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Városunk küldöttsége is részt vett Wageningenben
a május 5-i nemzeti ünnepen.

Nagy sikerrel mutatta be a Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete a Hair című musicalt.

(3. oldal)

(5. oldal)

Vívás: Hét érem a hétvégi termés; csapatbajnok
lett a GEAC serdülő leány és a veterán férfi kard
(8. oldal)
csapata.

TERMÉSZETFILM FESZTIVÁL ÉS GYERMEKNAP

Változások és Viták

Érettségik

Programözön május végén
Nagy hibát követ el, aki május utolsó
hétvégéjét nem Gödöllőn tölti. Május 26-tól 28-ig három, már önmagában is nagyszabású rendezvény
vár minden érdeklődőt: a harmadik
alkalommal megrendezésre kerülő
Nemzetközi Természetfilm Fesztivál,
az ehhez kapcsolódó Madarak és fák
napja, valamint – mivel május utolsó
vasárnapja is ezen a hétvégén van – a
városi gyermeknap.

A Természetfilm Fesztivál már önmagában is gazdag programot és számtalan
különlegességet kínál a Gödöllői Királyi Kastélyban, és a Gödöllői Városi
Könyvtár és Információs Központban,
valamint az Alsóparkban, mely a szemléletformáló természet- és környezetvédelmi programoknak ad otthont.
Az idei évben 58 országból közel 300
filmet neveztek a fesztiválra, az ese-

mény első napja, a péntek, ez alkalommal is diáknap lesz.
A vetítések mellett idén is számtalan
érdekes program vár a látogatókra, melyek között igazi különlegességnek ígérkezik az első alkalommal megrendezen-

dő szabadtéri hulladékszobor-kiállítás,
a Trash Art Magyarország az Alsóparkban, valamint a 23 ezer literes akvárium,
ami bemutatja hazánk vízi élővilágát.
De izgalmasnak ígérkezik a BioBlitz
sátorban tervezett 24 órás fajtaleltár is,

aminek során feltérképezik a gödöllői Alsópark flóráját és faunáját. Itt állítják ki először azt a kajakot (Kele), amivel átszelték az
Atlanti óceánt, és azokat a bicikliket, amikkel Thaiföldig tekert
két magyar fiatal, akik természetesen élménybeszámolót, kép- és
filmbemutatót is tartanak majd.
Pénteken és szombaton este
mindezek mellett ismét lesz Jam
for Nature, méghozzá két helyszínen, a szabadtéri színpadon
és a NoVo Café teraszán. Hagyományt teremtve az idei évben a
fesztivál szombati napján este a
2016. év győztese, az Aurevoir együttes ad koncertet, melynek zárásaként
Szarka Tamás „Madaraink” című dala
hangzik majd el a gödöllői kórusokkal
és zenészekkel bővülve.

A hétvégi ballagásokat követően hétfőn
a magyar nyelv és irodalom érettségivel
megkezdődött a vizsgaidőszak a középiskolák diákjai számára.
Kedden matematikából, szerdán történelemből fognak írásbelit tenni, csütörtökön lesz az angol, pénteken pedig a
német írásbeli érettségi. Az írásbelik jövő
héten olyan tárgyakból folytatódnak,
amelyeket kevesebben tanultak vagy választottak. Az informatika, a fizika vagy
a biológia mellett lehet érettségit tenni
latinból, társadalomismeretből, szakmai
tárgyakból, gazdasági ismeretekből vagy
éppen vizuális kultúrából. Összesen 175
vizsgatárgyból lesz idén közép-, 94-ből
pedig emelt szintű érettségi vizsga.
Mindenkinek öt tárgyból kell érettségiznie: magyarból, matematikából, történelemből, egy idegen nyelvből és egy
szabadon választott tárgyból. Utóbbi a
felvételizők esetében az a tárgy, ami az
egyetemre kerüléshez szükséges.

(folytatás a 6. oldalon)

(folytatás a 3. oldalon)
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VízelVezető árkot tisztítanak a Batthyány utcáBan

Megújuló járdák, virágosodó közterek
Folyamatosan zajlanak a közterületi munkák a városban, a járdák és a
csapadékvíz-elvezető árkok felújítása mellett a növényzettel kapcsolatos
munka is fontos szakaszába érkezett.
Dolgoznak a járdák felújításán a
Szent János utcában, a Munkácsy
utcai lakótelepen, valamint a Lumniczer Sándor utcában, s a héten
megkezdődik a munka a Tisza utcában is.
A Batthyány Lajos utcában a csapadékvíz-elvezető árok felújítása
veszi kezdetét a napokban az Iskola
utca és a Zöld ovi közötti szakaszon.
A főtéren kertészeti munkák zajlanak, megkezdődött a növények telepítése, a kiszedett talajtakaró cserjék
helyére folyamatosan ültetik az új,
felfelé növő bokrokat.

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
PÁLYÁZATOT HIRDET
„TISZTA UDVAR – RENDES HÁZ GÖDÖLLŐ 2017”
CÍM ELNYERÉSÉRE, KÖZÖSSÉGEK SZÁMÁRA
A pályázat célja: a többlakásos és a
családi házak portáján, a környezetükben, a köztereiken a gondozottság és a
tisztaság kialakítása, városunk szépítése, kulturált, hosszútávon fenntartható
környezet létrehozása.
Pályázni két kategóriában:
• családi házas, és
• többlakásos kategóriában,
valamint a különdíj elnyerésére öszszeálló közösségek formájában

Mint arról lapunk többször is beszámolt, a növények eltávolítására
azért volt szükség, mert azok búvóhelyül szolgáltak az elmúlt időszakban jelentősen megszaporodott rág-

csálóknak, és megnehezítették azok
irtását.
Emellett zajlik az egynyári virágok
kiültetése, valamint az oszlopokra is
elkezdték a virágok kihelyezését. (f.)

VÜSZI: MŰSZAKI MENTÉS AZ AUTÓPÁLYÁN
Különleges feladatot végeztek a
VÜSZI munkatársai május 4-én.
Az autópálya felhajtó körforgalmában egy teherautó rakománya
megcsúszott, a helyi katasztrófavédelemi kirendeltség kérésére a
helyszínen a VÜSZI egy erőgép
segítségével adott műszaki segítséget a szállítmány stabilizálásához, a jármű ezt követően visszatért a telepére.
(j)

MEGLEPETÉSREGGELI A BICIKLISEKNEK
A Magyar Kerékpárosklub idén
is megszervezte a Bringás reggeli országos rendezvénysorozatot,
amelybe már hagyományosan a
klub gödöllői szervezete is bekapcsolódott.
A kezdeményezés, amelynek
során május 4-én a város több
forgalmasabb pontján is pereccel, gyümölcslével és édességgel
vendégelték meg a két keréken
közlekedőket, ez alkalommal is
nagy sikert aratott.

lehet, a jelentkezési adatlap benyújtásával. Az adatlapok átvehetők a Polgármesteri Hivatal portáján (Gödöllő,
Szabadság tér 6.), valamint elektronikusan letölthető a www.godollo.hu
oldalról. A jelentkezési lapokat a Polgármesteri Hivatal portáján (Gödöllő,
Szabadság tér 6.) elhelyezett gyűjtőládába dobva, vagy elektronikusan a
tisztaudvar@godollo.hu e-mail címre
küldve juttathatják el.
A különdíj idei mottója:
„Legaktívabb szomszédság”
A különdíjra olyan közösségek,
szomszédságok (családi házas és
többlakásos közösségek egyaránt)
pályázhatnak, amelyek egy általuk
kiválasztott közterületen szeretnének
valamilyen közösségi funkciót létrehozni. Pályázni a kiválasztásra került
közterület jelenlegi állapotának bemutatásával (leírás, fotók), valamint a
javasolt beavatkozás leírásával, esetleg
vázlatos ábrázolásával (rajz, vagy lehet
fotomontázs, digitális megjelenítés is)
lehet, megjelölve, hogy a fejlesztésben
a pályázó közösség, szomszédság milyen jellegű közösségi munkát vállalna.
A fejlesztés nagyságrendileg 500
E Ft értékű lehet. A pályázat összeál-

lításában igény esetén a főépítész és a
főkertész szakmai konzultációs lehetőséget biztosít, időpontot a 28/529-194
telefonszámon, vagy a tisztaudvar@
godollo.hu email címen lehet kérni.
A pályázat kiírásának időpontja:
2017. április 11.
A pályázatok benyújtásának
határideje: 2017. június 6.
A pályázatok elbírálása: A pályázatokat idén is civil szervezetek tagjaiból
összeálló bizottság bírálja el legkésőbb
2017. augusztus 31-ig.
A benevezett házakat június-augusztus hónapokban – előzetesen
egyeztetett időpont szerint – keresi fel
a bizottság. A szemlézés során a hangsúly a tisztaságon, gondozottságon,
környezettudatosságon, fenntarthatóságon van. A különdíj elbírálásánál a
szomszédsági aktivitással kezdeményezett, az adott közterület esztétikai
színvonalát, használati értékét növelő,
fenntartható közterületi fejlesztések élveznek előnyt.
Díjazás: Mindkét kategóriában az
előző évekhez hasonlóan értékes nyereményekkel díjazzuk az első 3 helyezettet, valamint a fentiek alapján
a különdíjat elnyerő közösségeket. A
közterületeknél a nyertes ötlet kerül
díjazásra, a díj a közösségi tér megvalósításában történő közreműködés
(növény- és/vagy eszközbeszerzés, kivitelezés) lesz.
Az ünnepélyes díjkiosztó ősszel kerül megrendezésre. Várjuk jelentkezésüket!

ZAJLIK AZ EGYKORI
VÁROSHÁZA BONTÁSA

(o)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK
A képviselő-testület április 27-i ülésén szándéknyilatkozatot fogadott el a Tulipa Kereskedelmi Kft. részére arról, hogy a Várkapitányi lakban, bérleti szerződés keretei
között helyet ad a Karácsonyház elnevezésű karácsonyi dekorációs bemutató és vásár megrendezéséhez.
A Karácsonyház az elmúlt években a szomszédos műemlék ingatlanon, a volt Kastélykert vendéglőben működött. Ebben az épületben már szintén megkezdődött a
felújítás az ingatlanhasznosítási pályázaton nyertes bérlő megbízásából.
A Karácsonyház nagyszámú látogatót vonzó országos hírű vásárrá nőtte ki magát,
ezért biztosít számára helyszínt az önkormányzat a városközpontban november 1-jétől december 31-ig.
*
A képviselő-testület javaslatot fogadott el a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége részére terület biztosítására kinológiai bázis megvalósításához.
*
Szerződést köt az önkormányzat a Lear Corporation Hungary Kft-vel önkormányzati
tulajdonú ingatlanrész használatáról parkolás és buszforduló működtetése céljából.
*
Pályázatot ad be az önkormányzat 38 millió forint állami forrás elnyerésére a Gödöllői Mesék Háza Óvoda II-es számú épületének felújítására.
*
Elfogadta a képviselő-testület a Józsa Tésztaipari és Kereskedelmi Kft. „Gödöllő”
településnév és a város címerének használatára vonatkozó kérelmét.

A Művészetek Háza
Gödöllő
tájékoztatja a tisztelt
lakosságot, hogy
2017. MÁJUS 13-ÁN
rendezvény miatt

Folyamatosan dolgoznak az egykori városháza bontásán az SCB konzorcium kivitelezésében. A munkálatok május 10-én új szakaszba lépnek, ekkor kezdik meg a
pala bontását, amit darus kocsiról, a hatóságról bejelentett, és általa elfogadott módon
végeznek. Első körben a függőleges felületeket távolítják el.
Május 15-től a bontási forgalom megnövekedése miatt a területen újabb forgalom
korlátozásra kerül sor, a murvás parkoló a Török Ignác Gimnázium gazdasági bejáratától a Lumniczer utcáig lezárásra kerül.
A régi városháza elbontásának, és az ennek eredményeként történő bővítésnek
köszönhetően a város központi tere parkosított játszó- és pihenőkerttel, lefedett szabadtéri színpaddal – télen műanyag burkolatú korcsolyapályával – kiszolgáló létesítményekkel (öltöző, nyilvános wc, pelenkázó) –, terasszal, nagy gyepterülettel, már
(kj)
árnyékot adó előnevelt koros fákkal gazdagodik.

