
Átadták a gyerekeket és a felnőtteket egyaránt
szolgáló Kazinczy körúti közösségi teret.

(3. oldal)

Különleges születésnapi programmal várta az ér-
deklődőket a Kávéházi Esték sorozatának vasár-
napi előadása. (6. oldal)

Gémesi Csanád bronzérmet szerzett a tbiliszi
vívó Európa-bajnokságon a kardozók csapatver-
senyében. (8. oldal)
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Új külső köntöst kap a Várkapitányi
lak (Ismertebb nevén: Testőrlakta-
nya), most azonban nem takarót,
ahogy korábban, hanem végleges
külső burkolatot, ami visszaadja az
épület hajdani szépségét. Új szaka-
szába érkezett ugyanis a 2011-ben
megkezdett felújítás, aminek jelen-
leg a harmadik üteme zajlik.

Az elmúlt hónapokban a szakem-
berek kívül és belül elvégezték az
utólagos falszigetelést, zajlik a belső
szerkezeterősítés, s rövidesen – ennek
végeztével – eltűnnek a pántolások és
kezdődhetnek a homlokzati munkák.
Az épület felállványozása már meg-
kezdődött.
A homlokzat felújításának első lé-

péseként a külső nyílászárók felújí-
tására és cseréjére kerül sor. Ennek
során arra törekednek, hogy lehetőleg

az eredeti anyagokat használják fel,
így az ajtók és ablakok közül amit le-
het, felújítanak, és csak oda helyeznek
újat, ahová az feltétlenül szükséges.
Mint megtudtuk, mintegy 80 száza-

lékban az eredeti elemek kerülnek
vissza a helyükre.
Ezt követően kerül sor a párkányok

és a belső burkolatok helyreállítására,
majd ősszel vissza állítják a kétszintes

felújított fa loggiát, s ezzel az épület
kívülről teljesen megújul. A felújítás-
ra az önkormányzat idén, önerőből,
nettó 78 millió forintot fordított.
Bár a belső tér helyreállítására még

várni kell – ez a tervek szerint jövőre
történhet meg – az ősz második felé-
ben más sor kerülhet az épület idősza-
kos hasznosítására. Itt fogadja majd a
látogatókat a Karácsonyház, aminek a
szokásosnál is különlegesebb hangu-
latot kölcsönöz majd a még „romos”
belső tér.
A2018-ra tervezett negyedik ütem-

ben végzik majd el a padló és a fal-
felületek munkálatait. Ez magában
foglalja a belső terek műemléki hely-
reállítását – a feltárás során előkerült
eredeti díszítőfestés megmaradt rész-
leteinek restaurálását, valamint a kül-
ső környezetrendezést.

(folytatás a 3. oldalon)

ŐSSZEL ÚJRA MEGTELHET ÉLETTEL AZ ÉPÜLET

Várkapitányi lak: külső megszépülés
A GÖDÖLLŐI
SZOLGÁLAT

NYÁRI MEGJELENÉSE

Tájékoztatjuk kedves Olva-
sóinkat és Hirdetőinket,

hogy a Gödöllői Szolgálat
a nyár folyamán

az alábbiak szerint
jelenik meg:

A nyári szünet előtti utol-
só lapszám megjelenése:

július 4.

A szünet utáni első lap-
szám megjelenése:

augusztus 15.

A hirdetésfelvétel
július 3-tól augusztus

1-jéig szünetel.

Nyitás: augusztus 2.

Fo
tó
:K

or
on
di
Ju
di
t



2017. Június 20.2 gödöllői szolgálat Közélet

23/2017.

Már most 1,1 milliárd forinttal
kerül többe az eredetileg ter-
vezettnél a kormányáltal 2014
tavaszán, az országgyűlési vá-
lasztás finisében beígért uszo-
da, pedig még egy kapavágás
sem történt a létesítménynek
kijelölt területen.

AMagyar Közlönyben múlt héten je-
lent meg az 1375/2017.(VI.14.) kor-
mányhatározat, ami szerint a „2018.
év költségvetési keretösszegét meg-
haladóan a 2018. évben további,
legfeljebb 1 100 546 791 forint ösz-
szeg erejéig” vállal kötelezettséget a
nemzeti fejlesztési miniszter, s így
az uszoda „összesen 4665,85 millió
forint keretösszegű központi költség-
vetési forrásból valósul meg;”. Hogy
mikor? Nos, a hírek szerint még a
2018-as parlamenti választások évé-
ben.

A tervezett fejlesztés menetéről –
pontosabban állásáról – lapunk már
többször is beszámolt, s úgy tűnik, a
megvalósulás kitolódásával egyenes
arányban nő az országos sajtóban
„gödöllői pénznyelőnek” „nemléte-

ző uszodának” „elátkozott uszodá-
nak” „legendás beruházásnak” neve-
zett létesítmény költsége is.

2014-ben ugye még 2015 -re ígérték
az átadást, s Balogh Zoltán miniszter
a mára legendássá vált, szántóföldön
történt rajtkő avatáskor úgy nyilatko-
zott: a teljes költség várhatóan 2,5-3
milliárd forint lesz.
A 1525/2014. (IX. 18.) kormányha-
tározat már 3565,3 millió forintot
szánt a megvalósításra, ezt toldották
meg most 1,1 milliárddal.
Hogy ténylegesen mikor csobban-
hatnak a gödöllőiek a medencében
? Nos, a papír bármit elbír, azonban
tény, hogy lapzártánkkor a Nemzeti
Sportközpontok honlapján még az
olvasható:

„AGödöllő uszoda tervezése és kivi-
telezése I. ütem tárgyú közbeszerzési
eljárás jelenleg értékelési szakaszban
van.”
Tehát, nem is a teljes létesítményről
beszélünk, csupán az első ütemről.
Nem „egy versenyek megrendezésé-
re alkalmas 50 méteres medence, a
hozzá kapcsolódó lelátó, egy tanme-
dence, valamint a szükséges rekreá-
ciós és kiszolgáló funkciókat biztosí-
tó komplexum” épülhet meg, hanem
a látványtervek szerint csupán az 50
méteres versenymedence, valamint
egy 600 fős lelátó, és egy hatszor tíz
méteres tanmedence, minden egyéb
fejlesztés csupán egy második ütem-
ben valósulhat meg…majd valami-
kor.

jk

1,1 milliárddal több a gödöllői létesítményre

Uszoda még nincs, de már drágul

Az elmúlt hetekben számtalan infor-
máció látott napvilágot az azbesztet
tartalmazó pala bontásával kapcso-
latban. Szabályos pánikkeltés zaj-
lott a lakosság körében. A sajtóban
megjelent hírek több esetben is azt
sugallták, hogy a lakosság komoly
veszélynek volt kitéve a bontás so-
rán, a levegőbe került azbeszt miatt.
Mintmegtudtuk – bár amunkavégzés
során valóban feltártak hiányosságo-
kat –, semmilyen mérés nem történt,
ami a szennyeződést igazolná. Még
a hiányosságok feltárását követően
sem rendeltek el ilyen vizsgálatot.
Arra vonatkozóan, hogy a helyszí-
nen lefolytatott ellenőrzések során
milyen hiányosságokat tárt fel a ha-
tóság, és ezeknek milyen következ-
ményei voltak, a kormányhivatal
úgy tájékoztatott bennünket, hogy a
helyszínen több alkalommal végzett
ellenőrzés során a munkavédelmi
hatóság három alkalommal tapasz-
talt szabálytalanságot. Egyszer egyé-
ni védőeszköz hiánya, majd a nem a
szabályoknak megfelelő azbesztbon-
tás, és a bontott anyag szabálytalan
tárolása miatt került sor intézkedés-
re. Egy esetben 150.000.-Ft, egyszer
182.520 -Ft, majd pedig 70.200 -Ft,
munkavédelmi bírságot szabtak ki, a
munkálatokat pedig a szabálytalan-
ságok megszüntetéséig felfüggesz-
tette. Ez azonban – információink
szerint – egy esetben sem tartott to-

vább néhány óránál. A bírság magas-
ságát azzal indokolták, hogy a mun-
kálatok a belvárosban zajlanak, ahol
nemcsak a munkavállalók, hanem a
munkavégzés hatókörében tartózko-
dók is ki voltak téve az azbesztpor
expozíció veszélyének. Le kell szö-
gezni azonban, mint azt fentebb is
írtuk, erre vonatkozóan semmilyen
– sem hivatalos, sem nem hivatalos –
mérés, vizsgálat nem zajlott!

A felkorbácsolt hangulatban a sza-
bálytalanságok miatt egyesek szándé-
kosan az önkormányzatot hibáztatják,
holott minden a bontással kapcsolatos
tevékenység a megbízott vállalkozó
felelőssége. Nem véletlen tehát, hogy
a vizsgálatok sem az önkormányzatot,
hanem a bontást végző vállalkozót
érintették. Fontosnak tartottuk tehát
tisztázni: Ki a felelős a bontásért, a
bontás során történetkért?
Kérdésünkre a kormányhivatal tá-
jékoztatásában úgy fogalmazott:
a megbízott vállalkozó felelős az
egészséget nem veszélyeztető és biz-
tonságos munkavégzés követelmé-
nyeinek megvalósításáért.
Nem megalapozottak tehát azok az
indulatok, amiket egyesek a város-
háza bontásával kapcsolatban szán-
dékosan gerjesztenek, a hatóság még
a folyamatos feljelentéseket követő-
en sem rendelt el ezzel kapcsolatos
légszennyezettségi vizsgálatokat. jk

szennyezés: Csak pánikkeltés van, mérés ninCs

Tények a volt városháza bontásáról
Zajlik a városháza bontása, a pala tetőszerkezet után már a fa-
lak is eltűnnek. A látvány változik, a gerjesztett indulatok azon-
ban,a folyamatos feljelentések eredményeként nem csitulnak.
Az elmúlt hetekben lapunk a rendelkezésére álló információk
szerint folyamatosan tájékoztatta az olvasókat, de mivel az ön-
kormányzat nem kap az ellenőrzésekről hivatalos tájékozta-
tást, a leggyakrabban felmerült problémákkal, állításokkal dr.
Tarnai Richárdhoz, a Pest megyei Kormányhivatal vezetőjéhez
fordultunk.

Amúlt heti hírhez kapcsolódóan egyes közösségi portálokon több olyan vélemény is megjelent, ami azt su-
gallja „egyesek” igyekeznek keresztbe tenni a megvalósulásnak. Gémesi György polgármestert kérdeztük:
Hogy látja ezt a kérdést?
– Természetesen minden, a várost érintő fejlesztésnek nagyon örülünk, s várjuk a megvalósulást. Az önkormány-
zat eddig minden támogatást megadott, ami tőle függött . A megvalósítás érdekében módosítottuk például a helyi
építési szabályzatot. Ezért is érthetetlen számomra Vécsey László képviselő úr megjegyzése, miszerint egyes
személyek blokkolták a beruházás megvalósítását, azért nem történt ideáig semmi. Hozzá kell tenni, ez kiemelt
kormányzati beruházás, amire az önkormányzatnak sem rálátása, sem beleszólása nincs. Az állami költségvetés-
ben az uszodára szánt összeg – akkor még 3,5 milliárd forint – többször szerepelt, majd visszavonásra került. De
ezt nem az önkormányzat, hanem az állam vonta vissza. Tehát ha valaki blokkolta a megvalósítást, az az állam
volt, és nem mi.
Amikor elindult a program, annyit kértünk, hogy a városi főépítész asszony részt vehessen az egyeztetéseken. Ez
kezdetben működött, de az utóbbi időben már nem. Mi hivatalosan még a látványterveket sem kaptuk meg.
– Ön szerint mikorra várható az átadás?
– Reméljük, minél hamarabb kész lesz. De mint mondtam, nincs rálátásunk a projektre. De aki ilyen téren rendel-
kezik tapasztalatokkal, és a realitások talaján áll,az valószínűleg sejti, hogy a választásokra valószínűleg csak az
alapkőletételre kerül majd sor.
Az már csak egy apróság, hogy még el sem kezdték a munkát, de a költségek már 1,1 milliárd forinttal megemel-
kedtek és így jelenleg 4,6 milliárd forintba kerül majd az uszoda.

Az elmúlt hetekben már meg-
tapasztalta a lakosság, milyen a
Nemzeti Hulladékgazdálkodási és
Koordináló Vagyonkezelő (NHKV)
Zrt. működése, amikor mindösz-
sze néhány nap leforgása alatt két
ellentétes nyilatkozatot adtak ki ar-
ról, hogy a kézbesített csekkeket be
kell-e fizeteni vagy sem. Úgy tűnik
az ebből adódó káosz csak a jég-
hegy csúcsa, s kevés az a 735 millió
forint közpénz, amit a kormányzat
az (NHKV) Zrt. országos számlá-
zási rendszerére adott. A hiba akár
az egész rendszert bedöntheti. A fo-
gyasztók jó néhány településen hó-
napok óta nem kapnak csekket, az
emiatt elmaradt befizetésért azon-
ban már kézbesítették a fenyegető
levelet.
A tavaly bevezetett szemétszállítá-
si rendszer működtetése a múlt évi
mintegy 20 milliárd forint után idén
további 10 milliárd forintjába kerül
majd az adófizetőknek. A lakosság

egyszer mint ügyfél fizet a sze-
méttárolók ürítéséért, másodszor
viszont adózóként költ az országos
hulladékkezelő cég működtetésére
óriási összegeket.
Szakértők többször hangsúlyozták:
a jelenlegi szemétgyűjtési rendszer
működésképtelen. Az állami vál-
lalat gyakorlatilag semmilyen hul-
ladékkezelési munkát nem végez,
csupán beszedi a pénzt a lakosság-
tól, és annak egy részét újraosztja
a szemétszállítást ténylegesen el-
végző, jobbára helyhatósági kézben
lévő mintegy 170 társaságnak. Az
önkormányzati vállalkozások je-
lentős hányada pedig az új, NHKV
által alkalmazott finanszírozási
rendszer bevezetése és a rezsicsök-
kentés jegyében korábban végre-
hajtott árkorlátozások miatt a csőd
szélén áll.

