinczy körút 13. IV/16., Tihanyi Bernadett, Szabadság tér 12-13.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte:
Gáspár Éva, Röges u. 39., Tusor Sára Boglárka, Kassa u. 8.
A Happy Box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os utalványát nyerte: Bajkai Sándor, Blaháné u. 92.
A Városi Mozi ajándékát nyerte: Pete Mária, Dessewffy A. u. 34.,
Jakubek Mária, Dózsa Gy. u. 14.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Reitmayer Terézia, 2181 Iklad Szabadság út
18., Bagyinszki Gábor, Présház utca 10.
Felhívjuk tisztelt megfejtőink figyelmét, hogy a nyereménysorsoláson való
részvételhez elengedhetetlen, hogy – akár postai úton, akár e-mailen küldik be a megfejtést – a nevük mellett a pontos postai címüket is adják meg!
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