8 és 19 óra között
lezárják a Művészetek Háza parkolóját!
Szíves megértésüket
köszönjük!

(lt)
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Hollandiában május 5. a felszabadulás napja

együtt ünnepelt testVérVárosaiVal

A hollandok ekkor ünneplik meg,
hogy 1945. május 5-én a német csapatok kapituláltak és elhagyták az
országot 5 évnyi megszállás után.
A kapitulációt épp Wageningenben,
Gödöllő hollandiai testvérvárosában
írták alá 72 évvel ezelőtt. Ezen a napon az egész ország együtt emlékezik és ünnepel.
Május 4-én az áldozatok előtt tisztelegtek az egybegyűltek: a menet kora
este indult el és csendben vonult végig
a városon. Mindezt együtt és békében,
idősek és fiatalok egyaránt. Elsőként
a holokauszt, majd a háború katonai
és polgári áldozatairól emlékeztek
meg. Ilyenkor minden évben a holland nemzeti színű zászlót félárbócra
eresztik, majd megszólalnak a harangok a városban. Éjjel a Hotel de Wereld szállodával szemben (itt írták alá
a kapitulációt a németek) meggyújtották a béke lángját, amit futva visznek
el Hollandia minden városába.
Május 5-e pedig az ünnepé, a szabadság szimbólumáé; ilyenkor, mint
minden évben, katonai parádéval teszik teljessé a megemlékezést. Itt még
találkozhattunk olyan katonákkal,
akik 1944-ben, 73 évvel ezelőtt részt
vettek a normandiai partraszálláson.
Az idei ünnepségen Gödöllő városát dr. Pappné Pintér Csilla alpolgármester és Mészáros Judit főépítész
képviselte, valamint a Török Ignác

Dunaszerdahely
önkormányzata
nagyszabású Szent György-napi
programsorozattal emlékezett meg a
város alapításának, egyesítésének és
védőszentjének ünnepéről. Átadták
a Szent György-díjat, testvérvárosi
futballtornát és népművészeti fesztivált is rendeztek.Az eseményekre
Gödöllő városa is meghívást kapott.
A rendezvényeken városunk részéről a kulturális programok során a
Frédéric Chopin Zenei AMI növendékeiből álló Forest Dixie Band (Fodor

nemzetközi ifjúsági tábort mutatták
be, majd megtekintették a városi múzeum kiállításait és a DAC-stadionját,
végül részt vettek a városi díjak átadásán, aminek ez alkalommal gödöllői
kötődése is volt.
Dunaszerdahely Város Pro Urbe
Díjával tüntették ki dr. Baculák Veronikát, aki diplomáját a prágai Károly Egyetem orvosi karán szerezte,
majd a rozsnyói kórház alkalmazottja
volt, később pedig, nyugdíjazásáig a
dunaszerdahelyi kórház belgyógyá-

László tanítványai) mutatkozott be, a
sport- és egyéb rendezvényeken pedig a Török Ignác Gimnázium diákjai
szerepeltek.
Az önkormányzat részéről dr.
Jeney László és dr. Győrfi Beáta
képviselték a várost, akik a testvérvárosok bevonásával szervezett workshopon vettek részt. Ennek témájaként
az uniós forrásokból megvalósult
projektek kerültek bemutatásra. Városunk képviselői ez alkalommal a
2012-ben Balatonlellén megvalósított

szati osztályára dolgozott. A prágai
IKEM-ben megszerezte kardiológus
szakvizsgáját. Ezzel a tudással együtt
megszervezte a belgyógyászati osztály intenzív részlegét, majd a művese
osztályt és a gasztroenterológiai osztály létrejöttével sok életet menthettek
meg a komplex kezelésnek köszönhetően. 2010-től kardiológusként dolgozott tovább a somorjai poliklinikán. 2
éve a szakmai pályafutását befejezte,
és lánya családjához költözött, Gö(ny.f.)
döllőre.

dunaszerdaHely

Különtermet neveztek el városunkról

Gimnázium tanulói Szedmák Ágnes
vezetésével. Wageningen és Gödöllő
között 1988-ban jött létre kapcsolat,
majd 1992-ben hivatalosan is megszületett a testvérvárosi megállapodás.
Idén, a 25. évforduló alkalmából
októberben egy közel 60 fős delegáció érkezik városunkba, köztük az
egykori polgármesterrel, Michel de
Jagerrel, hogy együtt ünnepelje meg
a 2 település a negyed évszázadot.
Az ünnepi konferenciára mindazok
meghívást kapnak, akik egykor kezdeményezték és elindították ezt a mai
napig is sikeresen és jól működő testvérvárosi kapcsolatot.
Gödöllő alpolgármestere és főépítésze a hivatalos program keretében megtekintette a polgármester

vezetésével a felújított wageningeni
polgármesteri hivatal épületét. Az itteni felújításra és bővítésre azért volt
szükség, mert a holland állam egyre
több feladatot az önkormányzatoknak
ad át, mert azt helyben jobban tudják
elvégezni, mint központilag. A városháza munkatársainak száma mostanra
közel 400 főre emelkedett, így vált
szükségessé a régi hivatal bővítése.
Az új városháza épületében egy különtermet neveztek el Gödöllőről, így
is megemlékezvén az elmúlt 25 évről.
A polgármester elmondta a felújítási munkálatok 3 milliárd forintnak
megfelelő euróba kerültek, melynek
egy részét a holland állam biztosította, a többit helyi adókból a településnek kellett állnia.
(j.)

tudományos generációk találkozása

Az életegyetemé a jövő
A Szent István Egyetemmel együtt
született hagyomány a Szent István
Előadás, melynek megtartására 2000
óta minden évben egy kiemelkedő
munkásságú professzort kért fel az
intézmény vezetése. A választás idén
a 97 esztendős dr. Mőcsényi Mihály
Kossuth-, Széchenyi-díjas kertészmérnök, tájépítész, egyetemi tanárra
esett, aki 1991 és 1993 között a Kertészeti Egyetem rektora is volt.
A tájrendezés magyarországi oktatását megalapozó akadémikus munkásságát dr. Tőzsér János rektor,
dr. Palkovics László rektorhelyettes
és dr. Fekete Albert dékán méltatta.
A profeszor előadásában kiemelte: az utóbbi évtizedekben rövidülnek a gleccserek, azaz légterünk
hőmérséklete globálisan emelkedik,
melegedik. E jelenségnek feltehetően Naprendszeren belüli anomália
az oka, amelynek hatására – többek
között – fokozódik a felszíni párolgás. A légtér páratartalmának túlzott
növekedése vezethet a szokatlan időjárási jelenségekhez, így az április
végi havazáshoz. Véleménye szerint
a légkör fosszilis eredetű széndioxid

Változások és Viták a Vizsgák körül

Megkezdődtek az érettségik
(folytatás az 1. oldalról)

növekedése ezt nem okozhatja. A vízpára a széndioxidhoz hasonló hatású
hősugárzás csapda, és mivel lényegesen több kerül belőle a légtérbe, mint
az évente ember termelte széndioxid,
nem valószínű, hogy utóbbi okozná a
globális felmelegedést.
Mőcsényi Mihály felhívta a figyelmet arra is, hogy termesztett
növényeink hozamának állandósítására öntöznünk kell. Ennek érdekében folyóinkon duzzasztó gátakat,
közöttük csatornákat, víztározókat,
tórendszereket kell létesíteni. Kettős
céllal. Az öntözővizet gravitációsan
kell helyrejuttatni, illetve a tájat gaz-

dagító vízfelületeket üdültetéshez,
tájba-csalogatáshoz, tájban-éléshez
kell hasznosítani, a holt anyagú,
művi lényű városokból pedig menteni az embert.
A korszerű föld- és tájhasznosítás
megvalósítása érdekében meg kell
változtatni a jelenlegi agrároktatást.
Erre jó példa a holland Wageningen
egyeteme, amit életegyetemnek neveznek, mert a növénytermesztés és
állattenyésztés mellett az optimális
létfeltételek fiziológiai, pszichológiai, tájesztétikai értékeinek együttes
fejlesztésére, hasznosítására helyezi
(l.t.)
a hangsúlyt.

A középszintű érettségi követelményei könnyebben teljesíthetők, a
nehezebb, de több felvételi pontot
hozó emelt szintű vizsgák egyben az
egyetemi felvételinek is megfelelnek.
A szóbeli vizsgák júniusban kezdődnek. Az emelt szintű szóbeli vizsgákat június 8-15 között tartják, a középszintű szóbeli vizsgák időszaka a
június 19-30 közötti időszakra esik.
A most végző középiskolások
mellett még 35 500-an tesznek legalább egy vizsgatárgyból valamilyen
fajta érettségi vizsgát, így ebben az
időszakban összesen 108 500-an
érettségiznek.
Akik figyelemmel kísérik a közoktatást, azok számára nem újdonság, hogy valamilyen változtatás
szinte mindig van. Az idei érettségi
legnagyobb vihart kavart döntése a
több tízezer végzős szakgimnazis-

tát érintő módosítások – ők az elsők, akik egy jogszabály-változtatás
miatt nem dönthetnek arról, hogy
a magyar, a matematika, a történelem és az idegen nyelv mellett miből tesznek érettségit. Ettől az évtől
kötelező komplex szakmai vizsgát
tenniük. Ezt elméletileg még jogosnak is gondolnánk, az azonban már
elgondolkodtató, hogy a gyerekek jelentős része úgy kénytelen nekivágni
a vizsgának, hogy egy hónappal ezelőtt még fogalmuk sem volt róla –
de még a tanáraik jelentős részének
sem –, hogy mit is várnak tőlük. Sok
szakgimnáziumban ugyanis több
tantárgy anyagát összegyúrva állították össze a kérdéseket. Bár az ellen,
hogy a változtatás már az idei évben
bevezetésre kerüljön a diákok a szülők és a pedagógusok egyaránt tiltakoztak, a tárca és a kormány mindezt teljes mértékben figyelmen kívül
(bdz)
hagyta.
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Civil

AKADÁLYMENTESÍTSD MAGAD!

Az Életért Alapítvány 2007 óta, minden év májusában rendezi meg az
Esélyegyenlőségi Hét programsorozatát, melyre idén május 15. és 19.
között kerül sor az elmúlt évekhez
hasonlóan különböző helyszíneken,
gazdag választékban.
A program Gödöllő város civil
szervezeteinek, egyházi, szociális illetve oktatási intézményeinek összefogásával valósul meg.
Célja a társadalom, ezen belül –
kiemelten – a diákok akadálymentes
szemléletének elmélyítése, kialakítása, idős és fogyatékos személyek
nehézségeivel kapcsolatos figyelemfelkeltés, ezen túl pozitív sorstársi
példák bemutatása az érintettek felé,
valamint a segítő munkában résztvevők szakemberek kiégését megelőző,
érzékenyítő programok megrendezése, amelyet ez évben szeretnénk öszszekapcsolni a diákok érzelmi intelligenciájának fejlesztésével.
Idei programjaink:

Akadálymentesítsd magad!
A május 15. és 19. közötti héten
a Gödöllő és Térsége Látássérültjei
Egyesületének tagjai, a Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona kerekesszékkel élő ellátottjai és az
intézmény mentálhigiénés munkatársai végzik informátori munkájukat a
város oktatási intézményeiben. A
mozgás- és látássérült informátorok
a program alkalmával mindennapi
életük során megélt helyzeteikről
mesélnek, a diákok pedig empátia
gyakorlatok keretében kipróbálhatják a fogyatékkal élők mindennapjainak mozzanatait.

Parapódium
A programsorozat nyitó momentuma a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonában működő Borostyán
Színkör Gerald Durrell: Családom és
egyéb állatfajták című vidám regény
színpadi adaptációjának bemutatója,
mely nyitott programként valósul
meg. Szereplői az intézmény idős és
kerekesszékben élő lakói. A darab
díszleteit a város középiskoláiban tanuló, közösségi szolgálatot teljesítő
diákok készítették.