Gémesi György, a Magyar Önkor-
mányzatok Szövetségének elnöke és

Schmidt Jenő, a Települési Ön-
kormányzatok Országos Szö-
vetségének elnöke is úgy nyilat-
kozott a napokban, a kialakult

helyzet a hazai szemétszállítási
rendszer összeomlásához vezethet.

Mára ugyanis a lakosság ország-
szerte hozzávetőleg négyhavi sze-
métszállításidíj-tartozást halmozott
fel, ami megközelítőleg 5-6 milli-
árd forint kinnlevőséget jelenthet az
állami kukaholding számára, ami
kihat a szemétszállítást ténylegesen
elvégző állami és önkormányzati
cégekre, akik nem jutnak majd hoz-
zá pénzügyi forrásukhoz. Schmidt
Jenő felhívta a figyelmet, csapdá-
ban vannak az önkormányzatok,
mert a jelenleg hatályos törvények a
polgármesteri hivatalokat kötelezik
a szemét elszállítására. A valóság-
ban azonban a kormányzat olyan
jogi környezetet hozott létre, hogy a
helyhatóságoknak nincsen beleszó-
lásuk az országos szemétszállítási
rendszer működésébe.

(Forrás www.mno.hu)

az önkormányzatokkal vitetik el a balhét?

Bedőlhet a szemétszállítás

Változik a HÉV menetrendje a ráckevei, a gödöllői és a csömöri vonalon a
nyári szünet kezdetén - tudatta a MÁV-HÉV Zrt. A módosítása első olvasatra
pozitív változást hoz a gödöllőieknek.
A H8-as (gödöllői) HÉV-vonalat érintő változások június 19-től:
A módosított menetrendben a gödöllői vonatok jelentős részét Gödöllő vég-
állomáson a Hatvan, illetve a Budapest felé közlekedő vonatokhoz hangolták,
így Gödöllőn új csatlakozási rendszer épül fel. Ezzel együtt a késő esti órákban
és kora reggel Örs vezér tere állomáson az M2-es metróval történő összehan-
golás is megmarad.
A késő esti gödöllői HÉV szerelvények számát növelték, ezért az eddigi 60 és
90 perces követési idő 40 és 50 percre csökken – a késő esti órákban hazauta-
zók jobb kiszolgálása érdekében.
A reggeli csúcsidőszak elején és végén Gödöllőről Budapest felé, valamint a
délutáni csúcsidőszak elején és végén Budapestről Gödöllő felé két-két szerel-
vény három kocsi helyett hattal közlekedik a zsúfoltság csökkentése céljából.
20 óra után egységesítik a hétköznapi és hétvégi menetrendi struktúrát, így a
vonatok ebben az időszakban minden nap ugyanakkor indulnak.
Hétvégén egységes menetrendi struktúrát alkalmaznak. Az eddigi külön szom-
bati és külön vasárnapi menetrend helyett egységes, szabad- és munkaszüneti
napokon érvényes menetrendet vezetnek be, ezáltal a menetrend könnyebben
megjegyezhető.

HÉV-MENETREND VÁLTOZÁS
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Ősszel újra megtelhet élettel az épület

Várkapitányi lak: külső megújulás

lezárult a szavazás

megújult a Kazinczy Körúti játszótér

(folytatás az 1. oldalról)

ATestőrlaktanya néven ismert egykori
Várkapitányi lakot Gödöllő önkormány-
zata 2010-ben, hosszas egyeztetéseket
követően vásárolta a Dimenzió Kft-től.
Az épület rendkívül rossz műszaki ál-
lapotban került a város tulajdonába. A
felújítás I. ütemeként az alapozás meg-
erősítését végezték el 2011-ben, majd a
2016-ban nyertes NKA-pályázat ered-
ményeként a fafödémek és a tető hely-
reállítási munkálatait végezték el. Az
önkormányzat 2014-ben a Norvég Alap-
hoz is benyújtott pályázatot a felújításra,
ami 2016-ban tartaléklistára került, ezért
a képviselő-testület az épület mielőbbi
helyreállítása érdekében a munkálatok
önerős folytatása mellett döntött. (kj)

A Turisztikai Egyesület Gödöllő tag-
jai számos szakmai rendezvényen
képviselik városunkat, és az idegen-
forgalomban fontos szerepet játszó
helyi intézményeket és szolgáltatókat.
Június 30-án azonban nem a hozzánk
érkezőknek, hanem a gödöllőieknek
mutatkoznak be, 17 órától ingyenes
nyílt napra invitálnak minden gödöl-
lői lakost a domonyvölgyi Lázár Lo-
vasparkba.
A remek kikapcsolódás mellett az

érdeklődők megismerkedhetnek a Tu-
risztikai Egyesület Gödöllő tagjaival,
válogathatnak a Gödöllő és környéki
ingyenes magazinok között, az egye-

sület munkatársai pedig örömmel se-
gítenek mindenkinek, aki programot,
szabadidős tevékenységet keres!
A vendégeket a csárdák előtt fris-

sen sült sajtos-magvas és tepertős po-
gácsával és ásványvízzel várják.
A helyszínen izgalmas események

várják a látogatókat. A hagyományőr-
ző lovasbemutató programja közt
szerepel többek között a négyesfogat-
hajtás, pónifogathajtás, csikósok, no-
mád lovasíjász harci bemutatója: lóról
íjazás, dárdavetés, csikósok bravúrjai,
lófektetés, -ültetés, ostorpattogtatás,
„Sisi” - dámalovas bemutatója huszá-
rokkal és puszta ötös fogat hajtás.

De természetesen nem csupán a
nyílt napon kérhetnek információkat,
hiszen a turisztikai információs iroda
a Művészetek Házában szerdától va-
sárnapig 9.00-17.00 óra között nyitott
ajtókkal vár minden kedves érdeklő-
dőt!
Az ingyenes nyílt nap előzetes re-

gisztrációt nem igényel! A helyszínen
16.30-tól várnak minden érdeklődőt a
Turisztikai Egyesület Gödöllő stand-
ján, ahol apró meglepetésben is része-
sülnek!

***
A további fejlesztési és megjelenési

lehetőségeket kihasználva, az egyesü-
let ebben az évben indul a Magyar Tu-
risztikai Ügynökség által meghirdetett
EDEN pályázaton, melynek kiírása:
„Vidéki MÚZSA kerestetik – Műem-
lékek, Úti célok, Zseniális Attrakciók.
A pályázat segít abban, hogy akár
nemzetközi felületeken is bemutat-
hassuk nevezetességeinket, kulturális
értékeinket, programjainkat.

(nyf)

ingyenes nyílt nap gödöllŐieKneK a lázár lovasparKban

Bemutatkoznak a „turisztikások”

A főtérbővítés eredményeként új, különleges játszótérrel bővül Gödöllő főte-
re, ami a legkisebbeknek és a nagyobbaknak is egyaránt lehetőséget ad majd
a mozgásra, a kikapcsolódásra. A város vezetése fontosnak tartja, hogy olyan
közösségi tér jöjjön létre, ahol a gyerekek jól érzik magukat, épp ezért ők is –
és természetesen a szülők is – két héten át szavazhattak, hogy milyen jellegű
játékok kerüljenek a leendő játszótérre. A szavazás lezárult, s a múlt héten az
online és az írásban beérkezett szavazatok feldolgozására is sor került.
A két hét során közel ezer szavazó küldte be véleményét, hogy a különbö-

ző játszóeszközöket mennyire tartja fontosnak.A legnagyobb sláger a fészek-
hinta volt, amit több mint ötszázan helyeztek az első helyre, a második ked-
venc a többszemélyes csúszda, a harmadik dobogós pedig a trambulin lett.
Negyedik helyre rangsorolták a fontossági sorrendben a forgós játékokat,

sokakat meglepve, mindössze ötödik lett a mászófal, e mögött pedig a térbeli
kötélhálók végeztek. Szintén meglepetés, de az egyensúlyozó eszközök – ide
tartoznak például a mérleghinták – az utolsó helyre kerültek a szavazók lis-
táján.

(Bn)

Több mint 12,6 millió forintból szépült meg a Kazin-
czy körúti közösségi tér, amit hétfőn délután adtak át.
Az önkormányzati fejlesztés során a korábbi játszóteret
úgy alakították át, hogy ott valamennyi korosztály kép-
viselői hasznosan tölthessék el szabadidejüket.
A területre a játszóeszközök (kombinált kéttornyos

eszköz, lengőhinta, rugós játék) mellé szabadtéri fitnesz
eszközök(többek között elliptikus tréner,lábizom erősí-

tő, csípő forgató,) is kerültek, valamint a terület ren-
dezésére is sor került. Ennek részeként utcabútorokat
(padokat, hulladékgyűjtőket, asztalt és ivókutat) kapott
a tér, s a kialakítás során gondoltak a kerékpárral érke-
zőkre is, számukra támaszokról gondoskodtak a terve-
zők.

(nyf)
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Tisztelt Ügyvéd Úr!
Végrehajtás útján árverésen vásároltam egy lakást, de az ingatlan bir-
tokbavételére csak hónapok múlva kerül sor. Kinek kell a lakás átvéte-
léig a közös költséget fizetnie, nekem vagy a volt tulajdonosnak? Fel le-
het-e gyorsítani a lakás kiürítésének folyamatát? Mit kell még fizetnem
a vagyonszerzési illetéken kívül?

dr. Váczi Árpád ügyvéd válasza:
Tisztelt érdeklődő!
A közös költség fizetési kötelezettségről a társasházakról szóló tör-
vény rendelkezik. Ez alapján közös költség a közös tulajdonba tartozó
épületrész és épületberendezés, valamint a nem lakás céljára szolgáló
helyiség, illetve lakás fenntartásának költsége, továbbá a rendes gaz-
dálkodás körét meghaladó kiadások. A közös költség a tulajdonos-
társakat tulajdoni hányaduk arányában terheli, amennyiben a szer-
vezeti-működési szabályzat másképp nem rendelkezik. Ez alapján a
közös költség az ingatlan tulajdonosát és nem az ingatlan mindenkori
birtokosát, illetve használóját terheli, így a közös költséget az árverési
vevőnek a tulajdonosváltozástól kezdődően fizetnie kell.
Az árverési vevő az ingatlan tulajdonjogát a tulajdonjog ingatlan-nyil-

vántartási bejegyzésével szerzi meg,
ezért a földhivatali bejegyzéstől kezdődő-
en köteles a közös költséget viselni. Ezzel

ellentétesen az ingatlan után az adó és más köztartozás az árverési
vevőt az árverés napjától terheli.
A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény alapján az ingat-
lanban lakó személyek néhány kivételtől eltekintve az árveréstől szá-
mított 30. napon belül kötelesek az ingatlant ingóságaiktól kiüríteni, és
biztosítani, hogy a végrehajtó átadja az ingatlant az árverési vevőnek.
Ha erre határidőben nem kerül sor, az árverési vevő kérheti a végre-
hajtótól, hogy intézkedjen az ingatlan kiürítéséről. A végrehajtó ehhez
akár a rendőrség közreműködését is igénybe veheti. Természetesen a
kiürítés foganatosításáig hosszabb idő is eltelhet, illetve a kilakoltatási
moratórium időszakában - a december 1. napjától március 1. napjáig
– ennek végrehajtása is szünetel. A folyamat minden egyedi ügyben
más lehet, ezért annak időtartama is változhat.
Az ingatlant terhelő jogok fő szabályként megszűnnek, így általában az
ingatlan tehermentesen kerül az árverési vevő tulajdonába, és további
fizetési kötelezettség nem terheli az új tulajdonost.

dr. Váczi Árpád ügyvéd,
2100 Gödöllő, Petőfi tér 11.

vaczi.arpad@gmail.com

TÁRSASHÁZI JOGESETEK, AZ ÜGYVÉD VÁLASZOL

TesTvérvárosunk leánya leTT a nemzeT szépe

Koronázás a királyi kastélyban
ÚRRÉTI TÓÜNNEP

Lapunk rendszeresen beszámol a te-
hetséges gödöllői fiatalok eredménye-
iről, s büszkén mondhatjuk, városunk
bővelkedik az olyan ifjakban, akik a
tudományok terén kimagaslóan telje-
sítenek.
A „La femme 50 tehetséges magyar

fiatal” programban a 30 év alatti tehet-
ségeket keresik. Azokat, akik kivételes
adottságuk révén a jövő formálói lehet-
nek. Nem egyszerűen csak ismertebbé
akarják tenni őket, eredményeiket, ha-
nem személyes fejlődésüket hat hóna-
pos, egyénre szabott mentorprogram-
mal is segítik.
A legjobb 50 közé beválasztották

Farkas Alexandrát, Orgován Nor-
bertet ésTóthBencét is.Mindannyian
Gödöllő jó hírnevét öregbíthetik.

Farkas Alexandra
Az ELTE Környe-

zettudományi Doktori
Iskola végzőse és az
MTAÖkológiai Kuta-
tóközpont Duna-kuta-
tó Intézet fiatal kutatója, környezet- és
légköroptikai jelenségek kutatásával
foglalkozik. Az ökológiai fénycsapdá-
kat vizsgálja, illetve azokat a módsze-
reket keresi, amikkel csökkenteni lehet
a mesterséges fények vonzó hatását,
mert az számos rovar, köztük a dunavi-
rág kérészek pusztulását is okozza.
Publikál az Élet és Tudomány, va-

lamint a Földgömb magazin hasábjain,

több mint 34 magyar nyelvű cikke és
számtalan nemzetközi szakpublikáció-
ja is megjelent, egy közel 500 oldalas
könyv társzerzője, saját blogot is vezet,
valamint ismeretterjesztő előadásokat
tart.
Szeretné, ha szélesebb körben, na-

gyobb nyilvánosság mellett népszerű-
síthetné a környezettudományt.