Helyszín: Fővárosi Önkormányzat
Gödöllői Idősek Otthona.
Időpont: 2017. május 15., 10.00

KÉPzelet
Nyitott nap a „Nefelejts” Értelmi
Fogyatékosok Napközi Otthonában.
Közös kézműves tevékenységre invitálnak az otthon ellátottjai és munkatársai minden nyitott szívű diákot,
felnőttet. A közös munkák az esélyegyenlőségi hét záró programján kiállításra kerülnek.
A Gödöllő, Fiumei út 9. szám alatt
várják az érdeklődőket 2017. május
16-án 10 és 12 óra között.

Munkáltatói workshop – No
para, ha para!
A tavalyi évhez hasonlóan munkáltatókat invitálnak a Diverzitás Alapítvány szervezésében megvalósuló
rendezvényre. A workshop témája a
megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása, munkaerő
piaci beilleszkedése. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz
kötött, ami a www.godollopaktum.
gak.hu weboldalon található a részletes programmal együtt.
Helyszín: Erzsébet Királyné Szálloda, Gödöllő
Időpont: 2017. május 16., 8.30-12.00

Empátia labor segítő szakemberek számára
A korábbiakban a demencia (szellemi leépülés) kérdése kevés figyelmet kapott. Ez évben egy Angliában
élő, magyar származású ápolási szakember külföldi tapasztalatait szeretnénk megosztani az érdeklődőkkel.
Olyan speciális demonstrációs programot lesz szerencsénk kipróbálni,
amely modellezi azokat a hétköznapi
helyzeteket, nehézségeket, amelyet a
demens betegek mindennapjaikban
megélnek. Juhász Ágnes a „Memóriaőrzők” című írás szerzője, és a
demencia területének elkötelezettje.
A program önköltséges (4000 Ft/fő),
maximális létszáma 20 fő.
Helyszín: Fővárosi Önkormányzat
Gödöllői Idősek Otthona, Dózsa
György út 65.
Időpont: 2017. május 16., 9.0015.00

Meg vagyok huzatva?!
Az elmúlt években olyan személyeket szólaltattunk, meg akik pozitív sorstársi példát mutatva, fogyatékosságukon túllépve kiemelkedő
emberi teljesítményt nyújtottak. Ez
évben Szonday Szandra mutatkozik
be „Rubato, Lamento” c. verseskötetével ill. a „Meg vagyok huzatva?!”
c. kamaszkori írásával. Szandra a
Marfan szindróma ellenére fiatalos
lendülettel éli életét, rendkívül sokoldalú. Magyar–esztétika szakon
végzett, cirkusztörténettel, versírással, képzőművészettel foglalkozik.
Életkora és fiatalos lendülete végett a
diákok számára is könnyebben befogadható információkkal, élményekkel szolgálhat. A beszélgetés moderátora Six Edit és Polyák Szilvia.
Helyszín: Gödöllői Városi Könyvtár
Időpont: 2017. május 17., 14.00

jezték be a vetélkedőt, melyen magas szintű felkészültségről és nyelvi
tudásról tettek bizonyságot. Minden
résztvevő tanuló jutalomban részesült.
A helyszínt a Gödöllő Városi
Könyvtár és Információs Központ
biztosította.

Immáron kilencedik alkalommal kondult meg a Világbéke-gongja az édesanyák köszöntésére, a békéért, biztonságért, egymás elfogadásáért, gyermekeink nyugalmáért a Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesület szervezésében
május 7-jén, Anyák napján. Az ünnepséget hagyományosan a főtéren rendezték meg, 16 órakor az Autonómia Aktív Nevelést Támogató Egyesület adott
ünnepi köszöntőt, majd Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesület felkérésére
Bódis Emese Ildikó szólaltatta meg a Világbéke-gongot.
(kj)

Para-art Fesztivál
A program meghívottjai idősek,
fogyatékosok, közép- és általános
iskolás diákok, szakemberek, ezáltal
az integráció valódi megvalósulására
nyílik mód. A rendezvény kerti mulatsággal zárul, ezzel is elősegítve
a résztvevők kapcsolati hálójának
megerősítését, bővítését. Fellépőként a Szivárvány zenekart láthatjuk
vendégül, amelynek tagjai a Tordasi
Értelmi Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek otthonának ellátottjai.
Domoszlai János látássérült zenész
dél-amerikai zenével, a Gödöllői
Waldorf iskola illetve a Chopin Zeneiskola növendékei és a Nefelejcs
Napköziotthon ellátottjai közös produkcióval készülnek, melynek címe:
“A gomba alatt”. A program során a
KÉPzelet nyitott napon készült alkotások is kiállításra kerülnek.
Helyszín: Fővárosi Önkormányzat
Gödöllői Idősek Otthona, Dózsa
György út 65.
Időpont: 2017. május 19., 14.00
Nagy szeretettel várunk minden
érdeklődőt programjainkra!
A részvételi szándékot kérjük előre jelezni Polyák Szilviának, a 28
410 364/108-as melléken, aki szívesen szolgál bővebb információval.

BARANGOLÁS A VIKTORIÁNUS KORBAN

Április 26-án rendezték meg a Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola
szervezésében a körzeti angol nyelvi
versenyt.
Charlotte Brontë születésének és
Jane Eyre című világhírű művének
évfordulói ihlették, hogy a viktoriánus Anglia ellátogasson szerda délután Gödöllőre.
A komplex, interaktív verseny jó
lehetőséget biztosított arra, hogy a
nyelvi készségek mellett olyan 21.
századi készségek is megmutatkozzanak, mint a prezentációs készség,
aktív figyelem, analizálás, érvelés,
együttműködési készség, kritikus
gondolkodás és problémamegoldás.
A versenyre a Damjanich, az Erkel, a Petőfi, a Hajós iskola és a Református Líceum mellett Pécelről és
Csömörről is érkeztek versenyzők.
A csapatok szoros küzdelemben fe-

ANYÁK NAPI KÖSZÖNTÉS
A VILÁGBÉKE-GONGNÁL

Eredmények:
I. helyezett: PIOK Petőfi Sándor Általános Iskola, Pécel
II. hely: Gödöllői Református Líceum
III. hely: Gödöllői Erkel Ferenc Általános Iskola
(ny.f.)
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A BAgoly könyvesBolt AjánlAtA

Nem gazdi: Barát
„Te egyszer s mindenkorra felelős
lettél azért, amit megszelídítettél.”
Így szól Antoine de Saint-Exupéry
híressé vált mondata, amelyet a róka
mond a kis hercegnek. Sokak számára ez, míg másoknak Fekete István Vuk című története jelentette azt
az élményt, aminek köszönhetően
nem vadállatként, hanem szeretetre
méltó okos teremtményként tekintenek a rókákra. Most egy újabb vörösbundás lopja be magát a szívébe annak, aki elolvassa Sara Pennypacker
könyvét, ami egy kisfiú, Peter, és egy
róka Pax kapcsolatáról szól.
A Pax és Peter azóta elválaszthatatlanok, mióta a fiú magához vette
az elárvult kisrókát. Barátságukat
azonban megpecsételi a történelem:
kitör a háború, Peter apja bevonul a hadseregbe, a gyermek pedig
nagyapjához kerül, otthonától 300
mérföldnyire. A józan ész azt diktálja, Paxnak az erdőben van a legjobb
helye, ott, ahol született.
Az elválás mindkettejük számára
keserű, de míg Peter legalább ma-

gyarázatot kap arra, miért kell magára hagynia barátját a sűrűben, a
kisróka értetlenül áll a döntés előtt,
egyedül, kiszolgáltatva a vadonnak
és a közeledő háborúnak. Neki sokkal nehezebb dolga van, mint Peternek, hiszen nem csak fel kell dolgoznia a csalódást, hanem életben kell
maradnia a számára teljesen idegen
körülmények között.

A legfontosabb azonban mindkettejük számára ugyanaz: újra
megtalálni egymást. Nehéz feladat, s az út sem veszélytelen. Peter és Pax számtalan, csöppet sem
veszélytelen kalandba keveredik,
s rengeteg tapasztalatot szereznek.
A Pax olyan írás, amit a gyerekeknek és a felnőtteknek egyaránt érdemes kézbe venni. Míg az
ifjabb olvasókat – bár meseszerűen – rávezeti arra, hogy az állatokra, mint érző lényekre tekintsenek, hogy a sérülés, a fájdalom,
az éhség számukra is szenvedést
okoz; a felnőtteket visszarepíti a
gyerekkorba, amikor még maguk
is útnak eredtek volna, hogy fronton
át is megkeressék négylábú pajtásukat, akire gyermekfejjel épp olyan
egyenrangú partnerként tudtak tekinteni, mint bármelyik emberre.
Sara Pennypacker könyve szívbemarkoló történet barátságról, hűségről és arról, hogyan találjuk meg
helyünket a világban.
Sara Pennypacker: Pax

HAIR: EGY MŰ, AMI MA IS JELKÉP
Két előadással startolt a Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete a Művészetek Háza színpadán vasárnap, ez alkalommal a Hair című musicalt állították színpadra.

A Galt MacDermot zenéjével, Gerome Ragni és James Rado szövegeivel kultikussá vált alkotást 50 évvel
ezelőtt mutatták be, s mind a színpadi musical, mind a
Milos Forman rendezésében készült film egy korosztály
számára vált jelképpé, s mai is épp úgy képes megszólítani a fiatalokat, mint fél évszázaddal ezelőtt.

A jól ismert történet a hippik világán keresztül nyújt
kemény társadalomkritikát, s mutatja meg, milyen az igazi barátság, mit jelent az egymás iránti figyelem és felelősségvállalás.
A történet közismert: Claude, a tradicionális nevelést kapott vidéki fiatal, büszkén indul a hadseregbe. A sorozás előtt
azonban megismeri a társadalmon kívüli,
szabad életet, a Vietnam elleni háború jogosságát tagadó Bergerrel és barátaival,
akik egy másik életet mutatnak meg számára. Rádöbben, a hippik világa nem csak
a drogról és a szexuális szabadságról szól,
hanem egymás szeretetéről, az értelmetlen háború elleni küzdelemről és az érdekek nélküli összetartozásról.
Az előadást Horváth Zoltán rendezésében élő zenei kísérettel, s közel 50 közreműködővel mutatták be, a főbb szerepekben Balogh
Gábort, Ágoston Mátét, Takács Mátét, Miklós Krisztinát, Géczi Andrást, Bányoczky Nórát, Békefi Lász(bd)
lót és Fejes Szandrát láthatta a közönség.

Fotó: Andrics László

GERENDÁS PÉTER: DALAI MA IS MEGÉRINTENEK
Gerendás Péter évtizedek óta meghatározó alakja
a hazai zenei életnek. Május 4-én este a Királyi
Váróban Csányi István vendégeként őt hallhatta
a közönség. Az est folyamán saját népszerű dalai
mellett – mint például a Szép Júlia vagy az Elbúcsúzom – világslágereket, többek között Sting
dalait szólaltatta meg. Az előadást természetesen –
ahogy ezt tőle megszokhatta a hallgatóság – számtalan történettel fűszerezve tette közvetlen, baráti
hangulatúvá.
(kj)

egy hétvége, négy verseny, tizenkét díj

Újabb zeneiskolai sikerek
A május 1-jei hosszú hétvégén négy zenei versenyt rendeztek, amiken a Frédéric Chopin Zenei AMI növendékei
kimagasló eredménnyel szerepeltek.
A versenysorozat április 26-án
Veszprémben kezdődött, a III. Regionális Gitár Kamaraversennyel, amire
idén az egész ország területéről neveztek a gitáros kamarazenei produkciók. A Chopin zeneiskola az idén is
indított egy olyan formációt a versenyen, melyben a gitár is megjelenik
kamarapartnerként. A Sorompó Attila és Pirkó Emma (furulya), valamint
Kristóf Panna (gitár) alkotta trió (fel-

készítő tanáraik: Z. Molnár Ildikó és
Kósáné Szabó Beáta) arany fokozatú
minősítést kapott a megmérettetésen.
Gasparics Barnabás Tiborc az
Esztergomi Zsolt Nándor Alapfokú Művészeti Iskola által rendezett
hangjegykártya versenyen jeleskedett
április 28-án. Lázárné Nagy Andrea
növendéke, a II. korcsoportban II. díjat kapott.