Orgován Norbert
Pályáját biofizi-

kus PhD hallgatóként
kezdte. A tudományos
pályával szakítva je-
lenleg mobilhálózati
tesztkörnyezetek koordinálásáért felel.
Szabadidejében vállalkozások indítá-
sán töri a fejét, erejét jóléti programok-
ra és sportversenyekre tartogatja.
Már a doktori képzése évei alatt 16

cikke jelent meg nemzetközi tudomá-
nyos folyóiratokban, emellett 2 könyv-
fejezetnek is szerzője.
4G-s hálózatok tesztkörnyezeteinek

koordinálásáért felel, a Star for Life
motivációs és oktatási program Sig-
ma Technology-oldali nagykövetként
a Dél-afrikai Köztársaság legelmara-
dottabb tartományában iskolák műkö-
désének és diákok egyetemi tovább-
tanulásának támogatását segíti. Több
vállalkozásötlet is jár a fejében. Részt
vesz egy elektromos gépek javításával
foglalkozó projekt megtervezésében,
mellyel a háztartások ökológiai lábnyo-

mát csökkentené. Szeretné a Kultúrfür-
dő nevű programsorozatot újra életre
hívni.

Tóth Bence
Az informatika te-

rén már középisko-
lás korában jelentős
sikereket ért el. Még
2013-ban egy osztálytársával, Kecskés
Dániellel megalkották a B-Browser ne-
vezetű böngészőt vakoknak, ezt a 22.
Ifjúsági Tudományos és Innovációs Te-
hetségkutató Versenyen kidolgozásra
javasolták, a 2013-as Neumann János
Nemzetközi Tehetségkutató Program-
termék Versenyen I. helyezést értek el
vele.
Utána egy GyroMouse elnevezésű

telefonos egéren dolgozott, amellyel
többek között megnyerte a 2015-ös
Neumann János Nemzetközi Tehetség-
kutató Programtermék Versenyt és a
24. Ifjúsági Tudományos és Innovációs
Tehetségkutató Versenyt is. Jelenleg
a BME Villamos Informatikai Karán
működő Simonyi Károly Szakkollé-
giumban belefogott egy mobilalkal-
mazás-fejlesztéssel foglalkozó csoport
elindításába is.
A három fiatalról a program olda-

lán a www.lafemme.hu/tehetseg, vagy
Gödöllő hivatalos Facebook-oldalán, a
www.facebook.com/godollovaros cí-
men bővebben olvashatnak.

(ny.f.)

A Blaháért Társaság és a Gödöllői Lokálpatrióta Klub hatodik alkalommal
rendezte meg vasárnap az Úrréti Tóünnepet. A jó időben sokan töltötték a
délutánt a rendezvényen, ahol szárazon és vízen egyaránt számtalan színes,
játékos program várta az érdeklődőket.A sport és a kulturális bemutatók, ver-
senyek mellett kiváló alkalom adódott a beszélgetésre is, lazításra is. A gye-
rekek körében természetesen idén is a vízreszállás jelentette a csúcspontot. A
rendezvénynek idén is része volt a hagyományos esti, csónakból felcsendülő
tárogató koncert. (kj)

Június 17-én a Gödöllői Királyi Kastélyban rendezték meg a
Nemzet Szépe szépségversenyt. A több száz jelentkező kö-
zül 12 lány jutott be a Nemzet Szépe felkészítő táborába, és
10 versenyző mutathatta meg magát szombaton a zsűri előtt.
Az eseményen nagy hangsúlyt helyeztek a természetességre,
a külső mellett a belső értékekre.
A versenyben a Zentán született 21 éves Kis Gabriella

fejére került a korona, aki jelenleg Szegeden, a sebészeti kli-
nikán dolgozik ápolónőként. Első udvarhölgynek a 21 éves
tiszaújvárosi Biba Kittit választotta a zsűri, a második ud-
varhölgy pedig a szomszédunkban élő, szadai Antal Édua
lett, aki ének-zene és rajztanárként dolgozik.
Ehhez igazodva, nem vehetett részt a versenyen, aki plasz-

tikai műtéten esett át, de tetoválással és testékszerrel sem le-
hetett indulni.
A Nemzet Szépe szépségversenyt második alkalommal

rendezték meg, idén a szervezők a Grassalkovich-kastélyt
választották helyszínül, így tisztelegve Erzsébet királyné
előtt, akit 150 évvel ezelőtt koronáztak magyar királynévá.
A gálán a versenyzők által viselt ruhákat Kanizsai Silka

Ágnes készítette.
(-t)

TEHETSÉGESEK ÉS FIATALOK
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Az ünnepi könyvhétre jelent
meg Háy János legújabb, Ott-
honunk könyve című írása az
Európa zsebkönyvek sorozat-
ban. Fura kifejezés ez a zseb-
könyv, hiszen első gondolatra
a mindennapokban gyakran
kézbevett, hasznos informá-
ciókat tartalmazó, könnyen
zsebbe, táskába tehető köny-
vecskék jutnak róla eszünkbe.
Háy János könyve azonban en-
nél vaskosabb. Ennek ellenére
mégis olyan, amit bizony indu-
láskor még gyorsan bevágunk
a táskába, mert tudjuk, hogy
jó lesz elővenni a buszon, a vo-
naton, vagy épp a strandon.

Otthonunk könyve. Ez az a könyv,
amibenmindannyian benne vagyunk.
Ebben a könyvben születünk meg és
növünk fel. Itt vagyunk gyerekek,
kamaszok, apák és anyák, szeretők
és szeretettek. Ebben a könyvben
nekünk fáj, és mi örülünk. Mert ez a
mi otthonunk könyve, a lakásunké,
a városunké, a falunké, a szívünké.

Ez a könyv a mi könyvünk nyáron,
a strandon árnyékban és szikrázó na-
pon, s persze télen, amikor minden
túl kopár és túl hideg – írja a könyv
fülszövege.
Ez a könyv valóban a miénk. Az írá-
sok gyermekkorunkat, vagy épp szü-
leink, nagyszüleink gyermekkorát
idézik meg, jeleneteket, amelyeknek
tanúi voltunk, vagy akár lehettünk
volna. Élményeket, érzelmeket kel-
tenek életre, ahogy a gyerekek, vagy

épp ahogy a felnőttek látják.
Elgondolkodtatnak, vagy épp
mosolyt csalnak az arcunkra,
attól függően, hogyan éltük

meg az iskolát, a karácsonyt, a csalá-
di örömöket vagy épp konfliktusokat.
A szerző ugyanis ezeket gyűjtötte
egy kötetbe. A mindennapi emberek
történeteit meséli el, úgy, ahogy azok
elhangozhatnának egy családi be-
szélgetés, vagy épp a barátokkal egy
pohár bor mellett.
Háy János írásai nem festenek vi-
dám képet, a szerzőnek azonban
mégis sikerült megtalálnia az egyen-
súlyt, ami nem teszi szomorúvá tör-
téneteit akkor sem, ha azok közép-
pontjában a magány, vagy épp a lelki
szegénység áll. Meglehetősen reális
képet festenek a kisemberek minden-
napjairól, problémáiról, érzelmeiről.
Mindezek ellenére hősei szerethe-
tők, sajnálhatók, s tragédiáik annyira
mindennapiak, hogy talán már nekik
sem tűnik fel, hogy hibáznak, hogy
lehetne másképp is.

A könyvet mindenesetre be kell ten-
ni a táskába, vagy belegyömöszölni
a hátizsákba, mert jó szolgálatot tesz
az úton, bárhová is megyünk.
(Háy János: Otthonunk könyve) nyf

A BAgoly könyvesBolt AjánlAtA

Elbeszélgetések

Legyen

-ban!

A rendezvénynek idén is része a gö-
döllői művészeti csoportok műsora,
amivel ez alkalommal a múzeum bel-
ső udvarán várják az érdeklődőket. .
A koncertek, különböző előadások
17 órakor kezdődnek és éjfél után ér-
nek véget. A műsort a Talamba Ütő-
együttes izgalmasnak ígérkező hang-
szerbemutatója nyitja meg, majd 18
órakor az Arpeggio Gitárzenekar ve-
szi át a színpadot. 19 órától a városi
vegyeskar várja a közönséget 20 órá-

ig. 22 órakor a program a Damjanich
János Általános Iskola tanáraiból ver-
buválódott Arizóna szoba zenekar
előadásával folytatódik, majd a tán-
cosok veszik át a színpadot. 23 órától
a Gödöllő Táncszínház produkcióját
tekinthetik meg, 22. 45-től pedig bár-
ki táncra perdülhet, a Gödöllő Tánc-
együttes ugyanis táncházzal zárja az
estet. Néptáncosainkkal az este folya-
mán nem csak itt találkozhat a közön-
ség. 20.30-tól a Magyar Szabadság

Napja ünnepi műsorában a Világfá-
nál Székely Phono című előadásukat
mutatják be. Zenei programokkal az
este folyamán más helyszíneken is
várják a közönséget.
A Levendula Galériában 18 órától
Dezső Piroska gondoskodik a kama-
razenéről, a 20 órától pedig a Gödöl-
lői Szimfonikus Zenekar tagjainak
közreműködésével a „A természet
hangjai” címmel egészíti ki zenei
előadás az este megnyíló kiállítást.
A kastély udvarán 22 órától a Ladies
& Gentlemen Saxophone Quartet
szórakoztatja a közönséget, a városi
könyvtár belső udvarán pedig 23 óra-
kor kezdődik Kincső koncertje.
A programokról bővebben a
godollo.hu oldalon, valamint Gödöl-
lő városának hivatalos facebook ol-
dalán (facebook.com/godollovaros)
oldalon tájékozódhatnak. jk

Múzeumok, művészetek éjszakája
A Szent Iván éjhez legközelebb eső szombat éjszakát évek
óta, mint a Múzeumok Éjszakáját tartjuk számon. A rendez-
vény idén is számtalan izgalmas programot jelent Gödöllőn,
amikor összekapcsolódik a múlt és a jelen. Június 24-én 16
órától éjfélig tíz helyszínen várnak mindenkit a színes és
érdekes események,a gyerekek pedig – folytatva a korábbi
évek gyakorlatát – pecséteket gyűjthetnek, amiket azután ér-
tékes nyereményekre válthatnak be.

Nemes Nagy Ágnes és Pilinszky
János művészetéből kiinduló ki-
állításon mutatkoztak be a péceli
Ráday-kastélyban a GÖMB Alko-
tócsoport tagjai.

Aművészet ugyanis egy meg-
ismerhető titok, melynek kin-
cse nem az alkotói folyamat-
ban, hanem a művel folytatott
dialógusban rejlik. Így jutunk
el Nemes Nagy Ágnestől
Pilinszky Jánosig, aki így
fogalmaz: „A művészet tu-
lajdonképpen nem más, mint
áttörni a tényeket és eljutni a
valósághoz.” – mondta meg-
nyitó beszédében Galambos
Ádám teológus. Lator Lász-
lót idézve úgy fogalmazott: Nemes
Nagy Ágnes és Pilinszky János is
azon nemzedék tagjai, amelyik a

„számvetés sürgető igényét érezte:
mi történt, hogy történt, miért történt
velünk, a világgal.
„E kutatás, feltárás, a leplezetlen
igazság keresésének irányába indul-

tak el a ma kiállító alkotók is, akik
a 20. század két magyar költőóriásá-
nak, Nemes Nagy Ágnesnek és Pi-

linszky Jánosnak az életéből és mű-
veikből kiindulva alkották meg a 20.
századra, a művészekre, ugyanakkor
a jelenre reflektáló vallomásaikat.
Tették mindezt úgy, hogy nem egy

klasszikusan vett hommage
kiállítással tisztelegnek,
hanem a művészelődök
gondolatiságából kiindulva
formálták meg önnön ki-
jelentéseiket, kereséseiket,
kérdőjeleiket és reményei-
ket. Vallom, hogy e művek
vallomások, melyek egy-
szerre tesznek fel kérdése-
ket, tisztázni, előrelépni,
tisztelegni és szembenéz-
ni akarnak – a fellélegzés
óhajtásával.

A kiállítást augusztus 8-ig láthatják
az érdeklődők.

bj

Még a tanév utolsó napjaira is jutott két szép siker a Frédéric Chopin
Zenei AMI-nak, ráadásul ezúttal külhonban. Június 9-én kilencedik
alkalommal rendezte meg a Révkomáromi Művészeti Alapiskola és a
Komáromi Kamarazenekar nemzetközi hegedűversenyét, melyet az
idén kamarazenei csoportok részére is meghirdettek.

A Szlovák Köztársaság Kormánya, Nyitra Megye Önkormányzata, vala-
mint Komárom város támogatásával megvalósult versennyel a komáromi
születésű zeneszerző és zenepedagógus Beliczay Gyula emlékének kíván-
nak tisztelegni.

A gödöllői zeneiskolát egy duó és egy kvartett képviselte. Sivadó Kristóf
(hegedű) és Sivadó Domonkos (cselló) duóját édesanyjuk, Sivadóné Be-
nyus Hedvig kísérte zongorán. Előadásukat bronz minősítéssel értékelte a
zsűri (Felkészítő tanáraik: Béres Ágota és T. Pataki Anikó).
Szutor Karina és Farkas Benedek (furulya), Csuja Dániel (gordonka)
és Udud Zsófia (zongora) kvartettje a kamarazene kategória fődíját nyerte
el (F.t.: Z. Molnár Ildikó, T. Pataki Anikó és Barta Katalin).