Ugyanezen a napon Göd adott otthont a rézfúvósok megyei versenyének, ahol szintén szép eredmények
születtek.
Leskó Gábor (f.t.: Ella Attila) a
mélyrézfúvó kategória I. korcsoportjában (tenorkürt) II. díjat kapott. A
trombita kategóriában három díjat is
elhoztak Somodi Károly tanítványai.
Diaz Brandon Philip az I. korcsoportban III. díjat, Vass Ákos szintén
az I. korcsoportban III. díjat, Szénási
Mátyás pedig a III. korcsoportban
III. díjjal térhetett haza.
A versenyzők mellett Ivántsó
Tünde korrepetitor is elismeréssel
térhetett haza, színvonalas munkáját
a zsűri korrepetitori különdíjjal ismerte el.

Április 29-én a tankerületi Fernando Sort gitárversenyen értek el szép
eredményt a növendékek. A II. korcsoportban Mánya Balázs (f.t.: Braun Julianna) indult, aki II. díjat, a
III. korcsoportban (ft.: Kósáné Szabó
Beáta) Kristóf Panna I. díjat kapott, a IV. korcsoportban Farkas
Lizettet I., Liska Dórát – szintén Kósáné Szabó Beáta növendékei) pedig III. díjjal jutalmazta
a zsűri.
Kósáné Szabó Beáta eredményes felkészítő munkájáért tanári különdíjban részesült.
(ny.f.)
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TÁJKÉPEK A „MI VILÁGUNKRÓL”

Programözön május végén
(folytatás az 1. oldalról)

Emellett lesznek természetesen kiállítások, társadalmi és civil szervezetek várják az érdeklődőket, többek
között a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, a nemzeti
parkok képviselői. Bemutatkozik a
Magyar Tudományos Akadémia, a
Szent István Egyetem és a Nemzeti
Agrárkutatási és Innovációs Központ
mindazon tevékenységeivel, melyek
a fiatalok számára különlegesek és
általában nehezen elérhetők. Három napon át vár mindenkit a színes
forgatag reggel 8-tól egészen késő
estig, a vetítések azonban 17 óráig
tartanak. A részletes program május
15-től lesz elérhető a rendezvény
honlapján a www.godollofilmfest.
com oldalon.
A gazdag program vasárnap újabb
helyszínnel és eseményekkel bővül.
A városi gyermeknap eseményei is

az Alsóparkban zajlanak majd, mégpedig a Világfánál, ahol egész nap
koncertek, játékok, sport és táncbemutatók várják az érdeklődőket. Az
esemény hagyományosan a Gyermeknapi futóversennyel kezdődik.
A rendezvény idén is bővelkedik
rangos előadókban: délelőtt 11 órától
Bíró Eszter koncertje várja a gyerekeket, délután pedig többek között

Gubás Gabi Biomese című koncertjére kerül sor 13.30-kor, 17.30-kor pedig Farkasházy Réka és a Tintanyúl
lép a közönség elé a program zárásaként. Mindezek mellett napközben
mesék és bábelőadások szórakoztatják a gyerekeket, no és persze számtalan játék és kézműves foglalkozások,
amibe természetesen a szülők is be(ny.f.)
kapcsolódhatnak.

KÜLÖNLEGES MÚZEUMI PROGRAMOK

Világnapból majális

A múzeumok világnapját a Múzeumok Nemzetközi Tanácsának
javaslatára 1978. május 18-án tartották meg először. A program azóta rangos esemény lett, s az elmúlt
években egyre nagyobb szabású
események kapcsolódnak hozzá,s
már nem is világnapként, hanem
inkább a múzeumok majálisaként
emlegetjük. A programokba idén is
bekapcsolódik a Gödöllői Városi
Múzeum, ahol május 15-től 21-ig
különleges programok várják a látogatókat.
Az első három nap, május 15-17ig a gyermekeké, a múzeumpedagó-

giai foglalkozásokon ismét lehetőség lesz közelebbről megismerni a
kiállítási tárgyakat a műtárgysimogató keretében.
Május 18-án, a múzeumok világnapján a Gödöllői Városi Múzeum
kiállításai ingyenesen megtekinthetők, s amíg egyesek az időszaki
vagy az állandó kiállításon barangolnak, a gödöllői iskolások újra
szépítik az aluljárót, amit évről-évre
egyre több látogató csodál meg.
Május 20-án két alkalommal is
szakmai tárlatvezetés mellett tekinthetők meg a tárlatok: 10 órától
az állandó helytörténeti kiállításban

TÖRÖK GÁSPÁR FOTÓI A CIVIL HÁZBAN
Török Gáspár EFIAP marosvásárhelyi fotóművész munkáiból láthatnak kiállítást az érdeklődők május
végéig a Civil Házban.
A Magyar Fotóművészek Világszövetsége életmű díjas alkotója már
a második alkalommal mutatja be alkotásait Gödöllőn. Ez alkalommal az
elmúlt közel tíz esztendő Erdélyben,
Kárpátalján és Gödöllőn készült tájképeit, portréit és szociográfiai fotóit
tekinthetik meg az érdeklődők. Különleges alkotások, amik nem csak a
rögzített képet mutatják meg, hanem
a mögötte lévő tartalmat, a lélek üzeneteit is.
A most bemutatásra került alkotások részei annak a nagyobb tárlatnak, amelyet korábban a Magyarság
Házában láthatott a nagyközönség.
Török Gáspár a marosvásárhelyi
Marx József Fotóklub tagja, akihez
elsősorban a fekete-fehér képek, a
fény és az árnyak játéka áll közel.
Bár a fotózással hobbiként került
kapcsolatba, a marosvásárhelyi klub
meghatározó alkotója lett. A fényképezés mellett fotótörténeti kutatásokat is végez, a „Marosvásárhely
a fotográfia városa” című könyve
(j.)
2013-ban jelent meg.

Fotó: Tóth Péter

A lélek üzenetei

Fábián Balázs néprajzkutató, a kiállítás főrendezője várja az érdeklődőket, 11.30-tól pedig az időszaki kiállításban dr. Czeglédi Noémi
történész, a kiállítás egyik rendezője
kalauzolja majd a látogatókat.
A rendezvénysorozat május 21-én
zárul, ezen a napon 15 órakot Őriné Nagy Cecília művészettörténész
szecessziós túrája ígér tartalmas
időtöltést. A program ingyenes, de
regisztrációhoz kötött. Bejelentkezni a gmuzeum.g@gmail.com
e-mail címen, vagy munkaidőben a
06-20/267-2009-es telefonszámon
(B)
lehet.

Emlékrétegek címmel Balló Andrea festőművész alkotásai láthatók a Levendula Galériában május 26-ig. A különös hangulatú képekből álló tárlatot Sándor János, kétszeres Jászai Mari-díjas rendező, Érdemes Művész nyitotta meg,
aki úgy fogalmazott: „Balló Andrea művészete nem leíró festészet. Alkotásai
„érzelmi tájakat” ábrázolnak, a lét anatómiáját, a való világ röntgenképét. A
dolgok, a tárgyak, a mindenség lelkének hasonmásai, ezek az emlékrétegek. S
bár emlékeink magánemlékek, közös világunkból, sorsközösségünkből valók.
Nincs én-világom, te-világod, vallja Balló, csak mi világunk van. Így az ő világa a miénk is.” A megnyitón Herczenik Anna operaénekes és Cser Ádám kar(ny.f.)
mester-zeneszerző előadása tette teljessé a művészeti élményt.

CSÖ
ÖRSZ-TÚ
ÚRA A VALKÓ
ÓI
RENGETEGBEN

Több kondérban főtt a Csörsz-gulyás szombaton a valkói erdőben, az Erzsébet-pihenőnél. Közel százan fogadták el a Csörsz-árok Mente Egyesület invitálását ugyanis arra a tudományos kirándulásra, amely feltehetően a IV. században római és szarmata összefogással védelmi célból épült, összesen 1260
kilométer hosszú földmű helyi szakaszának megtekintését tűzte ki célul.
Harkányiné Székely Zsuzsanna, a Szent István Egyetem docense, az egyesület elnöke osztotta meg ismereteit a résztvevőkkel a Csörsz-árok érdekességeiről, rejtélyeiről. A tudományos munka egyik célja az árokrendszer minél
teljesebb térinformatikai feltérképezése, abban a reményben, hogy a jövőben
megtalálhatják a múlthoz vezető kulcsot. Az egyesület a Csörsz-mondák révén
(b.g.)
kulturális értékeket is teremtő örökségünk népszerűsítését vállalja.
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TENNIVALÓK A KERTBEN

A gyümölcsritkítás
A májusi kerti munkák egyike a gyümölcsritkítás,ami ugyan nem kötelező
feladat, viszont rendkívül hasznos, ha
jó minőségű termést szeretnénk.
Ha figyelembe vesszük, hogy egy
alma, barack vagy körtefa terem egy
évben, mondjuk, 50 kiló gyümölcsöt,
nem mindegy, hogy 20 kiló ribizli
nagyságú barackunk lesz, vagy 20
kiló öklömnyi méretű gyümölcsünk.
A gyümölcsritkítás időpontját nehéz meghatározni. A jó időben végzett ritkítással már a következő évi
termőrügyek fejlődését is elősegítjük,
míg ha későn végezzük a munkát, a
gyümölcs méretét már nem fogjuk befolyásolni.
A termő gyümölcsfáknak májusban megkezdődik a természetes gyümölcshullásuk. Ebben nincs semmi
rendkívüli, a fa ledobálja azokat a
terméseket, melyeket nem fog tudni kinevelni. Amikor a természetes
gyümölcshullás befejeződik, akkor
kialakul a véglegesnek tekinthető
gyümölcsberakódás. A túlzottan nagy
gyümölcsterhelésnek kedvezőtlen hatása a gyümölcs elaprózódása, azaz
gyengébb minősége.
Honnan tudjuk, hogy befejeződött-e a természetes gyümölcshullás,

és kezdhetjük a ritkítást? Ez nagyon
egyszerű. Naponta nyomon követhetjük úgy, hogy enyhe rázással ellenőrizzük, hogy tart-e még a természetes gyümölcshullás. Amikor az enyhe

rázásra már nem hull le több apró,
elsárgult gyümölcskezdemény, kezdhetjük a ritkítást.
Az almánál a túlzott kötődés esetén
vagy minden második gyümölcscsokrot távolítsuk el, vagy csokronként
1-2 db gyümölcsöt hagyjunk meg.
Főleg a rövid kocsányú fajoknál
(őszibarack) gondoljunk a leendő
gyümölcs végleges méretére, így állítva be a gyümölcsterhet. Ezeknél
8-10 cm vagy ökölnyi távolság legyen
a két gyümölcs között, ami egyenletes

eloszlást mutat a koronán belül, illetve biztosítja minden egyes gyümölcs
megfelelő méretének kialakulását.
A gyümölcsritkítás segítségével
megakadályozzuk a fa túlterhelését,
mérsékeljük a gyümölcsök egymás
közötti versengését, így biztosítva
megfelelő méretük és színeződésük
kialakulását. Ezután a fán kevesebb
beteg és korcs gyümölcs marad, és a fa
évről évre rendszeresen
terem.
A beavatkozás növényvédelmi
szempontból is hasznos,
mert a ritkán álló termések közé könnyebben behatol a permetlé
és így hatékonyabb lesz
a védekezés. Ügyeljünk arra, hogy a ritkítást részletekben, néhány napos
időközökben végezzük. A ritkítás
mértékének általános szabálya, hogy
minden meghagyott gyümölcs között
elférjen egy kifejlett harmadik. Ezért
a gyümölcsöket átlagosan 8–10 cmre hagyjuk egymástól. A gyümölcsritkításnál figyelembe kell venni a fa
korát, fajtáját, egészségi állapotát és
a kötődött gyümölcs mennyiségét is.
Szinte minden évben ritkítani kell az
almát, őszibarackot, körtét.