Zeneiskolás sikerekPécelen láthatók a gödöllői művészek alkotásai
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Három éves lett, de 100 évet ünnepelt a Kávéházi
Esték a Művészetek Háza Gödöllő kertjében va-
sárnap este. L. Péterfi Csaba műsorvezető, ven-
dégeivel, Mészáros Beátával, Vajda Gyöngy-
vérrel és Rehorovszky Gáborral, s az állandó
közreműködőkkel, Buka Enikővel és Fodor
Lászlóval kétrészes estén tárták a közönség elé a
kávéházak és a kávéházi művészek világát, s ad-
ták keresztmetszetét száz év történetének.
A gyökerek persze mélyebbre nyúlnak, hiszen

az első pesti kávésra vonatkozó adat 1714-ből
származik. Tény, hogy a múlt század elején már
csaknem 500 kávéház működött Budapesten, s
azokban és azok körül zajlott a főváros társasági
élete. Oda jártak a költők, az írók és az újságírók
is, akik a fiatal, csinos hölgyeket és az úriasszo-
nyokat egyaránt vonzották. Molnár Ferenccel
szólva, „Magyarországon nincs hosszú élete a
csalásnak, a kávéházi népet nem lehet sokáig bo-
londdá tartani”.
Persze, kit is idézhettek volna először versével,

ha nem sokak szerint a költők elsőjét, Ady End-
rét? A Kávéházban című költeményt L. Péterfi
Csaba mondta el. Majd következtek a többiek,
Kosztolányi, Karinthy, Molnár Ferenc, szerelmek
és párbajok kéz a kézben jártak. A korabeli lapok
idézeteit kuplék választották el egymástól, Buka
Enikő énekelt, akit Fodor László zongorán, egy-
szer pedig klarinéton kísért.
Akávéházi világba született bele a mozi, a film

is, és ahogyan haladtunk előre a történelemben,
úgy vették át a mai elnevezéssel élve celeb-szere-
peket a színházi színészektől a filmszínészek. Pá-
ger Antal, Ráday Imre, Kabos Gyula, Turay Ida,
Tolnay Klári, Perczel Zita, Muráti Lili. A mozi

sikere megállíthatatlan-
nak tűnt. Közben azon-
ban a filmszakmában is
elkezdték érvényesíteni
az úgynevezett „zsidótör-
vényeket”, s fokozatosan
kiszorították a zsidó szár-
mazású filmeseket.
Amagyar komédia arany-

korának vége lett, teret hódí-
tott a melodráma, amelynek
zenei megfelelője a Szomorú vasárnap című dal,
és ennek a „lelkén” a kortárs vélekedés szerint
számos öngyilkosság szárad. Ezt az örökzöldet
Rehorovszky Gábor kíséretével Mészáros Beáta
énekelte a szeles gödöllői pódiumon.
A 30-as évek végén jelent meg Karády Katalin

és lett a kor új női szexszimbóluma, miként a férfi
sztár Jávor Pál volt. A közönség megtudhatta, mi-
ként „építette” fel a férfiak fejét elcsavaró, füg-
getlenségére mégis vigyázó „végzet asszonyát”
Egyed Zoltán színikritikus. Karády a Halálos
tavasz című filmmel egy csapásra országosan is-
mertté vált. A német bevonulást követően foko-
zatosan ellehetetlenítették, s az üldözöttek védel-
mére kelt. A háború után mindinkább mellőzték,
1951-ben elhagyta Magyarországot.

A vészkorszak áldozata lett Rejtő
Jenő és Radnóti Miklós, míg Örkény
Istvánnak sikerült túlélni a munkaszol-
gálatot, de további megpróbáltatásai a
következő „felvonásban” még számos
alkotásához szolgáltak témául.
AKávéházi Est első része Szép Ernő

Én zsidó vagyok? című írásának előa-
dásával, Gyarmati Fanni naplójának
részletével és a Hova tűnt a sok virág?
című dal éneklésével fejeződött be.

Marlene Dietrich háborúellenes
örökzöldjét közösen énekelte
Buka Enikő és Mészáros Beáta.

A szünet után nagyot válto-
zott a szín: a szereplők kisdobos
és úttörő egyenruhában érkez-
tek vissza és mozgalmi dalokkal
is érzékeltették az impériumvál-

tást. Majd szóba jött
a kávéházak államo-
sítása, végül a New
York újranyitása
Hungaria néven.
Az új idők új
költőket és írókat is
teremtettek. Köz-
tük a gyengébb
nem képviselőit
is. Janikovszky
Éva karrierje

egyszerűnek tűnt, hiszen
férje az ÁVO vezető tisztje volt. Nos, éppen ez a
különleges helyzet tette lehetővé a legjobb barát,
Szabó Magda rejtegetését az otthonukban.
A színházi életben is „fokozódott a helyzet”,

ami a filmiparra is átterjedt. A kommunista párt
kézi vezérlésre állította a működést, a forgató-
könyveket a Központi Dramaturgia íratta. Még a
legvidámabb filmeket is átitatta a pártpropagan-
da, mint például a 2x2
néha öt vagy az Álla-
mi Áruház.
Az est szereplői já-

tékukkal megidézték
a Mágnás Miskát és a
felejthetetlen Latabár
testvéreket, továbbá
Mészáros Ágit.
A termelési filmek-

kel és sztahanovista
hősökkel teli korba
robbant be a Körhin-
ta. Törőcsik Marival,
akit Mariann névre
kereszteltek, de a ren-
dező Fábri félelmére, hogy összekeverik majd
KrencseyMarianne-nal, Hegyi Barnabás operatőr
ötletére már Mariként aratott sikert Cannes-ban,
igaz, csak a filmvásznon, mert később jutott ki

a film európai fővárosába. A párizsi bemutatón
azonban ott volt, találkozott Truffau-val és egy
nappal az 1956-os forradalom előtt érkezett haza.
És persze Soós Imréről is megemlékeztek, akit

paraszthősnek állított be a kultúrpolitika és sosem
tudtuk meg, milyen lehetett volna Hamletként.
PágerAntal 1945 előtti és utáni életével is meg-

ismerkedhetett a közönség. Számára Cannes a
legjobb férfi főszereplőnek járó díjat „szállította”
Ugo Togniazzival megosztva. A Hattyúdal Villa
Negráját Mészáros Beáta énekelte, Rehorovszky
Gábor „harmonika” kíséretével.
Örkény István, aki hitte az épülő szocializmust,

az 1956-os forradalom leverése után szilenciumra
ítéltetett. Életének hatodik évtizedében lett egyik
pillanatról amásikra amagyar irodalom élő klasz-
szikusa. A Macskajátékból L. Péterfi Csaba és
Mészáros Beáta játszott el egy részletet.
A Kávéházi Esték közönsége arról is értesül-

hetett, hogy Örkény felismerte az akkor pályáját
kezdő, s évtizedek óta Gödöllőn élő – és a szü-
letésnapi programot is megtekintő – Nádudvari
Anna írónő tehetségét.
Aműsorban bemutatott következő pár Ruttkay

Éva és Latinovits Zoltán. Ruttkay 16 évig Lati-
novits társa és játszótársa volt. Együtt kergették
a színészálmot. Zoltán halála után Éva minden
nap gyertyát gyújtott – sosem tudta kiheverni a
tragédiát.
S mi kellett a kávéházak újjászületéséhez? A

majd 40 évig tartó „szoros barát-
ság” vége. A 90-es években újra
nyitott a Central, a Hadik és a
New York. Juhász Ferenc költő
lánya, JuhászAnna újra indítot-
ta az irodalmi kávéházakat, s a
közelmúltban a Kávéházi Esték
vendége is volt.
Ma újra divat az irodalom –

csak kicsit másképp. És életerős
a gödöllői változata, a Kávéházi
Esték is.
A műsor végére a tánc is be-

költözött a pódiumra. A 80-as
évek slágerére (Sohase mondd)
Vajda Gyöngyvér és L. Péterfi

Csaba táncolt, majd jött a Báj, báj Szása és végül
a Pá, kis aranyom...
Viszlát szeptemberben, ismét a Királyi Váró-

ban! (l.t.)

Antal-napi megemlékezést tartott a Gödöllői Ki-
rályi Kastély Barátainak Egyesülete a kastéllyal
szembeni Grassalkovich-szobornál. Az egyesület
megalakulása óta megemlékezik Antal-napon a
kastélyt építtető Grassalkovich I. Antalról.
A rendezvényen Szlávik Jánosné, az egyesü-

let elnöke mondott beszédet, amiben összefoglal-
ta Grassalkovich életútját, személyiségéről pedig
dr. Fallenbüchl Zoltán Grassalkovich-kutató, tör-
ténész szavait idézte: „Sokrétű, többoldalú sze-
mélyiség volt, nagy vagyonszerző – de mindig a
tisztesség határain belül. Nemzeti politikusként
védte a magyar érdekeket, az abszolút monarchi-
ában támogatta a magyarokat és a magyar nyelv
térnyerését az országrészben, előnyös kapcsola-
tokat alakított ki a bécsi udvarral. Jellemzője volt
a mély vallásosság és a szerénység, józanság”.
Mint Gödöllő ura, az akkor még poros kis falut

felvirágoztatta, betelepített német és szlovák ipa-
rosokat, kézműveseket, új utcákat hozott nekik
létre, mezővárosi rangot szerzett a településnek.
Megépíttette a kastélyt a díszes kastélykápolná-
val együtt. Nevéhez fűződik még a babati istálló-
kastély, a présház, a máriabesnyői kegytemplom

és a kapucinus ko-
lostor a filagóriával,
a Királydombi Pavi-
lon, uradalmi épüle-
tek (többek között a
későbbi Testőrlakta-
nya), valamint a fá-
cános- és vadaskert.
Beszédében nem-

csak a grófról emlé-
kezett meg, hanem
a 300 évvel ezelőtt
született Mária Teréziáról is, aki 1751 augusztu-
sában két éjszakát töltött a kastélyban.
Szlávik Jánosné örvendetesnek nevezte, hogy

a gróf 2013-ban felavatott, egész alakos köztéri
szobrának felállításával megvalósult emlékének
méltó megőrzése, lehetővé téve az Antal-napi
emlékezés hagyományának felelevenítését.
Zárásként Gödöllő önkormányzata, a szervező

Gödöllői Királyi Kastély Barátainak Egyesülete,
valamint a városban lévő kulturális intézmények
és civil szervezetek képviselői megkoszorúzták
Grassalkovich I. Antal szobrát. (ak)

XIX. századi báli hangulattal, fodros nagyesté-
lyivel indult, és igazi, hamisítatlan XXI.századi
partyval zárult a Nézd, ki van itt! olvasóvetélke-
dő a városi könyvtárban. A tizenhét csapat tagjait
Fülöp Attiláné igazgató, és dr. Pappné Pintér
Csilla alpolgármester köszöntötte. Az Erzsébet
királyné emlékére szervezett könyves kalandjáték
során a résztvevők lefotózták a Sisi nevét viselő
gödöllői helyszíneket, illemkódex képregényt raj-
zoltak modern királynők számára, fitnesz-well-
nesz diétát állítottak össze a királynénak, és kor-
társ külföldi verseket fordítottak nagy sikerrel.
Mind a 18 csapat, mind a könyvtárosok na-

gyon élvezték a két hónapig tartó vetélkedőt, a
sok színes, kreatív feladatmegoldást. A legjobban
sikerült alkotásokból, a játék legemlékezetesebb

pillanataiból
készült kisfilm
lejátszása után
(a videó meg-
tekinthető itt:
nezdkivanitt.
wo r d p r e s s .
com) sor ke-
rült az ered-
mény kihir-
detésére és a
nyeremények átadására is.
Első helyen végzett a Lizi 1837 csapat: Orp-

hanides Kisztina, Kovács Tibor, Kovács Berta-
lan ésKovács Barnabás.
Második lett Sisi csapata:Kocsisné dr. Bankó
Zsuzsanna, Kocsis Emese, Kocsis Bene-
dek, Kocsis Júlia ésKocsis István Tibor.
Harmadik lett a Vadkatsa csapata: Csi-

kós Hanna, Liska Dóra, Soldevila Réka
és Szabó Fruzsina.
A nyeremények és különdíjak átadása

után a Black Time Hip-Hop tánciskola be-
mutatója következett, Bratyó vezetésével,
majd kezdetét vette a közös tánc, ahol a buli
hangulatfelelőse DJ. Mirmur (György Fló-
ra) volt.
A játék a Bölcsőtől a koronáig- Gödöllő,

a királyné városa elnevezésű tematikus év
keretén belül valósult meg.

(db)

Centenárium a Kávéházi estéKen

Újra divat!

ANTAL-NAPI MEGEMLÉKEZÉS NÉZD, KI VAN ITT!
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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

TÓDOR: 7 éves, ivartalaní-
tott kan, kora ellenére tiné-
dzsereket megszégyenítő-
en aktív. Nagycsalád mellé
is ajánjuk. Cicára nem volt
„tesztelve”.

BOGI: 3 éves keverék szu-
ka. Nagyon barátságos.
Gyerek mellé is ajánljuk,
de csak egyedüli kutyának.

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

ÁLLATORVOSI RENDELŐ

Június 24-én, 25-én
(szombat, vasárnap)

9-11 óráig

DR. KOLESZÁR ISTVÁN

2100 Gödöllő,
Mátyás király utca 11.

Telefonszám:
06/30-535-55-23

TURUL
GÖDÖLLŐI

ÁLLATKÓRHÁZ
(Gödöllő, Szabadság út 21.

a HÉV-fordulónál)

! Minden nap nyitva !
ÁLLATPATIKA

9.00–19.00

Tel: 06-30-943-9898

PEDRÓ: Dalmata keve-
rék. Csodálatos kiskutya:
bújós, gyerekbarát, szó-
fogadó. Ivartalanítás után
alábbhagy dominciája is.

ELŐSZÖR SZÜLETETT TIGRIS
DEBRECENBEN

ANTI: 4 éves kan. Játékos
kutyus, nagyon emberba-
rát, gyermekek mellé is
bátran ajánlható.

Minden gazdi számára fontos ked-
vence egészsége, jó közérzete,
ennek alapját pedig a megfelelő,
kiegyensúlyozott, változatos táplál-
kozás képezi.
Bár étkezési szokásaik eltérők,
(hiszen míg a kutyák egyszer-
re nagy adag étel felvételére
képesek, hajlamosak a hab-
zsolásra is, addig a macskák
jellemzően több alkalommal
vesznek magukhoz kisebb
mennyiségű eledelt), alapvető-
en mind a kutyák, mind a cicák
húsevő állatok, így fehérjében
gazdag étrendre van szükségük,

szervezetük megfelelő működésé-
nek érdekében.
Köztudott, hogy a kutyák és macs-
kák emésztőrendszere nem képes
feldolgozni a nyers gabonát. Ugyan
főtt formában igen, azonban ez
intoleranciát okozhat náluk. Ha
visszatekintünk kedvenceink evo-
lúciós folyamatok során kialakult
táplálkozási szokásaira, ennek az
allergiás tünetnek a jelentkezése

sokkal érthetőbb, logikusabb, mint
a manapság gyakran diagnosztizált
csirke allergia. Hiszen amikor még a
vadon volt az otthonuk, jobban bele-
illett életmódjukba, hogy más táplá-

lék híján elejtettek egy-egy madarat,
mint az, hogy valamilyen
formában gabonához jutot-
tak volna. Persze eszünk
ágában sincs bírálni bármi-
lyen orvosi szakvéleményt,
hiszen a csirke allergia egy
valós probléma a modern
négylábúak körében, de
ne felejtsük el, hogy ennek
megállapítása (csak úgy,

mint a humán orvoslásban) kizáró-
lag vérvétel, vagy allergiavizsgálat
útján lehetséges.
Az allegiás tünetek elkerülésének
érdekében fontos, négylábú tár-
sunk minőségi eledelt kapjon. A
spanyol Maxima és
az Optima márkájú
tápsorunkat az teszi
különlegessé, hogy
nem csak húslisztet

tartalmaznak, hanem az egyedülál-
ló feldolgozási technológiának kö-
szönhetően valódi friss hús az ele-
delek elsődleges összetevője, mely
a legmagasabb biológiai értékű fe-
hérjét biztosítja.
Ahogy már fentebb említettük, a ku-

tyák és cicák szervezete nem
mindig reagál jól a gabonára,
ez az oka annak, hogy mindkét
tápsornak létezik gabonamen-
tes változata is.
Eledeleink egyéni igényeket is
kielégítenek, hiszen a Maxima
esetében megtalálhatóak az
életkorhoz, testmérethez, steri-
lizációhoz idomuló és a speciá-

lis hypo-allergén tápok is. A Maxima
tápokban nagyon magas a friss hús
tartalom és többek között gyógynö-
vénykivonatokat, magas arányban
esszenciális zsírsavakat, tengeri al-
gát és ízületvédőket is tartalmaznak.
Az Optima alap kínálata mellett a
hízásra hajlamos, idősödő állatok
számára is megtalálhatóak a minő-
ségi Light tápok, valamint hosszabb
szőrű macskák esetén választható
a szőrlabdák képződését gátló Ha-
irball eledel is.
Termékeinket keresse üzletünkben
(2100 Gödöllő, Kenyérgyári u. 2.)
vagy webáruházunkban
(www.vetashop.hu).

Először született tigris a debreceni ál-
latkertben, a most héthetes hím köly-
köt pedig bemutatták be a sajtónak és
a közönségnek. Nagy Gergely Sándor,
az állatkert igazgatója elmondta, hogy
a debreceni állatkertben 1973 óta tarta-
nak tigriseket, és több mint 6 év előké-
szítő munkájának eredményeként gya-
rapodott végre – az Európai Fajmegmentő Program keretében – egészséges
utóddal az állomány.
A héthetes szibériai kistigris szülei, Miska és Róza 2014-ben Angliából, il-
letve Franciaországból érkeztek Debrecenbe. Kölykük április 21-én született
- mondta az igazgató, hozzátéve: anyjának nem volt teje, így kézből etették,
és az állatkert gondozói „nagy titokban és odaadással nevelték az elmúlt he-
tekben”. Az életerős kistigris a sajtótájékoztatón mikrochipet kapott, majd a
kifutóval ismerkedett. Belelépett a kifutót átszelő kis patakba is, de a víztől
láthatóan nagyon megijedt, visszahőkölt és a fotósok unszolására sem volt
hajlandó újra megközelíteni. A kistigris - amelynek nevére az interneten sza-
vazhatnak majd a debreceniek -, egy évig lesz a Nagyerdőben, utána a faj-
megmentő program keretében egy másik állatkertben járulhat majd hozzá
faja fennmaradásához .

A fehérítő egy erős tisztítószer,
amely fertőtlenít és megöli a bak-
tériumokat, a vágott virágok vizébe
helyezve viszont jótékony hatást fejt
ki. Lássuk, melyek ezek a jótékony
hatások, és hogyan kell adagolnunk
a fehérítőt ahhoz, hogy a kívánt ered-
ményt érjük el!

Biztos hogy segít?
Afehérítő megakadályozza a baktéri-
umok megjelenését a vázában. Ezen
baktériumok következtében a virá-
gok idejekorán elhervadnak, a vá-
zában található víz pedig megpené-
szedik. A fehérítő ugyanolyan hatást
fejt ki, mint a virágkereskedésben a
virágok mellé gyakran kapott kis ta-
sakokba csomagolt tartósítószer.
Így készítse el a fehérítős oldatot!
A virág üdeségének megőrzése és a
baktériumok megjelenésének meg-
előzése érdekében néhány naponta
adjon fehérítőt a vázában található

vízhez. Számítsa ki, hogy mennyi
fehérítőt kell a vízhez adnia, külön-
ben véletlenül túl nagy mennyiséget
önthet hozzá, ami a virágok idő előtti
elhervadásához vezethet. Egy ne-
gyed liter vízhez adjon egy negyed
kávéskanálnyi fehérítőt és keverje el
alaposan.
A vázába öntsön annyi oldatot, hogy
az ellepje a virágok levágott szárait,
majd a maradékot öntse ki. Minden
negyedik nap öntsön további negyed
kávéskanálnyi fehérítőt minden ne-
gyed liter vízhez, majd keverje el a
vízben, vagy készítsen a vázában
lévő helyett új oldatot. A virágok

megóvására a fehérítő alkalmazá-
sa sokkal hatékonyabb módszer,
mint a virágárusoknál kapható
tartósítószerek.
Csak óvatosan a fehérítővel!
A fehérítő kezelése elővigyáza-
tosságot igényel, különösképpen,
ha a házon belül használod. Bár

a virág vázájában kifejlődő bakté-
riumok belélegzése károsíthatja az
egészséget, a hígítatlan fehérítő belé-
legzése is veszélyt hordoz magában,
főképp rosszul szellőző helyiségek-
ben.
A virágok tartósításához csak kis
mennyiségű fehérítőt használjon, és
tartsa nyitva egy ablakot a váza mel-
lett, amíg a lakásban érzik a fehérí-
tőszag. A fehérítő kiöntésekor legyen
nagyon óvatos, ügyeljen arra, hogy
ne kerüljön a bőrére vagy a szemébe.
Ha mégis, akkor öblítse ki az érintett
testrészt vízzel, és hívja azonnal a
toxikológiai központot.

KEDVENCEINK TÁPLÁLÉKA

HOGYAN SEGÍT A FEHÉRÍTŐ A VIRÁGOKNAK?
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AA Nemzetközi Olimpiai Bizott-
sság (NOB) döntése nyomán
15 versenyszámmal bővül a
2020-as tokiói nyári játékok
programja, ami a hazai spor-
ttolók előtt is újabb lehetősé-
geket nyithat meg.

A végrehajtó bizottság döntése ér-
telmében az eddigi rotációs elvet
módosítva a vívásban mindegyik
szakágban lesz csapatverseny, azaz
nem szorul ki két szám, mint az
utóbbi olimpiákon. Atlétikában a
4x400 méteres vegyesváltó lép be a
pprogramba, úszásban a 4x100 méte-
res vegyesváltó, továbbá a férfi 800
és a női 1500 méteres gyorsúszás

bekerül a műsorba. Kajak-kenuban,
evezésben, lövészetben, súlyeme-
lésben, vitorlázásban, cselgáncsban
és ökölvívásban úgy módosulnak a
versenyszámok, illetve a létszámok,
hogy a női-férfi egyensúly jobban ér-
vényesül.
Lesz cselgáncsban és íjászatban ve-
gyes csapatverseny, asztaliteniszben
vegyespáros, triatlonban vegyesvál-
tó, kosárlabdában programba be-
kerül a 3x3-as változat, BMX-ben
freestyle-versenyeket, pályakerék-
párban madisont is rendeznek.
A programbővülés ellenére 285-tel
csökken a versenyzők létszáma a ri-
óihoz képest.
A NOB új sportágként felvette a to-
kiói olimpia programjába a gördesz-
kázást, a hullámlovaglást, a sport-
mászást, a karatét és a baseballt//
softballt.

(forrás:nso.hu)

Tokió 2020 – BővíT a NoB

15 új versenyszám a programban

Minden bizonnyal ünnepnap-
pá nyilvánítja 2017. június 13-
át a honi röplabda társadalom,
ugyanis ezen a napon döntött
az országgyűlés arról, hogy
a labdarúgás, a kézilabda, a
jégkorong, a kosárlabda és a
vízilabda után a röplabdát is a
társaságiadó-kedvezményen
keresztül támogatott sportág
lesz.

A döntés értelmében a tao-látványsportágak
közé felvett röplabda a következő hat esz-
tendőben, hasonlóan a másik öt sportághoz
kiemelt támogatásban részesülhet. Ennek
köszönhetően a városunkban nagy hagyo-
mánynak örvendő sportág is remélhetőleg
újból erőre kaphat majd. Ludvig Zsolt, a
Magyar Röplabda Szövetség (MRSZ) fő-
titkára örvendetesnek tartotta a döntést és
hangsúlyozta, hogy ez óriási lépés lehet a
számukra és bízik abban, hogy minden klub
élni tud a tao nyújtotta lehetőségekkel és le
tudják csapni ezt a magas labdát. Minden
esetre a szövetség felkészülten várja az új
időszámítást. Az MRSZ tájékoztatása sze-
rint hamarosan elérhető válik az az elekt-
ronikus felület, amelyen keresztül a klubok
feltölthetik majd pályázatukat. -li-

RöplaBda – TaoTÁMoGaTÁS

Látványsportág lett a röplabda is

Bronzérmet szerzett a Gémesi Csa-
nád (a kép jobb szélén), Szatmári
András, Decsi Tamás, Szilágyi Áron
alkotta férfi kard csapat a grúziai
Tbilisziben zajló vívó Európa-bajnok-
ságon, miután 45:28-ra verték a mi-
einkNémetországot,míg egyéniben
a gödöllői vívó a hetedik lett.

Agrúziai Tbilisziben rendezték meg a vívók
Európa-bajnokságát, ahol a gödöllőiGéme-
si Csanád kard fegyvernemben képviselte
hazánkat egyéniben és csapatban. Az egyé-
ni versenyen a csoportmeccseken érződött
már, hogy kiváló formában van Csanád,
amit az 5/1-es győzelem-vereség mutatóval
jelzett is. A 32-es főtáblára jutás után jött a

16 közé kerülés, amit a fehérorosz
Kirchipou elleni 15:8-as győze-
lemmel abszolvált is kardvívónk,
majd a nyolcaddöntőben a német
Hübner következett, akit egy 15:6-
os sikerrel lépett le. A végállomást
a negyeddöntő és a hazai, későbbi
bronzérmes Bazadze elleni 15:7-es

vereség jelentette, ezzel Gémesi Csanád a
hetedik helyen végzett egyéniben.Amagya-
rok közül az olimpiai bajnok Szilágyi Áron
ment a legtovább, aki a döntőig jutott, itt a
német Hartungtól kapott ki 15:7-re. Decsi
Tamás az 5., míg Szatmári András a 10.
helyen végzett.
Következett a csapatverseny, amely után
nyugodt szívvel és nagy örömmel írhatjuk
le, hogy a két év után újra csapattag Gémesi
Csanád és az egyéniben ezüstérmes Szil-
ágyi Áron voltak a vezérei a magyar férfi
kardcsapatnak. A Gémesi, Szilágyi, Decsi,
Szatmári alkotta négyes egészen az elő-
döntőig menetelt, miután előbb Belgiumot
vertük 45:21-re, majd Franciaországot is si-
került felülmúlni 45:41-re. Az elődöntőben

Oroszország következett, akik ellen talán a
nagy tét, talán valami más miatt, de az egész
csapat betlizett, aminek a következménye
45:39-es vereség lett. A Németország el-
leni bronzmeccs előtt volt idő átbeszélni a
látottakat, ugyanis egy hosszabb szünet kö-
vetkezett, ami jót tett a csapatnak. A bronz-
meccsen fergeteges vívással 45:28-ra verték
az egyéni Eb-győztest is a soraiban tudó
németeket a mieink, így végül bronzérmes
lett a Gémesi Csanád, Szilágyi Áron, Decsi
Tamás, Szatmári András alkotta férfi kard
csapatunk.
Városunk Eb bronzérmes vívója így érté-
kelte a kiváló eredményt: – Elmondhatatla-
nul örülök ennek a bronzéremnek! Két éve
szerepeltem legutóbb a válogatottban, és
nagyon akartam ezt az érmes visszatérést.
A franciák ellen jól ment, az orosz meccset
viszont sajnálom. Nekem nagyon kellett a
hosszabb szünet a bronzmeccs előtt, megé-
reztem, hogy visszajött a formám, mondtam
is a többieknek… (fotó: hunfencing.hu) -li-

vívÁS – vívó EuRópa-BajNokSÁG, TBiliSzi

Bronzérmes a férfi kardcsapat

Újabb gödöllői kötődésű labdarúgó
bizonyíthatja tehetségét a honi lab-
darúgás legmagasabb szintjén, mi-
után az NB II-es Soroksár színeiben
23 találattal gólkirályi címet szerző
Lovrencsics Balázs (a képen) a Fra-
diban folytathatja pályafutását,mez-
száma a 91-es lesz.