MADÁRODÚK A GÖDÖLLŐI
ERDÉSZETI ARBORÉTUMBAN
Az erdészeti kutatási céllal létrehozott, fák és cserjék génbankjaként is működő Gödöllői Erdészeti Arborétum számos kisebb és nagyobb állatfaj, köztük
madarak otthonául is szolgál. A Pilisi Parkerdő Zrt. Valkói Erdészete által
nemrégiben kihelyezett 50 darab madárodú további élőhelyet és menedéket
teremt számukra, egyben fontos kutatási célokat is szolgál.
A madárodúk első tervezett ellenőrzése május második felében esedékes, s akkor várhatóan a madarak gyűrűzését is elvégzik. A gyűrűzés során
minden madár egyedi
azonosítót kap, amely
a megjelölt egyed későbbi beazonosítását,
illetve vonuló madarak esetében a vonulás nyomon követhetőségét szolgálja. A
madárgyűrűzés nagy
múltra visszatekintő kutatási módszer,
amellyel a szakemberek nem csak egyes
madarak viselkedéséről és életútjáról
kaphatnak pontosabb
képet, hanem a szezonális vonulási útvonalak megismerése
révén egy komplex,
globális madártérkép
is kirajzolódhat.
(www. parkerdo.hu)

(www.gazigazito.hu)

BEMUTATKOZOTT TISHA

Budapesti zebracsikó
Pezseg az élet a Fővárosi Állat- és Növénykertben, ahol újabb „gyermekáldásnak” örülhetnek a
dolgozók és a látogatók, ez alkalommal a zebráknál.
Az állatkert legfiatalabb zebrája, a Tina nevű
kanca április 15-én született csikója a napokban
mutatkozott be a nagyközönségnek. Azt már akkor
is lehetett tudni, hogy a jövevény kislány, de azóta
már nevet is kapott. Az állatgondozók – híven a hagyományokhoz – olyan nevet kerestek neki, amely
a zebrák őshazájában, Afrikában is használatos,
alkalmas egy nőstény állat elnevezésére, és T-betűvel kezdődik, mint az anyaállat neve.
Végül a Tisha (e: Tisa) névre esett a választás.
A szuahéli eredetű név Kelet-Afrika több országában is
használatos, mindenekelőtt Kenyában és Tanzániában.
Jelentése: „erős akarat(ú)”. A zebracsikó tehát a Tisha néven kerül bejegyzésre az állatkert törzskönyvébe, illetve a
nemzetközi állatkerti adatbázisokba is.
A csikó láthatóan nagyon élvezi a kifutót. Nagyokat
hancúrozik és nyargalászik. Amikor pedig elfáradt és
megéhezett, tüstént visszabaktat az anyaállathoz néhány
korty tejért.

A jövevény anyja, Tina 2008 áprilisában született Hollandiában, az Észak-Brabant tartományban található Hilvarenbeek nevű kisváros mellett működő Beksee Bergen
Szafariparkban. Kétéves korában, 2010 második felében
került Budapestre. A csikó apja, Zucchero, akit gyakran
„Cukornak” becéznek, már majdnem hétéves, és 2012ben került Budapestre a franciaországi Peaugres szafaForrás:
riparkjából.
zoobudapest.com

GYEPMESTERI TELEP: GAZDÁT KERESŐ KUTYÁK

SUZI: 2 éves zsemle, keverék lány. nagyon bújós,
imád labdázni. Szereti a
hasát, a kutyákkal és az
emberekkel barátságos.

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

06-70-648-0020, munkanapokon 7-16 óráig

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

MARCIPÁN: 1 éves közepes, keverék szuka. Nagy
mozgásigényű, játékos, más
kutyákkal szemben domináns. Még nagyon kölyök.
Nagyon szerethető.

Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy 2017. március 1-jétől a Gödöllő, Kőrösi Csoma Sándor utcában
lévő gyepmesteri telep üzemeltetője megváltozott. A változást követően a gyepmesteri tevékenységhez
kapcsolódó telefonszámok az alábbiak szerint módosultak:
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
A fenti elérhetőségek 2017. március 1-től érvényesek Gödöllő város közigazgatási határain belül. VÜSZI Kft.

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:

HÉTVÉGÉN IS NYITVA TARTÓ

TURUL

Május 13-án

GÖDÖLLŐ
ÁLLATKÓRHÁZ

10-12 óráig:

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

! Minden nap nyitva !

ÁLLATORVOSI RENDELŐ
(szombaton)

Isaszegi Kisállatrendelő
Isaszeg, Ady Endre u. 1.
Rendel:

ÁLLATPATIKA

DR. MICHALIK LÁSZLÓ

9.00–19.00
Tel: 06-30-943-9898

Tel.: 06-20/981-3100

állatorvos
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AtlétikA – GEAC sikErEk A hosszú hétvéGén

Három verseny, 18 gödöllői érem
Három versenyen is részt vettek a
GEAC atlétái az április végi hosszú
hétvégén. A mérleg: 18 dobogós
hely.

Április 29-én Tiszaújvárosban kezdődött
meg a szeptemberig tartó szabadtéri szezon.
Nyitásként a XVII. Nemzetközi Atlétikai
Versenyen szerepeltek a Gödöllői EAC atlétái, akik számos figyelemre méltó eredményt értek el. Az egyetlen megrendezett
Szuper Liga számban, a férfi 3 próbában
(magasugrás, gerelyhajítás, 400 m) két kiváló tízpróbázónk, Tóth Zsombor és Kriszt
Botond az ezüst- és a bronzérmet szerezték
meg, ami évkezdetnek nem rossz. Ifjú reménységeink is remekül szerepeltek: Pótha
Johanna 200 m-en (26,4) a felnőttek között
második, Csernyánszky Sára 400 m gáton
(66,93) harmadik lett. Az ifjúsági korosztályos versenyeken Ajide Dániel folytatta
kiváló szereplését, 200 m-en (23,08) és 110
m gáton (14,76) is aranyérmet szerzett, míg

Canea Zoltán gerelyben bronzérmet ért el
(53,05 m). A serdülők között aranyérmes lett
gerelyhajításban Mihajlovic Alex (53,11),
ezüstérmet szerzett szintén gerelyben Juhász Nándor (51,52), 300 m gáton (48,39)
Szőke-Kiss Anna, míg 80 m gáton (12,83)
Dobránszky Laura. A képzeletbeli dobogó harmadik fokára állhatott fel Eszenyi
Napsugár 43,18 méteres dobással gerelyben, Tóth Gábor 100 m-en (12,18) és Soos
Levente magasugrásban (171 cm). Edzőik: Körmendy Katalin, Zsivoczky Attila,
Máté Alpár, Kovács Zoltán.
Április 30-án a SZIE Atlétika Centrumban
rendezte a GEAC, mint régiós vezető és
koordinátor a Sport XXI program Budapest-Pest- és Nógrád megye idei első U11es és U13-as korosztályos pályaversenyét,
ahol több mint 20 csapat részvételével közel
200 gyermek versenyzett.
A verseny szponzorainak (Naturaqua Környezetvédelmi Kft, Agruniver Holding Kft,
Wessling Hungary Kft. és Tamcert Kft.) és
a kiváló szervezésnek köszönhetően a résztvevő csapatok kivétel nélkül elégedetten és
élményekkel teli távoztak. A nyolcfős csapatversenyekben a hazaiaknak is termett
babér, hiszen mind az U11-es korosztályban (Bútor Blanka, Lőkös Laura, Mé-

lAbdArúGás – lEGjobb néGy között A mEGyEi kupábAn A Gödöllő

GSK: a dobogó már bebiztosítva
Az elmúlt hétvégén biztossá vált,
hogy a h
armadik helynél roszszabb pozícióban nem végezhet
a Gödöllői SK, miután magabiztosan verte a Nagykátát 2-0-ra. A
GEAC 3-2-re nyert, míg a GSK IIes csapata egy 1-1-es döntetlent
és egy 5-2-es sikert ért el.

helyen álló gödöllői fiatalok előtt, míg a
harmadik helyezett Tura VSK 54 pontos.
Pest megyei I. osztály, 26. forduló
Gödöllői SK – Nagykáta SE 2-0 (1-0)
Gólszerzők: Nagy Tamás (11-esből),
Koziorowski Richárd.

Szász Ferenc megyei I. osztályban szereplő csapata hazai pályán fogadta a
Nagykátát. A találkozó tétje kettős volt:
Egyrészt életben tartani a bajnoki aranyért zajló harcban az esélyeket, másrészt a dobogó bebiztosítása. Nos, mindkettő sikerült, miután simán verte 2-0-ra
ellenfelét a Gödöllő, míg a negyedik helyezett Pilis kikapott, így már matematikailag is biztossá vált, hogy a harmadik
helynél rosszabb pozícióban nem végezhet az idei pontvadászatban a GSK. A 60
ponttal listavezető Vecsés előnye mindössze két pont az 58 egységgel a második

Nyert a GEAC 3-2-re Dányban, ezzel
továbbra is őrzi első helyét a megyei III.
osztályú pontvadászat Közép A-csoportjában. Farkas Sándor csapata 55 pontos
23 fordulót követően. A Gödöllői SK
II-Szada formáció a Mogyoród FC II.
otthonából távozott 1-1-es döntetlennel,
míg hét közben Kókán pótolta elmaradt
meccsét, amit 5-2-re nyert meg. Kerecsényi F. Norbert együttese 42 ponttal
az 5. helyen áll a Közép A-csoportban.
Pest megyei III. Közép A-csoport, 23.
forduló: Dány KSK – Gödöllői EACSZIE 2-3 (0-2) Gólszerzők: Nagy Gergő

Megyei III. – Hét pontos hét

diákolimpiA – tornA orszáGos döntő

Legjobb tízben a Damjanich csapata
Az elmúlt hétvégén rendezték
meg a női torna Diákolimpia országos döntőjét a fővárosi Tornacsarnokban, ahol a Damjanich
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iskola I. korcsoportos csapata a
9. helyet szerezte meg.
Kőhler Ákos tanítványai már azzal nagy

száros Flóra, Szabó Ágota, Dobránszky
Huba, Fazekas Soma, Menyhárt Olivér,
Stampf Samu), mind az U13-as korosztályban (Benke Alexandra, Kriszt Sarolta,
Stumpf Dorka, Tóth-Sztavridisz Szófia,
Borbély Bálint, Fodor Péter, Grünwald
Tamás, Kriszt Koppány) bronzérmet szereztek! Említést érdemel az is, hogy a hazaiak mindkét korosztályban 3-3 csapattal,
azaz összesen közel 50 fővel álltak rajthoz!
Edzők: Kaptur Éva, Kovács Gábor, Kovács Zoltán, Körmendy Katalin.
Szintén április 30-án a Vasas Pasaréti Sportcentrumban kerültek megrendezésre a
10000 m-es országos bajnokság keretében
közép- és hosszútávfutó Serdülő- és Ifjúsági Liga versenyek, ahol a serdülőkorú
Szőke-Kiss Anna a héten negyedik (!) versenyén indulva, óriási egyéni csúccsal, kiváló idővel (2:16,02) 800 m-en bronzérmet
szerzett, míg testvére, Szőke-Kiss Jácint
3000 m-en (10:02,44) szintén harmadik lett.
Edző: Gadanecz György.
-kb-

vívás – hét érEm kArd FEGyvErnEmbEn

GEAC: két csapatbajnoki cím
Magyar
bajnok
lett
a
serdülő
leány és
a veterán férfi
kard csapat, míg
egyéniben öten is dobogóra állhattak.
A Vasas vívótermében tartották a serdülő
bajnokságot, ahol a lányoknál a gödöllői
hölgyek kitettek magukért. Bevíz Dorottya
egyéniben ezüstérmet szerzett, míg a Bevíz
Dorottya, Bata Édua, Missurai Pálma (a
képen) aranyérmes lett megelőzve az MTK
és a BVSC csapatait. A döntőben a GEACos lányok 45-35-re verték az MTK csapatát.