Papíron eddig is az FTC kötelékébe tarto-
zó, de kölcsönben a XXIII. kerületieknél
pallérozódó támadó kiváló szezont tudhat
maga mögött, hiszen a másod osztályban
negyedik helyen végző Soroksár játékosa-
ként 23-szor volt eredményes, ami gólki-
rályi címet ért. A 25 éves Balázs nagy utat
tett meg az NB I-es szerződésig, hiszen a
2010/2011-es bajnoki évben még a megye

I-es Gödöllői SK csapatában termelte a
gólokat, majd játszott az NB II-es Vác és
az NB III-as Maglód csapatában is, mielőtt
2013 nyarán Soroksárra igazolt volna.
Az idei NB II-es pontvadászatban 35 mér-
kőzésen lépett pályára a sárga-feketék
színeiben, ezeken a meccseken összesen
23-szor mattolta az ellenfelek kapuját és,
hogy mennyire magabiztosan nyerte a gól-
vadászok csatáját, azt az jelzi igazán a leg-

jobban, hogy a másod osztályban bajnok
Puskás Akadémia játékosa, Tischler Patrik
15 találattal végzett a góllövőlista második
helyén.
Lovrencsics Gergő után tehát Lovren-
csics Balázs is a Fradi kötelékébe tartozik
majd, és remélhetőleg minél többször szur-
kolhatunk majd a testvérpárnak a pályán.
Mindkét játékost nevezték az idei Európa
Liga sorozatba, így méltán lehet büszke az
édesapa és egyben a Lovrencsics-fivérek
nevelőedzője, Lovrencsics László fiaira.
(fotó: fradi.hu) -tl-

Labdarúgás – NB II-es gólkirályi cím NB I-et ért

Újabb Lovrencsics a Fradiban

Lovrencsics Balázs mellett még egy, a
labdarúgás alapjait szintén Gödöllőn
megszerző játékos igazolt az NB I-be
a nyáron, miután Simon Krisztián (a
képen) németországi, korántsem vi-
szontagságos karrierjének intett búcsút
és írt alá korábbi NB I-es klubjához,
az Újpest FC csapatához. Krisztián
nagy reményekkel igazolt 2015-ben
az 1860 München csapatába, de rövid-
re sikerült a bajor klubnál a karrierje,
miután keresztszalag szakadás miatt
közel két évet ki kellett hagynia, így
nem tudta kihozni magából azt, amit
szeretett volna. Hosszú tortúrát lezár-
va intett tehát búcsút a légiós életnek

és fogadta el a lila-fehérek ajánlatát és
tért vissza NB I-es nevelő klubjához,
akiknél 2009 és 2014 között összesen
98 alkalommal lépett pályára és eze-
ken a fellépéseken 19 gólt szerzett. Bí-
zunk abban, hogy az új magyarországi
korszak ismét sikeres és legfőképpen
sérülésmentes lesz számára.
(fotó: ujpestfc.hu)

München után Újpesten folytatja Simon Krisztián

Az elmúlt hétvégén rendezték Bu-
dapesten, az Ikarus pályán az U23-
as és junior országos bajnokságot,
ahol a GEAC atlétái összesen kilenc
éremmel zárták a versenyt.

A junior mezőnyben kiemelkedően telje-
sített magasugrásban Renner Luca, aki az
egyéni csúcsán 6 cm-t javítva, 184-cm-es
eredménnyel lett országos bajnok, ugyanitt
Kriszt Katalin (a bal felső képen középen
Luca, ballján Katalin zöld melegítőben)
idei legjobb teljesítményével (168 cm) pe-

dig bronzérmes helyen végzett. Luca távo-
lugrásban is felállhatott a dobogó legalsó
fokára. Répási Petra (1996) az U23-as
korosztályban élete legjobb futásával (13,35
másodperces idővel) lett ezüstérmes 100
gáton és mindenki nagy meglepetésére,
klasszikus sprintereket legyőzve, nagyon
jó idővel (11,95 mp) bronzérmes 100 m sí-
kon. Rúdugrásban is brillíroztak a GEAC
versenyzői. Simonváros Csanád (1999) a
felnőtt ob után a juniort is megnyerte, óri-
ási küzdelemben 490 cm-es eredménnyel
utasította maga mögé legnagyobb riválisát.
Ugyanitt kiváló 460 cm-es egyéni csúccsal
Szamosi András (1999) állhatott a dobogó
harmadik fokára, míg Fatér Zoltán (1998)
ötödik lett.A junior lányoknálKrisztAnna-
mária (1999) hozta a „kötelezőt”, azaz az
ezüstérmet. Csernyánszky Flóra (1999)
bronzérmes lett junior női gáton, Tóth

Zsombor (1998) 5. helyen végzett távol-
ugrásban, 110 m gáton és gerelyhajításban,
míg Katona Ádám (1999) 8., Tamás Máté
(1999) 9. helyen végzett 400 m-en. Edzők:
Zsivoczky Attila, Szörényi István, Borisz
Volkov, Deutsch Péter, Suba László, Kap-
tur Éva.

Négy GEAC-os az ifjúsági válogatottban

Szintén az elmúlt hétvégén, Miskolcon az
egyetemi Atlétikai Centrum Tábori Lász-
lóról elnevezett pályáján rendezték meg az
U18-as magyar atlétika válogatott csapat
egyik legnagyobb megmérettetését, a ha-
gyományos négy nemzet viadalát (HUN-
CZE-SLO-SVK), amelyen négy fiatal
GEAC-os atléta is képviselhette hazánkat.
Minden szempontból első helyre kívánkozik
a rúdugró Mihály Ádám teljesítménye (a
jobb alsó képen), aki 455 cm-es nagyszerű
egyéni csúccsal második helyen végzett és
ezzel megszilárdította a helyét az EYOF-

ra készülő magyar válogatott csapatban.
Edzője, Szörényi István elmondása sze-
rint Ádámnak a 460 cm-es magasságon is
nagyon bíztató kísérletei voltak. Ugyanitt
Kondrák Réka, egyéni csúcsától alig elma-
radva (340 cm), ötödik, 800 m síkon a még
serdülő Szőke-Kiss Anna kiváló idővel
(2:16.01) szintén ötödik lett.Aversenyen kí-
vül indulóCanea Zoltán gerelyhajítónk pe-
dig újra egyéni csúcsot javított, 55,91 m-re
hajította a 700 g-os szert és ezzel feljött az
ifi ranglista második helyére. Amagyar csa-
pat a GEAC atlétáinak hathatós segítségével
szerezte meg az ezüstérmet a nemzetek kö-
zötti versenyben. További edzők:Gadanecz
György ésMátéAlpár. -kb-

aTléTika – juNioR éS u23-aS oB

Kilenc érem és Renner Luca nagy ugrása AAz elmúlt hétvégén ért véget a 12
csapatos, városrészek közötti aszta--
litenisz bajnokság, amelyet az idén
a Fenyves csapata nyert meg.

A 11 fordulón át tartó, 4-6 fős csapatokk
részvételével zajló amatőr bajnokságon aa
második lett a Röges-Kazinczy vegyes csa-
ppat, míg a dobogó harmadik fokára a Kert-
város csapata állhatott fel. Folytatás ősszel.
A további sorrend: 4. Csanakért Egyesület,
5. Egyetem, 6. Máriabesnyő, 7. Centrum,
8. Alvégi Civil Társaság, 9. Blahai Rétisa-
sok, 10. Haraszt, 11. Blaháért Társaság, 12.
NNagyfenyves. -ll-

aSzTaliTENiSz – FENyvESRE
kERülT a vÁNdoRkupa
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Június 21-től 28-ig:
ZENE ÉS TÁRSMŰVÉSZETEK TÁBOR

Június 24., szombat, 10.00:
CHOPIN OPEN

Június 24., szombat, 17.00-23.00:
Múzeumok éjszakája – Muzsikáló fest-
mények – Zenés fejtörők családoknak

FRÉDÉRIC CHOPIN ZENEI
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY

GIM-ház (Gödöllői Iparművészeti Műhely Alkotóháza)
2100 Gödöllő, Körösfői utca 15-17. telefon/fax: 28-419-660, gimhaz@invitel.hu, www.gimhaz.hu

Az alkotóházban
„… a kék magasba szállok…”

címmel
Erzsébet királyné tiszteletére rendezett zászlókiállítás látható.

Kiállítók: Aranyosi Zsuzsanna, Bányász Judit, Bornemisza Eszter, Czeglédi Júlia, B.
Csernyánszky Katalin, Csíkszentmihályi Réka, T. Doromby Mária, Fóris Katalin, Golarits
Erzsébet, Göbölyös Márta, Katona Szabó Erzsébet, Kelemen Katalin, Latin Anna, Makkai
Márta, Morvay Ibolya, Orient Enikő, Ruttka Andrea, Sárváry Katalin textilművészek

Az eseményt az Erzsébet-emlékév keretében rendezzük meg.
Támogatók: Gödöllő Város Önkormányzata, Művészetek Háza Nonprofit Kft. Gödöllő

A kiállítás megtekinthető 2017. szeptember 10-ig (szombat–vasárnap) 14-18 óráig
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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
Június 19-25-ig:

Egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1. Tel.: 420-243.
Június 26-tól-július 2-ig:

Máriabesnyői Gyógyszertár, Szabadság út 167. Tel.: 419-749.

CUKORBETEGEK RÉSZÉRE

A „Teljes élet cukorbetegen” pályázat részeként 2017. június 24-én, 8.30-
12 óráig oktató napot szervezünk 100 gödöllői CUKORBETEG részére.
Témák: elhízás, tányérmodell, mozgás, lelkierő.
Helyszín:Művészetek Háza Gödöllő Kultúrális Központ
A rendezvényt a Régió Plusz Televízió felveszi és előadásonként közvetíti.
Előzetes regisztrációt követően a részvétel ingyenes.
Olyan cukorbetegeket várunk, akik még nem vettek részt csoportos ok-
tatáson. Jelentkezni lehet Halász Zsuzsanna diabetes szakápolónál ked-
denként 14-16 óráig a 06-28-430-655/137 melléken, valamint a Tormay.
diab@freemail.hu email címen.
A rendezvényt Gödöllő város Önkormányzata valamint a Sanofi-Aventis
Zrt. támogatja.

Dr. Kiss Éva Diabetológus Főorvos

Tormay Károly Egészségügyi Központ Gödöllő

Testvérvárosunkból, Wageningen-
ből 2017. október 5-8. között ha-
gyományainknak megfelelően is-
mét ellátogat a holland település
küldöttsége. A delegációban a vá-
ros vezetőin kívül egyebek között
a szociális-, egészségügyi-, művé-
szeti-, ökumenikus csoportok kép-
viselőit fogadhatjuk az iskolások és
rendvédelmi szakemberek mellett.
A vendégek elszállásolásához befo-

gadó családokat keresünk. Elsősor-
ban azon személyek jelentkezését
várjuk, akik már jártak Wagenin-
genben a korábbi kiutazásokon, il-
letve olyan új jelentkezőkre számí-
tunk, akik kapcsolatépítés, idegen
nyelv gyakorlása céljából szívesen
házigazdái lennének holland kol-
légáiknak 3 éjszakára, elősegítve
a kultúrák közötti párbeszédet. A
fogadó családnak két reggelit, egy

vacsorát és elutazáskor úti csoma-
got szükséges biztosítania a holland
vendégnek. A programok összeál-
lításáról, a további étkezésekről a
szervezők gondoskodnak.
A befogadó családok Kiss Zsu-
zsannánál jelentkezhetnek az
alábbi e-mail címen:
kisszsuzsanna.godollo@gmail.com
vagy a +36-20/546-1664-es mobil-
telefonszámon.

ATormay Károly Egészségügyi Központ vezetése tájékoztatja
a tisztelt lakosságot, hogy – az orvosaik rendelkezésre állásának

(szabadságolások) alakulása miatt – az intézet

PÉNTEKI szakrendelései 2017. július 3. és 2017. szeptember 3. között,
7 és 16 óra között állnak a betegek rendelkezésére.

ATÖBBI NAPOTAVÁLTOZTATÁS NEM ÉRINTI!
Kérik a szíves megértésüket!

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet kidolgozás
alatt lévő tervezetét 2017. július 4-én, kedden 17 órakor a Városi Könyvtár földszinti termében Lakossági
Fórum keretében mutatjuk be. A fórumra tisztelettel váruk minden érdeklődőt.
Az egyeztetési anyag 2017. június 26-tól megtekinthető a www. godollo.hu oldalon is a „Polgárok” menüpont
„Partnerségi Egyeztetés” címszó alatt.
A készülő kézikönyvvel és rendelet-tervezettel kapcsolatos javaslataikat, észrevételeiket szóban a lakossági fóru-
mon, illetve írásban 2017. július 12-ig tehetik meg:
– postai úton a Gödöllői Polgármesteri Hivatal Főépítészi Iroda részére (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.) vagy
– a foepitesz@godollo.hu e-mail címre megküldve.

A fenti partnerségi egyeztetés, valamint
az azt követő államigazgatási egyeztetési
eljárás észrevételei nyomán véglegesített
tervezetet várhatóan folyó év szeptembe-
rében terjesztem a képviselő-testület elé
jóváhagyásra.

Településképi Arculati Kézikönyv (TAK)
A TAK elsősorban a lakosság, az építte-
tők tájékoztatását segítő, szemléletformáló kiadvány. Feltárja és bemutatja a településen belül jól elkülönülő egyes
településrészek arculati jellemzőit és értékeit. Javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek és
tájhasználat alkalmazására.
Településképi rendelet
Az eddigi önálló önkormányzati rendeletek: helyi értékvédelem, reklám, településképi bejelentés, településképi
véleményezés, településképi kötelezés, valamint a településkép-védelmi előírások egy közös rendeletbe kerülnek.

Dr. Gémesi György polgármester

MŰVÉSZETEK HÁZANYÁRI NYITVATARTÁS

AMŰVÉSZETEK HÁZA JÚLIUS 1-TŐLAUGUSZTUS 31-IG ZÁRVA.
SZEPTEMBER 1-TŐLAMEGSZOKOTT NYITVATARTÁSSALVÁR MINDENKIT.
ABelvárosi Jegyiroda július 1-től augusztus 31-ig hétfőn ZÁRVA, kedd-péntek 11.00-18.00,
szombat-vasárnap ZÁRVA. Szeptember 1-től a megszokott nyitvatartással vár mindenkit.

A Királyi Váró minden nap 10.00-18.00 között NYITVA (változatlanul működik).
A NoVo Café és mini könyvtár a megszokott nyitvatartással lesz nyitva (hétfő-csütörtök 8.30-22.30,

péntek-szombat 8.30-01.00, vasárnap 11.00-22.30).

POLGÁRMESTERI FOGADÓNAP

Tájékoztatjuk a tisztelt gödöllői lakosságot, hogy
Gémesi György polgármester júlusi fogadónapját

az alábbi időpontban tartja:
2017. július 12. szerda 10-12, valamint 14-16 óráig.

A Gödöllői Civil Kerekasztal
Egyesület a Belvárosi Napok ke-
retében hagyományaihoz híven
ebben az évben 10. alkalommal
rendezi meg a Civil utcát szep-
tember 9-én, 10-18 óráig, mely
ismét a jól bevált helyszínen az
Alsóparkban, a Grassalkovich
kastéllyal szemközti sétányokon
kerül kialakításra.

A rendezvény minden évben sok lá-
togatót vonz, nagy örömünkre egy-
re többen érdeklődnek a városunk-
ban működő civil szervezetek iránt.

ACivil utcán a civil szervezeteknek
lehetőségük van
– bemutatni tevékenységüket a vá-
ros lakosainak, bevonni őket tevé-

kenységeikbe;
– a szervezetek megismerhetik egy-
más munkáját, kapcsolódási ponto-
kat kereshetnek;
– kötetlenül találkozhatnak és gon-
dolatokat cserélhetnek a város pol-
gáraival, vezetőivel.

Szeretettel várjuk városunk régi és
új aktív civil szervezeteinek jelent-
kezését előzetes felmérés céljából,
hogy már jó előre tervezhessünk
a résztvevőkkel, a szükséges igé-
nyekkel. A részvételi szándékot
kérjük legkésőbb június 29. délig
a gdck.info@gmail.com címre je-
lezni.

Természetesen aki kellő lendületet
és kapacitást érez magában, szep-

tember 10-én, vasárnap is van lehe-
tősége a kitelepülésre, kérjük ezt is
előre jelezni!
Hagyományainkhoz híven a Civil
Utcára való jelentkezést augusztus-
ban is meg fogjuk még hirdetni.

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

FELHÍVÁS – BEFOGADÓ CSALÁDOKAT KERESÜNK
WAGENINGENI VENDÉGEINK SZÁMÁRA

CIVIL UTCA – 2017. SZEPTEMBER 9., SZOMBAT,
10-18 ÓRA, GÖDÖLLŐ, ALSÓPARK

Partnerségi Egyeztetés
a Településképi Arculati Kézikönyv és településképi rendelet

tervezetéről
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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

FELHÍVÁS!
A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ föld-
szinti kávézójába üzemeltetőt keres. A folyóiratolvasó
részeként kialakított bútorozott kávézó az épületből és
az utcáról is megközelíthető.

Helyiségek:

Fogyasztói tér, mosogatós konyha, raktár, mosdó,
utcai terasz.

Nyitva tartás a könyvtár nyitva tartásával megegyezik.

Érdeklődni:

Seres Imre 06-20/229-3706



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

+ Gödöllőn minőségi garázs-összekötéses ikerház, 3szo-
ba+ nappalis, 135nm hasznos, 420nm-es privát telekkel
eladó. I.ár: 35MFt. Tel.: 20/772-2429

+ Új építésű részen 4 szoba+ nappalis, garázsos újszerű
139nm-es ikerház eladó 600nm-es telken iár: 41,9m Ft.
Tel.: 20/772-2429

+ Sürgősen eladó Gödöllőn, belvárosban egy 30nm-es,
fsz-i, cirkós üzlethelyiség. Iár:12.49M Ft. Tel.: 20/804-
2102

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

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

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

+ Gödöllő kertvárosában, 85m2-es jó állapotú, három
szobás ház eladó!! Iár:28MFt! Tel.: 20/539-1988

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

+ Gödöllőn, Királytelepen 452m2-es, összközműves sa-
roktelek ikerház építésére vonatkozó kész háztervvel el-
adó! Iár:9,8MFt. Tel.: 20/772-2429

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

+ Eladó lakást keresek központban! Tel.: 20/804-2102

+ Gödöllőn, központban, n+3szobás, könnyűszerkeze-
tes családi ház 837m2-es telekkel eladó!Iár.:28Mft Tel.:
20/944-7025 http://www.godolloihaz.hu/

+ ÉPÍTÉSI TELEK eladó Gödöllőn az Antalhegyi úton, 1070
nm. 06-30-588-5889

+ TELEK ELADÓ: 742 nm, nem közműves zárt kert. Villany
az utcában. 2,5 MFt. Tel: 061/252-4204

+ Domonyvölgy, Tulipán utcában HÉTVÉGI HÁZ alpesi
stílusban pincével, 914 nm kerttel eladó. A házban víz,
villany, a kertben fúrt kút, szőlő, gyümölcsfák vannak. Iár:
7,5MFt. Tel: 06-20-542-8437

+ Zsámbokon 27 éve működő tartozás-
mentes Vas-Műszaki-Festék üzlet céggel (Kft), áru-
val, házzal, telekkel nyugdíj miatt eladó, esetleg
gödöllői, belterületi ingatlanra cserélhető. 06-70-
333-0636

+ Gödöllőn János utcában felújított 3 szobás, erké-
lyes lakás beépített konyhabútorral, műanyag redő-
nyös nyílászárókkal, gáz cirkó fűtéssel, saját vízórá-
val jó állapotban tulajdonostól eladó. Iár:19,9MFt.
Érd: 06-20-282-8969, 06-70-592-9098

+ Őrbottyánban 1065 nm-es telken 100 nm-es,
három szintes ház halastóval, saját vízművel, ga-
rázzsal és automata kapuajtóval eladó. Érd: 06-
30-405-4503

+ Eladó Gödöllő, Ördögtelken 1596 nm-es szántó.
Érdeklődni a 06-30-458-6654-es számon lehet.

+ Gödöllő legszebb részén szép családi ház sür-
gősen eladó. Hívjon bármikor. 06-20-432-9665

+ Eladó Gödöllő központjában 2.em. 2 szobás,
49 nm-es, erkélyes lakás. A szobák parkettásak, fű-
tés: egyedi cirkó. (Külön WC, spájz, tároló.) Iár: 16,9MFt.
Tel: 06-20-444-9394

+ KERESÜNK Gödöllőn a Harasztban eladó házat magán-
személyként, 3 fős kis családunk részére! Kérem, hívjon a
06-20-9194-500 vagy 06-20-3491-701-es számon.

+ ÉPÍTÉSI TELEK eladó Szadán, 1470 nm, összközműves.
06-30-588-5889

+ Eladó Gödöllőn az Erzsébet Parkkal szemben egy
100nm-es, 2nappali, 2fürdőszobás, 2szintes, téglaépíté-
sű lakás bramac cseréppel, egyéb helyiségekkel Gödöllő
egyik legjobb helyén. A ház előtt ingyen parkolási lehető-
ség. I.á.: 27,9 mFt 0620-919-4870

+ Eladó Gödöllő Blahai részén egy földszint+ tetőteres,
nappali+ 2szobás +40nm önálló apartmanként is bevona-
tó helyiség, téglaépítésű, szigetelt, családi ház 714nm-es
telken, erkéllyel, kertkapcsolatos terasszal. I.á.: 31,5 M

Ft. 0620-919-4870

+ Eladó Erdőkertesen alkalmi áron egy 757nm-es épí-
tési telek, melyen egy szuterén található, fürdővel,
WC-vel. Víz, villany, gáz bevezetve, csatorna befizet-
ve. I.á.: 6,8 M Ft. 0620-919-4870

+ Eladó Tóalmáson a Rezeda utcában egy ytongból
épült, szerkezetkész állapotú nyaraló, 245nm-es sa-
roktelken. A nyaraló 2 szintre van tervezve. I.á.: 3,9 M
Ft. 0620-919-4870

+ Eladó Gödöllőn a Volán buszpályaudvarral szem-
beni 4emeletes lakótömbben egy 56nm-es, 2. emeleti,
2szobás, loggiás öröklakás konvektoros fűtéssel. I.á.:
18,2 M Ft. 0620-919-4870

+ Eladó Gödöllőn az Alvégben egy 2 generációnak is al-
kalmas, összkomfortos családi ház 1196nm-es telken. A
ház egyik része fel lett újítva, melyben nappali+ 3szoba,
konyha, étkező, fürdőszoba található, a fűtés vegyes tü-
zelésű kazánnal van megoldva. A ház másik részében 2,5
szoba, konyha, fürdőszoba található konvektoros fűtés-
sel. I.á.: 31,9 M Ft. 0620-919-4870

+ Eladó Gödöllő fenyvesi részén egy 30m-es utcafontú,
2,5szobás, téglából épült 100nm-es családi ház 1703nm-
es telken. Az ingatlanon melléképületek, borospince és
egy különálló, téglából épült nyári konyha található. I.á.:
25 mFt 0620-919-4870

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

+ Eladó Gödöllőn a Fenyvesben egy 6 éves, téglából épült
2szintes családi ház 110nm összalapterületű, nappali+
4szobás, 30nm-es pincével 792nm-es telken. Az ingatla-
non ásott kút található. I.á.: 34,9 mFt 0620-919-4870

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

2017. Június 20.12 gödöllői szolgálat Apró

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

DR. FEKETE JÓZSEF búcsúztatásán részt vettek

és elkísérték utolsó útjára.

A gyászoló család



+ ADÓSSÁGKEZELÉS és Hitelkiváltás. Azonnali készpénz
felvásárlás! 06-30-588-5889

TELEKBÉRLÉS
+BérelnékGödöllőn,közvetlenközelébenpanorámásvagy
vízparti hétvégi telket hosszútávra, kizárólag pihenésre,
komfortos, lakható épülettel, kocsibeállóval. Tel: 06-20-
941-3396 (12 óra után.)

ALBÉRLET KIADÓ
+ Gödöllőn a Szent János utcában 3.em. teljesen beren-
dezett (aut. mosógép, internet, stb.), 2 szoba összkom-
fortos lakás június 1-től hosszútávra kiadó. Bérleti díj:
75.000,-Ft/hó+ rezsi. Tel: 06-20-9429-456

+ Gödöllőn az ipari park közelében, zöldövezetben 77 nm-
es, 2,5 szobás, összkomfortos családi ház kerttel, autó-
beállási lehetőséggel hosszútávra bérbe adó. Érd: 06-30-
943-1059

+ Gödöllő Kertvárosában teljesen kü-
lönálló, bútorozott, 30 nm-es kis la-
kás hosszútávra kiadó 1 fő részére.
60.000 Ft/hó+ 1 havi kaució. (Az ár
az összes rezsit tartalmazza.) 06-20-
9463-112

+ Máriabesnyőn 35 nm-es 1,5 szo-
ba konyhás kertes ház szívességi
szerződéssel kiadó 50.000 Ft+ rezsi,
+kéthavi kaució. 70/779-8529

ÜZLET, IRODA, GARÁZS
+ Sürgősen eladó Gödöllőn, belváros-
ban egy 30nm-es, fsz-i, cirkós üzlet-
helyiség. Iár:12.49M Ft. Tel.: 20/804-
2102

ÁLLÁS
+ 130.000.- Nettó alapbér + túlóra +
vasárnapi jutalék!! BOLTI ELADÓT fel-
veszünk a Csíkos ABC-be. Tel: 06-
70-772-7850 vagy személyesen a

helyszínen!

+ Gödöllői műanyag üzem raktárába tar-
goncavezetői engedéllyel rendelkező RAK-
TÁROST keresünk. Jelentkezés: mould-
rent@plastexpress.hu

+ VAGYONŐRI és RECEPCIÓS állás betölté-
sére keresünk jól szituált, katona szellemi-
ségű férfi munkatársakat. Érdeklődni: 06-

20-389-5556
(kérésére visz-
szahívom).

+ Optikai és vezetékes há-
lózatok kiépítésére és kar-
bantartására keresünk B.
kategóriás jogosítvánnyal
rendelkező munkatársakat.
Pályakezdők jelentkezését
is várjuk. Önéletrajzokat a
budavaria@windcomp.hu
e-mail címre várjuk.

+ Csíkos Pizzériába FUTÁRT
felveszünk. Tel: 06-70-772-
7850

+ Pénzügyi, gazdasági ügy-
intéző kollégát keresünk
- Gödöllőről és közvetlen
környékéről. Kiemelt fizetés,
ingyenes nyelvtanulási lehe-
tőség, cafeteria. Elvárások:
felhasználó szintű excel és

word tudás. Jelentkezés: emailben motivációs levél és
önéletrajz beküldésével: ili.godollo@gmail.com és info@
ili.hu

+ Gyakorlott és kezdő VILLANYSZERELŐKET keresünk B.
kategóriás jogosítvánnyal erősáramú hálózatok kivitele-
zésére és karbantartására. Önéletrajzokat a budavaria@
windcomp.hu e-mail címre várjuk.

+ Az OMT Zrt. RAKTÁROS munkatársat keres Gödöllő
településre, középfokú végzettséggel, legalább 3-5 éves

raktári tapasztalattal, felhasználó
szintű számítógépes ismerettel,
erkölcsi bizonyítvánnyal. Jelent-
kezni: fényképes önéletrajzzal a
karrier@omtrt.hu email címen.

+ Nemzeti Dohányboltba ELADÓT
felveszünk!! Csíkos ABC Gödöllő,
Szőlő u. 10. Tel: 06-70-772-7850

+ Szlovákul, németül, magya-
rul tudó kollégát keresünk. Érd:
30/325-5774

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

+ Büfébe ügyes kezű munkatársat
keresünk: 700,-/óra. Jelentkezni:
Csíkos Burger 06-70-772-7850 tel.
számon lehet.