Edzők: Navarrete József, Bodoky Ákos,
Károlyi Krisztián.
Törökbálinton rendezték meg a Veterán
magyar bajnokságot, ahol szintén kiváló
gödöllői eredmények születtek. Férfi kard
fegyvernemben a Takácsy László, Princz
Ágoston, Gémesi Levente alkotta trió csapatbajnoki címet nyert, a 40 év fölöttiek
kategóriájában Princz Ágoston bronzérmes
lett, míg az 50 év fölöttiek mezőnyében Lelkes László ezüst-, Takácsy László bronzérmet szerzett egyéniben.
Debrecen adott otthont a MEFOB (Magyar
Egyetemisták és Főiskolások Országos Bajnoksága) vívó döntőinek, ahol a gödöllői
Bancsics Máté a Budapesti Műszaki Egyetem színeiben indulva a harmadik lett, míg
Gémesi Huba a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem hallgatójaként az ötödik helyen
végzett.
-tl-

FutsAl – FortunA Asszonyhoz FohászkodhAt A Gödöllő

Listavezetőt vert a MAG-LOG Team

(2), Somogyi Levente.
Mogyoród FC II. – Gödöllői SK II.-Szada 1-1 (0-0) Gólszerző: Szeles Dávid.
20. fordulóból elmaradt mérkőzésen
Kóka KSK – Gödöllői SK II.-Szada 2-5
(0-0) Gólszerzők: Pakuts Barna (3), Hegedűs Csaba, Gyurkó Bence.

Heti műsorajánló
Pest megyei III. osztály 24. forduló
Május 14., vasárnap 16:30
GEAC-SZIE – Vácszentlászló SE
(Egyetemi sportpálya)
GSK II.-Szada – Kistarcsai VSC
(Táncsics M. úti Sportcentrum)

Pest megyei Kupa – Négy között a
Gödöllői SK
A legjobb négy közé jutott a Pest megyei
Kupában a Gödöllői SK csapata, miután
4-2-re verte a megyei III. osztályú Tápióság KSK-t.
Pest megyei Kupa, 5. forduló
Tápióság KSK – Gödöllői SK 2-4 (1-2)
Gólszerzők: Kaiser László, Méhes Pál,
Koziorowski Richárd, Dékány Gergely.
-ll-

sikert értek el, hogy eljutottak a végső
megmérettetésig, amelyen 14 intézmény
csapata mérte össze tudását. Az Ábrahám Zita, Bagyin Eszter, Kovács Bíborka, Kupi Boróka, Varga Lili alkotta
gödöllői formáció végül a kilencedik
lett.
-li-

Újabb két meccsen van túl a MAGLOG Team CFT Gödöllő a futsal
NB II. Keleti-csoportjának felső
házi rájátszásában. A mérleg:
egy bosszantó, 8-5-ös vereség a
Kincsem Lovaspark otthonában,
valamint egy bravúros, 11-1-es
győzelem a listavezető ellen.
Baranyai Pál csapata az elmúlt héten
megjárta a poklot és a mennyországot
is. A gödöllői fiatalok előbb Tápiószentmártonban léptek pályára, ahol a bronzérem megszerzésének életben tartása volt
a tét. Az első játékrészben még minden
stimmelt, de a folytatás maga lett a rémálom, ami 8-5-ös vereséghez vezetett a
Kincsem Lovaspark SE ellenében, ezzel
minimálisra csökkent az éremremény.
Négy nap múlva következett a csoport
listavezetője, akik igencsak tartalékosan
érkeztek Gödöllőre. Magyar Zsolték
kihasználták ezt az előnyt és magabiztosan, 11-1-re verték a csoport favoritját,

ezzel felcsillant némi remény, már ami a
harmadik helyért zajló csatát illeti. Fortuna asszony segítsége is kell viszont
a MAG-LOG Team CFT Gödöllőnek,
hogy a végelszámolásnál oda érhessen a
Keleti-csoportban a harmadik helyre. Jelen állás szerint a gödöllőieknek 14 pontjuk van, ezzel az 5. helyen állnak, míg a
Kazincbarcika és a Kincsem Lovaspark
15-15 ponttal áll a 3-4. helyeken.
Az utolsó játéknapon, május 15-én a
MAG-LOG a hatodik helyezett MVFC
II-Berettyóújfalu vendége lesz, míg a két
rivális egymás ellen lép majd pályára.
NB II., Keleti-csoport, rájátszás az
1-6. helyekért 8-9. forduló: Kincsem
Lovaspark SE – MAG-LOG Team CFT
Gödöllő 8-5 (3-4) Gólszerzők: Magyar
Zsolt, Annus Árpád (2-2), Farkas Péter.
MAG-LOG Team CFT Gödöllő – Csenger Futsal 11-1 (5-0) Gólszerzők: Varsányi Botond (3), Magyar Zs., Farkas P.
(2-2), Berta Balázs, Annus Á., Baranyai
-ttPál, Molnár Márton.

dzsúdó – XXX. budApEst kupA

Helytálltak a gödöllőiek

Május első hétvégéjén rendezték meg a XXX. Budapest Kupa
dzsúdó versenyt, amelyen 27
ország, 195 egyesületének 1615
versenyzője lépett tatamira.
A fővárosi Megyeri úti jégcsarnokban
lebonyolított nemzetközi versenyen a
gödöllői dzsúdósok is megmérettették
magukat és nyugodtan mondhatjuk,

FELHÍVÁS!!

A Gödöllői Sport Közalapítvány sportcélú ingatlan pályagondnoki és -felügyeleti feladatainak ellátására munkatársat
keres.

hogy Szádvári Zoltán tanítványai nem
vallottak szégyent. A hatalmas létszámú
mezőnyben három versenyzőnk végzett
a legjobb tízen belül. A 36 kilogrammban 25 induló közül Krakóczki Máté
az ötödik, a 41 kg-os súlycsoportban
Makádi Liliána a hetedik (21 indulóból), míg 52 kg-ban a 32 fős mezőnyben Samu Barbara a kilencedik helyen
végzett.
-ll-

Hasonló területen végzett tapasztalat előnyt jelent.
Jelentkezni fényképes önéletrajz
gcsani@gmail.com e-mail címre
történő elküldésével lehet.
Gödöllői Sport Közalapítvány!
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FRÉDÉRIC CHOPIN ZENEI
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Május 9., 17.30: Ella Attila (rézfúvó) növendékeinek hangversenye
Május 10., 17.00: Ferenczy Beáta (zongora) növendékeinek hangversenye
Május 11., 18.00: Sz. Dr. Czitrovszky Ilona
(zongora) növendékeinek hangversenye
Május 12., 17.00: Sári Erika (zongora) növendékeinek hangversenye
Május 13., 10.00: Ferenczi Anna (zongora) növendékeinek hangversenye
Május 15., 17.00: Az akkordikus tanszak
hangversenye
Május 16., 18.00: Ivántsó Tünde (zongora) és Lázár Attila (kürt, furulya) növendékeinek hangversenye

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY
Az alkotóházban

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

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

FELHÍVÁS!

A 2017. évi Városi Pedagógus Napon
ismételten átadásra kerül
a GÖDÖLLŐ TALENTUM DÍJ

A 2017. évi Városi Pedagógus Napon
ismételten átadásra kerül a
GÖDÖLLŐ GYERMEKEIÉRT,
IFJÚSÁGÁÉRT DÍJ

Önkormányzatunk 1998. évben alkotott rendeletet a városi díjak alapításáról és adományozásáról. A rendeleti
szabályozás alapján minden évben elismerésre kerülnek
városunk azon személyei és közösségei, akik szakmai tevékenységükkel hozzájárultak városunk fejlődéséhez, jó
hírnevünk növeléséhez.
A GÖDÖLLŐ TALENTUM DÍJ-ban, azt a gödöllői lakóhellyel rendelkező és Gödöllőn élő 15-25 év közötti fiatal személyt részesítjük, aki a város kulturális, művészeti,
oktatási, sportéletében, valamint tanulmányi eredményei
során maradandót alkotott, kiemelkedő eredményt ért el,
példás, magas színvonalú tevékenységével hozzájárult Gödöllő város jó hírneve növeléséhez.
A GÖDÖLLŐ TALENTUM DÍJBAN évente 1 személy
részesíthető.
A GÖDÖLLŐ TALENTUM díj átadására a GÖDÖLLŐ
GYERMEKEIÉRT, IFJÚSÁGÁÉRT díj átadása alkalmával megrendezésre kerülő nyilvános ünnepségen kerül sor.
Tisztelettel kérem, tegyenek javaslatot olyan 15-25 év
közötti fiatalra, akit méltónak tartanak e díj elnyerésére.

Gödöllő Város Önkormányzatának a városi díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 1998.
évi 12. számú rendelete értelmében a GÖDÖLLŐ
GYERMEKEIÉRT, IFJÚSÁGÁÉRT DÍJ azoknak a
személyeknek, illetve szervezetnek, vagy közösségnek adományozható, akik:
• kiemelkedő eredményeket értek el a nevelő-oktató
munkában, illetve annak szervezésében, irányításában,
• magas fokú pedagógiai, szakmai felkészültségük
alapján élen járnak az
újszerű és hatékony pedagógiai módszerek kidolgozásában és alkalmazásában,
• színvonalas és eredményes munkájukkal szolgálták a gödöllői gyermekek, a gödöllői ifjúság gondozását, nevelését.
A díjban évente legfeljebb 3 személy vagy 2 személy és 1 szervezet, vagy közösség részesíthető.
Tisztelettel kérem, tegyenek javaslatot olyan személyre vagy személyekre, akit/akiket méltónak tartanak e kitüntető cím elnyerésére.

Kérem, hogy javaslatát írásban, részletes indoklással szíveskedjen a Gödöllői Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri
Kabinetre eljuttatni (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.) vagy
e-mailben a kovacs.reka@godollo.hu címre.

Kérem, hogy javaslatát szíveskedjen postai úton a
Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri Kabinetre (postai cím: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.) és/vagy
e-mailben a kovacs.reka@godollo.hu e-mail címre
eljuttatni.

HATÁRIDŐ: 2017. május 10. (szerda), 12 óra

HATÁRIDŐ: 2017. május 10. (szerda), 12 óra

dr. Jeney László Botond, az Ifjúsági és Köznevelési Bizottság elnöke sk.
Szűcs Józsefné, a Kulturális, Sport és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának elnöke sk.

dr. Jeney László Botond, az Ifjúsági és Köznevelési
Bizottság elnöke sk.
Szűcs Józsefné, a Kulturális, Sport és Nemzetközi
Kapcsolatok Bizottságának elnöke sk.

FELHÍVÁS!

A 2017. évi városi Semmelweis napon
ismételten átadásra kerül a
GÖDÖLLŐ EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT DÍJ
Gödöllő Város Képviselő-testületének rendelete alapján a díj
azoknak a személyeknek, vagy közösségeknek adományozható,
akik a város egészségügyi és szociális ellátása érdekében kiemelkedő tevékenységet folytattak a gyógyító – megelőző munkában,
illetve a szociális gondoskodás területén jelentős eredményeket
értek el.
GÖDÖLLŐ EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT díjban évente legfeljebb
két személy és egy közösség részesíthető, amennyiben közösségre
nincs javaslat, három személy részesíthető a díjban.
Tisztelettel kérjük, tegyenek javaslatot – részletes indoklással –
olyan személyekre, közösségekre, akiket méltónak tartanak e kitüntető cím elnyerésére.
Kérem, hogy javaslatát írásban, részletes indoklással szíveskedjen a Gödöllői Polgármesteri Hivatal,Közigazgatási és Szociális
Irodájára eljuttatni (2100 Gödöllő, Kossuth Lajos u. 3 sz.) vagy
e-mailben a tamas.marta@godollo.hu címre.
HATÁRIDŐ: 2017. május 19. (péntek)
Simon Gellért Péter, az Egészségügyi Bizottság elnöke sk.
Kristóf Etelka, a Szociális Bizottság elnöke sk.
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Közérdek

ORVOSI ÜGYELET

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

Május 8-14.:
Máriabesnyői Gyógyszertár, Szabadság út 167. Tel.: 419-749.
Május 15-21.:
Medicina Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 12. Tel.: 410-251.

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

FELHÍVÁS!