+ Gödöllői irodánkba talpraesett
IRODAVEZETŐT keresünk kiváló
angol nyelvtudással, jó kommuni-
kációs készséggel, Word és Excel
ismeretével. Tel: 06-30-470-0365,
www.3dinfotech.com

+ C# PROGRAMOZÓKAT keresünk gödöllői szoftverfej-
lesztő cégünkhöz. Ha tapasztalt és rettenthetetlen vagy,
jelentkezz! Tel: 06-30-470-0365, www.3dinfotech.com

+ Mosodára keresünk két műszakos munkavégzésre dol-
gozókat, 8 órás munkakörre, hosszútávra. A munkavég-
zés helye: Gödöllő, Dózsa György út 69. Tel: 70/409-7651

+ Házvezetői állást keresek, gyermekfelügyeletet hétvé-
gén is: Aszód, Gödöllő, Bag, Hévízgyörk, Galgahévíz, Bp.,
Tura. Tel: 06-30-2755-127 (18.00-20.00 között)

+ Munkájára igényes, középkorú hölgy (eü. végzettség-
gel) gyermekfelügyeletet, süteménykészítést és takarí-
tást vállal. Tel: 06-70-551-1955

SZOLGÁLTATÁS
+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 50 nyelven, anyanyelvi, dip-
lomás, gyakorlott szakfordítókkal! Kedvezményes árak.
I.L.I Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.: 28-511-366,
20/543-1775, e-mail: info@ili.hu, ili.godollo@gmail.com

+ KERTSZABÓK KFT KERTÉPÍTÉSSEL, kertgondozással,
automata öntözőrendszerek kiépítésével, kerti támrend-
szerek és burkolatok kialakításával foglalkozik: www.
kertszabok.hu 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 metszés, gépi PERMETEZÉS, műtrá-
gyázás, füvesítés, fűnyírás, rotációs kapálás. Fakivágás,
bozótirtás, sövényvágás, ereszcsatorna tisztítás. Gyomir-
tás. Ágak, levelek, gallyak elszállítása. 06/30-747-6090

+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS, fürdőszo-
bák, régi fűtési rendszerek, vízvezetékek felújítása. Tel:
20/9527-289, 28/476-229

+ KERTGONDOZÁS: metszés, sövénynyírás, bozótirtás,
fűnyírás, gyepszellőztetés, fakivágás, kaszálás és egyéb
kerti munkák. Lelkiismeretes, alapos, megbízható munka
rendszeresen és alkalmanként is. Tel: 30/528-7777

+ Műanyag párkányok kül- és beltérre (UV álló): 15cm-es:
1.790Ft/fm; 21cm-es: 2.190Ft/fm; 25cm-es: 2.480Ft/fm;
30cm-es: 2.800Ft/fm. Takarólécek RAKTÁRRÓL azonnal
30, 50, 70mm-es szélességben. Gödöllőn belül INGYE-
NES kiszállítással. Érd.: Kor-Mon Nyílászáró Kft. Gödöllő,
Kossuth L. u. 26. Tel.: 06-30-280-9375; 06-30-398-4815

+ KERTFENNTARTÁS és NÖVÉNYVÉDELEM. Fakivágás,
tuják, sövények visszavágása. Bozótirtás, fűkaszálás,
füvesítés, gyepújítás, ültetés. GÉPI PERMETEZÉS: buk-
szusok, gyümölcsfák virágzáskorában, örökzöldek lemo-
só és betegség megelőzése, kerti kullancsok gyérítése.
06/20-922-4400

+ SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon bizalommal,
házhoz megyek. Számítógép szerelés, rendszer és prog-
ramtelepítés, vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel:
30/333-9201

+ ADÓSSÁGKEZELÉS és Hitelkiváltás. Azonnali készpénz
felvásárlás! 06-30-588-5889
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+ SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS. Ingyenes
árajánlat! Tiszta, rendes munka! Tel: 20/4-359-650

+ DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉLKÜL. Tóth Tamás
06-70-502-5620

+ Betegségeket kiváltó lelki okok oldása Gödöllőn. To-
vábbi információ a www.thetagodollo.hu oldalon. Időpont
egyeztetés: 20/367-4274

+ KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. RAKTÁROZÁS. Cso-
magoló anyagok árusítása. Minden, ami a költöztetéshez
kell. Hadnagy Árpád 20/311-7470

+ 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

+LOCSOLÓ, MÉRŐK terve-
zése, beépítése, átadása.
Cirkók, gázkészülékek, kon-
vektorok karbantartása felújí-
tása, javítása. Tel: 20/9527-
289, 28/476-229

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

+ DUGULÁS ELHÁRÍTÁS falbontás nélkül. Ázások csőtöré-
sek megszüntetése. Vécék tartályok csapok szifonok cseré-
je. Csatorna kamerázás. VÍZSZERELÉS. 20/491-5089

+ Azonnali kezdéssel vállalok KŐ-
MŰVES MUNKÁT, BURKOLÁST,
VÍZSZERELÉST, TETŐJAVÍTÁST és
fűnyírást! Tel: 06-70-361-9679

+ FESTÉS-MÁZOLÁS gyorsan,
szakszerűen. Ingyenes árajánlat
Gödöllőn és környékén. Hívjon bi-
zalommal! 06-20-805-9890

EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS
+ Gyógypedikűr: tyúkszem, sze-
mölcs, bőrkeményedés, vastag be-
nőtt gombás köröm kezelése, ápo-
lása. Talpmasszázs. Óvakodjon a
feketén dolgozó házaló kontárok-
tól! 30 év szakmai háttér. Bárándi
József 20/532-7275

NYÁRI TÁBOR
+ KISTUDÓS SZABADIDŐTÁBOR!
Pedagógusok szerveznek a nyári
szünet idejére több alkalommal,
7-12 éves gyermekek számára,

életkoruknak megfelelő, tudományos-megismerő tevé-
kenységre alapozó szabadidőtábort, érdekes kiegészí-
tő programokkal. Időpontok: július 3-7. és július 10-14.
Hétfőtől péntekig, reggel 8 órától 16 óráig. Helyszíne:
Gödöllői Erkel Ferenc Általános Iskola. Napi háromszo-
ri étkezést biztosítunk meleg ebéddel. Részvételi díj:
20.000,-Ft. Több alkalomra és testvérekre kedvezményt
biztosítunk. Érdeklődésüket, jelentkezésüket tisztelettel
a 30-210-5058-as telefonon várjuk.

+ ANGOL, SPORT és KALAND TÁBOR! „Science, Fun &
Magic”. Természettudományi kalandok, sport, kreativi-
tás! MEDENCÉBEN pancsolás! További infók: info@ili.hu
és I.L.I. Kreatív Nyári táborok (Facebookon)

OKTATÁS

+ NÉMET nyelvtanulás nyelvtanárnál. Nyári intenzív. Min-
den szinten minden korosztálynak. ORIGO, TELC, ÖSD,
GOETHE nyelvvizsgára, közép és emelt szintű érettségire
felkészítés. Egész nap. Érd: 30/611-0036 Kollarics Kata-
lin

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

+ Alsó tagozatos tanuló nyári felkészítését vállalja ta-
pasztalt pedagógus. 06-20-2810-295

ADÁS-VÉTEL
+ Almásy Katalin becsüs, vásárol legmagasabb áron, első
vevőként, bútorokat (romosat is), festményeket, órákat,
dísztárgyakat, porcelánokat, szobrokat, könyveket, csil-
lárt, ékszereket, hangszert, kitüntetést, régi pénzt, csip-
két, bizsukat, borostyánt, hagyatékot, mindenféle régi
tárgyat díjtalan kiszállással, értékbecsléssel hétvégén is.
30/308-9148

+ RÉGISÉG. Pappné Szilvia szakbecsüs díjtalan kiszállás-
sal vásárol antik bútorokat, festményeket, órákat, min-
denféle szobrokat, vitrin dísztárgyakat, ezüstöt (hibás és
hiányos darabokat is), régi pénzeket, bizsukat és éksze-
reket, borostyánt, mindenféle régiséget és HAGYATÉKOT.
Legmagasabb áron vásárolunk első vevőként! Tel: 06/1-
293-1759, 70/942-0806, 20/465-1961

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
+ AKKUMULÁTOR minden típusú gépjárműhöz 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

EGYÉB
+ MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludányi Méhészet-
ből! Akác-, Virág-, Hárs-, Gesztenye-, Repce krém-, Lé-
pesméz, Propolisz, Virágpor kapható. 3kg fölött házhoz
szállítjuk. 30/9891-721

+ Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos mé-
zet közvetlenül a termelőtől! Akác-, Hárs-, Repceméz.
720ml-es csavaros tetejű befőttes üveget cserébe elfo-
gadok. Házhoz szállítás. Szabó Méhészet Gödöllő, Lovas
u.3. 28/417-913
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FELHÍVÁS
Rendvédelmi pályát népszerűsítő tábor hátrányos helyzetű fiatalok számára

A Belügyminisztérium rendvédelmi pályát népszerűsítő tábort szervez azoknak a hátrányos
helyzetű fiataloknak, akik érdeklődnek a rendvédelmi hivatás (rendőrség, katasztrófavéde-
lem, büntetés -végrehajtás) iránt.
A tábor időtartama: 2017. július 16-tól július 21-ig
Helyszíne: Remeteszőlős, Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium
A résztvevők áttekintést kapnak a rendvédelmi szervek munkájáról, a felvételi követelmé-
nyekről. A tábor a résztvevők számára térítésmentes.
A jelentkezés elfogadásáról értesítést küldünk, mellékelve a részletes programot.
Olyan fiatalok jelentkezését várjuk akik:
• 2017 szeptemberében kezdik meg gimnáziumban vagy szakközépiskolában a 11. vagy 12.
tanulmányi évfolyamot, vagy
• érettségivel rendelkeznek, de még nem töltötték be a 21. életévüket.
Beküldendő:
1. önéletrajz
2. a 10., 11. vagy 12. évfolyam év végi lezárt bizonyítvány másolata (az idén érettségiző
esetén félévi bizonyítvány) vagy
3. az érettségi bizonyítvány másolata, ha már érettségizett
4. támogató nyilatkozat a tanuló osztályfőnökétől vagy iskolai igazgatójától
5. támogató nyilatkozat a település jegyzőjétől vagy határozat a hátrányos helyzet megálla-
pításáról
A jelentkezés elbírálása során előnyt élvez:
• kimagasló tanulmányi és/vagy sportteljesítmény
• rendészeti fakultációs tanulmányok
• közösségi életben aktivitás
Jelentkezési határidő: 2017. június 23.
Cím: Belügyminisztérium személyügyi Helyettes Államtitkárság, Civilkapcsolati és Ügyfél-
szolgálati Osztály, 1903 Budapest, Pf. 314. (e-mail: ugyfelszolgalat@bm.gov.hu)
További információ kérhető: +36-1-441-1601, +36-1-441-1768, +36-1-441-136

BELVÁROSI JEGYIRODA INFORMÁCIÓ

ABELVÁROSI JEGYIRODÁBAN (GÖDÖLLŐ, SZABADSÁG ÚT 6.) JEGYET
VÁLTHATAZ ORSZÁG SZINTE BÁRMELYIK SZÍNHÁZI ELŐADÁSÁRA,
KONCERTJÉRE, FESZTIVÁLJÁRA, SPORTESEMÉNYÉRE ÉS KULTURÁLIS
RENDEZVÉNYÉRE. JEGYVÁSÁRLÁSI LEHETŐSÉGAZ INTERTICKET,
TICKETPORTAL , TICKET EXPRESS, TICKETPRO ÉSA JEGYMESTER

JEGYRENDSZEREIN KERESZTÜL. ONLINE JEGYRENDELÉS, TÖBB SZÁZ
JEGYIRODA, TÖBB EZER RENDEZVÉNYMAGYARORSZÁGON,
CSEHORSZÁGBAN, SZLOVÁKIÁBAN, LENGYELORSZÁGBAN.

A JEGYIRODÁBAN FIZETHET BANKKÁRTYÁVAL, SZÉP KÁRTYÁVAL, ERZSÉBET
KÁRTYÁVAL ÉS KULTÚRAUTALVÁNNYAL IS. (Edenred, Erzsébet utalvány)

BELVÁROSI JEGYIRODAÉS SZERVEZÉS
Jegyiroda: info@muza.hu Tel.: +36 (28) 514-130, +36 (70) 452-7268

PÁLYÁZAT BÜFÉ ÜZEMELTETÉSÉRE!

AVÜSZI Nonprofit Kft. pályázatot hirdet a Táncsics Mihály utcai sporttelepen lévő büfé
tulajdonosi kívánalmaknak megfelelően történő üzemeltetésére. Pályázni a büfé hasznosítási

terveit és a bérleti pénzügyi konstrukciót bemutató zárt dokumentációval lehet.
Pályázat beadási határideje: 2017. július 10., 12, óra.

Helyszíne: VÜSZI Kft. titkárság Gödöllő, Dózsa György út 69.
A beérkező pályázatokat képviselő-testületi taggal kiegészített bizottság fogja értékelni.

További információ: 28/420-773, vagy email: titkarsag@vuszikft.hu
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2017. JÚNIUS 27.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Szlovák Istvánné, Hársfa u. 8.,
Kamhal Jánosné, Szent János u. 9.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Dóczy János, Boróka u. 5.,
Benkó József, Fenyves köz 23.
AHappy Box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os utalványát nyerte: Hollóssy Boglárka, Ibolya u. 70.
A Városi Múzeum 1000 Ft értékű ajándékutalványát nyerte: Tasnádi Lajosné, Kazinczy krt. 22.,
Bátori Gizella, Blaháné út 105.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Antal Józsefné,
Mohács u. 8., Bernáth Éva, Szivárvány u. 6/A.

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: Gödöllő, IsaszeGI út 60..

MUSKÁTLI ÉS

EGYNYÁRI NÖ
VÉNYEK

VÁSÁRA!