Értesítem a gödöllői állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező
tisztelt szülőket, hogy az önkormányzat által fenntartott óvodákba történő jelentkezés időpontja:

2017. május 8-12-ig 8-17 óráig.
A 2017/18-as nevelési évre való jelentkezés feltétele az ebben az évben
betöltött 3. életév és gödöllői lakhely vagy tartózkodási hely. Kérem, hogy a
harmadik életévét betöltött gyermekük óvodai felvételét a körzetük szerinti
óvodába kérjék.
A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumokat szíveskedjenek magukkal
vinni: A gyermek születési anyakönyvi kivonata, egészségügyi kiskönyve,
TAJ- és lakcímkártyája, az utolsó védőnői státuszvizsgálat másolata. A szülő
vagy gondviselő személyazonosító igazolványa és lakcímkártyája.
Az óvodák elérhetőségei és a módosított óvodai körzethatárok Gödöllő város honlapján találhatók a Polgárok/Intézmények/Oktatás/Óvodák és
Óvodai körzethatárok elérhetőségen, illetve a Hírek menüpont fejlécében.
Tájékoztatom a tisztelt szülőket, hogy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 8. (2) bekezdése értelmében azoknak a gyermekeknek, akik augusztus 31-ig betöltik harmadik életévüket, kötelező az óvodába
járás.

Gödöllő, 2017. április 7.

dr. Gémesi György
polgármester
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Fotó:
Tatár Attila

Gödöllői kávéházba
MOSOGATÓ–TAKARÍTÓ
munkatársat keresünk!
Jelentkezés személyesen:
Gödöllő, Dózsa Gy. út 13. címen

Mob.: +36/30-952-9987

ELVESZETT!!!
Május 2-án reggel a kocsi tetején felejtettem a táskámat
és elveszett. A képen látható fekete TARGUS típus volt.
Számomra fontos munkaeszközök voltak benne (pénz,
iratok nem).
Facebookon már megosztottam és utoljára a Semmelweis
Ignác utca elején az 1-5
szám között látták.
Kérem a becsületes
megtalálót jelentkezzen!
Tel.: 06-30/845-0285
vagy kérem leadni a
Kotlán Sándor utca 1.
portaszolgálatnál (éjjel-nappal)

Kiadó a városi piac üzletsorán egy 32,79 m2 alapteNyári
rületű üzlet (raktár, szoc.
nyitva
tartás:
blokk, közlekedő, bolti
eladótér.)
Hétfő–péntek: 6.00–18.00
Érdeklődni lehet:
Szombat: 6.00–13.00
06-30-5030777,
vagy a helyszínen lehet.
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Apró
nm-es, 2,5 szobás,
összkomfortos
családi ház kerttel,
autóbeállási lehetőséggel hosszútávra bérbe adó. Érd:
30/943-1059

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

+ Eladó lakást keresek központban!
Tel.:20/804-2102
+ Gödöllőn, központban, 95m2-es, n+3
szobás családi ház 837m2-es telekkel
eladó! Iár.:28Mft Tel.:20/944-7025

+ Gödöllőn minőségi garázs-összekötéses ikerház, 3szoba+ nappalis,
135nm hasznos, 420nm-es privát telekkel eladó. I.ár: 35MFt Tel.:20/7722429

+ Petőfi téren teremgarázs-kocsibeálló
kiadó!! 14Eft/hó (Félév esetén kedvezmény!) Tel.:20/944-7025

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

+ Gödöllőn a Völgy utcában /Boncsok
dűlő/ eladó egy 896 nm-es építési telek, festőien panorámás környezetben.
20/371-1332

+ Sürgősen eladó Gödöllőn,
belvárosban egy 30nm-es,
fsz-i, cirkós üzlethelyiség
Iár:12.49M Ft Tel.:20/8042102

+ 578m2-es rendezett telken 60m2-es
családi ház eladó Gödöllőn! 20/5391988
+ Gödöllőn, új építésű ikerházak eladóak! Tel.:20/539-1988
+ Gödöllőn, Királytelepen 452m2-es,
összközműves saroktelek ikerház építésére vonatkozó kész háztervvel eladó! Iár:9,8MFt. Tel.:20/772-2429
+ Szadán igényes környezetben, jó fekvésű, 1600m2, gondozott, közműves
építési telek 9,5M-ós irányáron sürgősen eladó! Tel.:20/772-2429

ÜZLET, IRODA, GARÁZS
+ Gödöllő belvárosában, a Solier ház
mélygarázsában parkolóhely hosszú
távra kiadó. Érd: 06-20-9443-356

+ Gödöllői műanyagüzem felvesz három műszakos munkarendbe betanított munkásokat. Tel: 70/365-5010

+ Gödöllőn 56 nm-es üzlet a Szabadság téren kiadó (a Flabelos új
helyre költözött: Iskola u. 11/B).
Tel: 30/735-0361

ÁLLÁS
+ TELEK ELADÓ: 742 nm, nem közműves zárt kert. Villany az utcában. Iár:
2,5 MFt. Tel: 061/252-4204
+ Gödöllőn, Királytelepen 1136 nm-es
telken kertes családi ház eladó. Komfortos, 3 szobás. Hasznos lakóterület
92 nm, (+40nm lakóépület félkész állapotban). Pince, garázs, ásott kút is van.
Érdeklődni hétvégén: 20/2210-199
+ Gödöllőn Központban, Paál L. közben
2.em.i, 59nm-es, 2,5 szobás lakás berendezve tulajdonostól eladó. Felújított
(nem panel). Iár:17,8MFt. Akár azonnali költözéssel. Ingatlanos ne keressen.
30/4050-118, 30/577-0605
+ Gödöllőn 2 szintes családi ház eladó KLAPKÁN. Alul 80 nm, 2 szoba,
nappali, konyha, fürdő, WC. Felül (teljesen felújítva) 55 nm, cirkós, 2 szoba,
1 előszoba, fürdő, konyha. Nyílászárók
az egész házon cserélve. Kocsibeálló, pince (20 nm). 0630-720-0787
+ Eladó Gödöllőn egy 96 nmes családi ház. Az ingatlan tehermentes, a tetőtér is be van
építve. A kert rendezett. Tel:
06-70-947-6059
+ Gödöllőn a Hegedűs Gyula
utcában kitűnő állapotú 107
nm-es, 4 szoba+ nappalis ikerházfél eladó. A házhoz garázs
és saját kert is tartozik. Ára: 33
millió Ft. Érd: 06-30-500-2432
+ Domonyvölgy, Tulipán utcában panorámás, ápolt, 300
négyszögölön alpesi stílusú
téglaház (víz, villany, fúrt kút,
szerszámos kamra, pince, 100
tő szőlő, 25 termő gyümölcsfa) 7,2MFt-ért eladó. 06-28530-308, 06-20-542-8437
ALBÉRLET KIADÓ
+ Gödöllőn az ipari park közelében, zöldövezetben 77

ségtérítés. Jelentkezés fényképes önéletrajzzal az office@arts-crafts.hu
címen. További információ: 0628/542315, 0620/288-1650
+ OMT Zrt gödöllői telephelyére TELEPI DOLGOZÓT, ÁLLATGONDOZÓT
keres váltott munkarendben. Jelentkezés fényképes önéletrajzzal a karrier@
omtrt.hu e-mail címen.

+ Petőfi téren teremgarázs-kocsibeálló kiadó!! 14Eft/hó (Félév esetén kedvezmény!) Tel.:20/9447025

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

+ Újfenyvesben nappali+ 5szobás, garázsos ikerházfél eladó! Irányár:39,5Mft
Tel.:20/539-1988

+ 90 nm-es, 3 szoba+ nappali, konyha
elrendezésű lakás központi részen kiadó. (Lakásnak, irodának is alkalmas.)
Érd: 20/9325-415

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

+ Eladó két és félszobás erkélyes felújított lakás Gödöllőn Iár:18.8MFt Tel.:20/8042102

+ Gödöllő központjában IV.emeleti,
58m2-es, kétszobás lakás, jó állapotban sürgősen eladó! Irányár: 15,8Mft.
TEL.:20/539-1988

+ Kiadó ALBÉRLET:
2 szoba, konyha, kis
nappali, WC, fürdő,
cirkós,
padlástér,
80.000 Ft + rezsi.
1 havi kaució szükséges. 0630/7200787

+ Gödöllői munkahelyre azonnali
kezdéssel 3,5 tonnás tehergépkocsira keresünk áruszállító-rakodót. B kat. jogosítvány, saját
GPS készülék, és jó fizikai kondíció szükséges! Fényképes önéletrajzokat várunk, kb. fizetési
igénnyel a fatelepk@gmail.com
e-mail címen!
+ Kiállításokat kivitelező cég
ASZTALOS
/BÚTORFÉNYEZŐ/
VILLANYSZERELŐ
pozícióba
munkatársat keres. Amit kérünk:
Megbízható, pontos munkavégzés. Amit kínálunk: Változatos
munkakör, Stabil háttér, Budapestről a kijutás céges busszal
biztosított munkábajárási költ-
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sat. Rugalmas munkaidő.
Tel: 06-70/618-2979
+ Autókereskedésbe keresünk értékesítő és irodai munkatársat. Tel: 0670/618-2979
+ BOLTI ELADÓT felveszünk! Gödöllőn a Szőlő
és a János utcánál lévő
Csíkos ABC-be gyakorlattal rendelkező bolti eladót
felveszünk. Tel: 06-70772-7850
+ KOZMETIKUST, MANIKŰR-PEDIKŰR MŰKÖRMÖST, MASSZŐRT keresek Szadára! Érdeklődni:
06-70-423-7499

+ Gödöllő területére hajnali, 2-3 órás
munkára (kerékpáros) HÍRLAPKÉZBESÍTŐ kollégát felveszünk. Aszódra, Veresegyházra és Gödöllőre megbízható
SZÓRÓLAPTERJESZTŐKET keresünk.
Érd: 20/257-7411
+ Pénzügyi, gazdasági ügyintéző kollégát keresünk - Gödöllőről és közvetlen környékéről. Piacképes fizetés,
ingyenes nyelvtanulási lehetőség, cafeteria. Elvárások: felhasználó szintű excel és word tudás. Jelentkezés:
emailben motivációs levél és önéletrajz beküldésével: ili.godollo@gmail.
com és info@ili.hu
+ GÉPKOCSIVEZETŐ, ÉRTÉKESÍTŐ
munkatársat keresünk B, C kategóriás
jogosítvánnyal áruszállításra, értékesítői feladatok ellátására. Jelentkezni: fényképes önéletrajzzal a karrier@
omtrt.hu email címen.
+ Alkalmi munkára, tűzifa vágásra keresek láncfűrésszel bánni tudó embert
Gödöllőre. Tel: 70/779-8529
+ SOFŐRT keresünk autó szállítóra,
nemzetközi munkára, kiemelt fizetéssel. Nyelvtudás előnyben. Tel: 0670/618-2979
+ IRODAI munkára keresünk minimum
angolul beszélő és írni tudó munkatár-

+ A GÖDÖLLŐI PALOTAKERT ÓVODA pályázatot
hirdet ÓVODAPEDAGÓGUS ÁLLÁS BETÖLTÉSÉRE. Munkavégzés helye:
2100 Gödöllő, Palotakert
17-18. Feltétel: szakirányú főiskolai diploma,
büntetlen előélet. Bérezés
a KJT szerint. Benyújtandó iratok: -szakmai fényképes önéletrajz, -iskolai
végzettséget igazoló dokumentumok, motivációs
levél. Pályázat benyújtásának határideje: 2017.
06. 01. Munkába állás
időpontja: 2017. 09. 01.
Pályázat benyújtásának
módja: elektronikus úton
Varga Lilla részére a pkertovoda@gmail.com e-mail címre.
+ Építőipari cég keres ASZTALOS, ÁCS,
FESTŐ, SEGÉDMUNKÁS munkakörbe
alkalmazottat. 06-30-369-4823
+ Gödöllői Piacra keresünk erős fizikumú nyugdíjas rakodó munkást. Napi 4
óra munka. Fizetés megbeszélés alapján. Tel: 0670-582-8950
+ Szigü Temetkezés Kft NŐI és FÉRFI
MUNKATÁRSAT KERES. Érd: 06-30478-3673, 0628-410-653
+ HÁZVEZETŐNŐI ÁLLÁSRA középkorú hölgyet keresünk hosszú távra,
gödöllői munkahelyre, napi 8 órára. Bejelentett állás. Elvárások:
házimunkában
jártas
(főzés, mosás, vasalás,
takarítás), munkájára igényes, precíz és gyors, jogosítvánnyal rendelkezik,
megbízható, nemdohányzó. Gödöllő és közvetlen
körzetéből fényképes bemutatkozó levelet várunk:
e-mail: bizalom.partner@
gmail.com
+ Családi házhoz heti
2 alkalomra, munkájára igényes, precíz, káros
szenvedélyektől mentes
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TAKARÍTÓ hölgyet keresek
hosszútávra.
Jelentkezni
fényképes
önéletrajzzal:
sziszkotimi1984@gmail.
com
+ Gödöllői ruházati üzletbe
ELADÓ munkatársat keresünk hosszú távra. Jelentkezés fényképes önéletrajzzal: blendgodollo@gmail.
com
SZOLGÁLTATÁS
+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 50 nyelven, anyanyelvi,
diplomás, gyakorlott szakfordítókkal! Kedvezményes
árak. I.L.I Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.:
28-511-366, 20/543-1775,
e-mail: info@ili.hu, ili.godollo@gmail.com
+ KERTGONDOZÁS metszés, gépi PERMETEZÉS,
műtrágyázás,
füvesítés,
fűnyírás, rotációs kapálás.
Fakivágás, bozótirtás, sövényvágás, ereszcsatorna
tisztítás. Gyomirtás. Ágak,
levelek, gallyak elszállítása. 06/30747-6090
+ KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, tanácsadás. Gödöllő,
Tűztoronyház, Kossuth utca 13. Tel:
06-30-592-1856, 06-30-508-1380, 0628-784-752
+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS, új csatorna bekötés, fürdőszobák,
régi fűtési rendszerek, vízvezetékek
felújítása, új szerelése, kialakítása, locsoló, mérő tervezése, beépítése, átadása. Cirkók, gázkészülékek, konvektorok karbantartása felújítása, javítása.
Tel: 20/9527-289, 28/476-229
+ KERTSZABÓK KFT KERTÉPÍTÉSSEL,
kertgondozással, automata öntözőrendszerek kiépítésével, kerti támrendszerek és burkolatok kialakításával foglalkozik: www.kertszabok.hu
20/571-3008
+ SZÁMÍTÓGÉPES problémája van?
Hívjon bizalommal, házhoz megyek.
Számítógép szerelés, rendszer és

programtelepítés, vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel: 30/333-9201
+ KÁRPITOS munkákat vállalunk. Bútoráthúzás olcsón, gyorsan. Amennyiben
teljesen új franciaágyat, ülőgarnitúrát
álmodott meg lakásába, komoly tapasztalattal elkészítjük a kívánt formában, méretben. Tel: 20/943-2828
+ KERTGONDOZÁS: metszés, sövénynyírás, bozótirtás, fűnyírás, gyepszellőztetés, fakivágás, kaszálás és egyéb
kerti munkák. Lelkiismeretes, alapos,
megbízható munka rendszeresen és
alkalmanként is. Tel: 30/528-7777
+ SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS. Ingyenes árajánlat! Tiszta, rendes
munka! Tel: 20/4-359-650
+ DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉLKÜL. Tóth Tamás 06-70-502-5620
+ KERTFENNTARTÁS és NÖVÉNYVÉDELEM. Fakivágás, tuják, sövények
visszavágása. Bozótirtás, fűkaszálás,
füvesítés, gyepújítás, ültetés. GÉPI
PERMETEZÉS: bukszusok, gyümölcs-
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záró rolók (Disney kollekcióval),
-roletták, -energiarolók, -redőnyök. Érd.: Kor-Mon Nyílászáró
Kft. Gödöllő, Kossuth L. u. 26.
Tel.: 06-30-280-9375; 06-30398-4815

HAGYATÉKOT. Legmagasabb áron vásárolunk első vevőként! Tel: 06/1-2931759, 70/942-0806, 20/465-1961
+ Fóliasátorhoz 8 – 10 db 6 m hosszú
műanyag CSÖVET vagy kb 7 m hoszszú CSŐVÁZAT KERESEK. Tel: 70/5554805

NYÁRI TÁBOR
+ CURÁSZ TÁBOR Gödöllőn a
nyári szünetben. Érdeklődni a
febor@freemail.hu címen lehet, ahol részletes tájékoztatást
adok minden érdeklődőnek.
+ ANGOL, SPORT és KALAND
TÁBOR! „Science, Fun & Magic”.
Természettudományi kalandok,
sport, kreativitás! MEDENCÉBEN pancsolás! További
infók: info@ili.hu és I.L.I.
Kreatív Nyári táborok
(Facebookon)

+ KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSZSZÁLLÍTÁS.
RAKTÁROZÁS. Csomagoló anyagok
árusítása. Minden, ami a
költöztetéshez kell. Hadnagy Árpád 20/311-7470
+ Azonnali kezdéssel vállalok KŐMŰVES MUNKÁT,
BURKOLÁST,
VÍZSZERELÉST, TETŐJAVÍTÁST és
fűnyírást! Tel: 06-70-3619679

fák virágzáskorában, örökzöldek lemosó és betegség megelőzése, kerti
kullancsok gyérítése. 06/20-922-4400
+ Betegségeket kiváltó lelki okok oldása Gödöllőn. További információ a
www.thetagodollo.hu oldalon. Időpont
egyeztetés: 20/367-4274

EGÉSZSÉG,
LÁS

+ GYÓGYMASSZÁZS, SPORTMASSZÁZS GÖDÖLLŐ központjában. Kinesio tape terápia, sportsérülések gyógyítása,
nyirokmasszázs. Migrénes fejfájás, izom és ízületi fájdalom
gyógyítása. V. Ádám 06-20/5613320
SPORT
+ TENISZPÁLYA automata öntözéssel, egész szezonra a Blahán
kiadó! Tel: 06-70-409-1057

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

+ Alsó tagozatos tanuló korrepetálását vállalja tapasztalt pedagógus. Tel: 06-20/2810-295

+ IDEAKERT -a Kert, amelyet megálmodott- mi megépítjük! Tervezéstől a
kivitelezésig és fenntartásig. Gödöllői
lakosoknak kedvezménnyel, www.ideakert.hu, 06 30 9838390
+ BETONKEVERŐ KÖLCSÖNZÉS kiszállítással Gödöllő+ 20 km-en belül! Napi
4.500 Ft. 06 30 9838390
+ Műanyag párkányok külés beltérre (UV álló): 15cmes: 1.790Ft/fm; 21cmes:
2.190Ft/fm;
25cm-es: 2.480Ft/
fm;
30cm-es:
2.800Ft/fm. Takarólécek RAKTÁRRÓL azonnal 30,
50, 70mm-es szélességben. Gödöllőn belül INGYENES kiszállítással.
Érd.: Kor-Mon Nyílászáró Kft. Gödöllő, Kossuth L.
u. 26. Tel.: 06-30280-9375; 06-30398-4815
+ Velux árnyékolók 1 hetes szállítási határidővel:
-külső
hővédő
rolók, -belső fény-

+ AKKUMULÁTOR minden típusú
gépjárműhöz szaküzletünkben vagy
kiszállítással. Szolgáltatásaink: beszerelés, bevizsgálás, töltés-mérés,
szaktanácsadás. Minőségi akkuk, új
akciók. Gödöllő, Dózsa Gy. út 50. (Temetővel szemben) 06-30/536-4300,
28/611-728 www.akkugodollo.hu

TESTÁPO-

+ REDŐNYJAVÍTÁS, GURTNI CSERE egész Pest megyében garanciával, megbízható
szakembertől,
szolid áron, 48 órán belül.
0670-418-3032

+ FŰKASZÁLÁS 50m2-től
4 hektárig! Hétvégi kertek,
mezőgazdasági területek,
közterületek gépi kaszálása, rotálása, kultivátorozása. Számlaképesek vagyunk. 06-309838-390

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

OKTATÁS

ADÁS-VÉTEL
+ KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIBRISEKET, papírrégiségeket, magyar és külföldi
bélyeggyűjteményeket VÁSÁROLOK. Tel: 28/412-230
+ Almásy Katalin becsüs, vásárol
legmagasabb áron bútorokat (romosat
is), festményeket, órákat, dísztárgyakat, porcelánokat, szobrokat, könyveket, csillárt, ékszereket, hangszert, kitüntetést, régi pénzt, csipkét, bizsukat,
borostyánt, hagyatékot, mindenféle
régi tárgyat díjtalan kiszállással, értékbecsléssel hétvégén is. 30/308-9148
+ RÉGISÉG. Pappné Szilvia szakbecsüs
díjtalan kiszállással vásárol antik bútorokat, festményeket, órákat, mindenféle szobrokat, vitrin dísztárgyakat, ezüstöt (hibás és hiányos darabokat is),
régi pénzeket, bizsukat és ékszereket,
borostyánt, mindenféle régiséget és

EGYÉB
+ MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludányi Méhészetből! Akác-, Virág-, Hárs, Gesztenye-, Repce krém-, Lépesméz,
Propolisz, Virágpor kapható. 3kg fölött
házhoz szállítjuk. 30/9891-721
+ Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME
zárszalagos mézet közvetlenül a termelőtől! Akác-,
Hárs-, Repceméz.
720ml-es csavaros tetejű befőttes üveget cserébe elfogadok. Házhoz szállítás. Szabó Méhészet Gödöllő, Lovas
u.3. 28/417-913
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A TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT
(2100 GÖDÖLLŐ, PETŐFI SÁNDOR UTCA 1-3.)
PÁLYÁZATOKAT HIRDET
BELGYÓGYÁSZ SZAKORVOSI munkakör betöltésére
A jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti, vagy egyéb formájú jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: Teljes, vagy rész munkaidő
A munkavégzés helye: 2100 Gödöllő, Petőfi utca 1-3.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Az ellátási területhez tartozó lakosság általános belgyógyászati ellátása, szakmai konzultációk.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései figyelembe vételével - megállapodás alapján.
Pályázati feltételek:
• Szakirányú egyetemi végzettség,
• Belgyógyászati szakvizsga,
• Legalább 3 év szakorvosi munkavégzés,
• Érvényes működési kártya,
• Orvosi alkalmasság,
• Büntetlen előélet
Elbírálásnál előnyt jelent a járóbeteg szakellátásban megszerzett szakmai gyakorlat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló bizonyítványok
• működési kártya másolata,
• szakmai önéletrajz,
• orvosi alkalmassági igazolás,
• erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően
azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: folyamatosan
A pályázati kiírásról további információt Nagy Árpád igazgató nyújt, a 28/420-655 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Tormay Károly EÜ Központ címére történő megküldésével.
• Személyesen: Igazgatói titkárságon.

FIZIKOTERÁPIÁS SZAKASSZISZTENS munkakör betöltésére
A munkakör határozatlan idejű, teljes idős közalkalmazotti jogviszony formában tölthető be.
A munkakörbe tartozó feladatok: szakképzettségének megfelelő fizikoterápiás asszisztensi feladatok
ellátása, adminisztrálása.
Illetményre és egyéb juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv” (KJT) rendelkezései az irányadók.
Munkavégzés helye: Gödöllő, Szabadság tér 3. - II. számú Szakrendelő.
Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság,
• legalább középfokú egészségügyi végzettség,
• fizioterápiás szakasszisztensi oklevél, legalább 1 éves szakmai gyakorlat,
• érvényes működési kártya,
• MESZK tagság,
• erkölcsi bizonyítvány (felvételhez),
• orvosi alkalmasság (felvételkor),
• gyakorlott felhasználói szintű számítógépes ismeret, egészségügyi szoftverhasználatban jártasság.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a gödöllői lakóhely.
A fentieket igazoló dokumentumok a pályázati anyag részeként – a szakmai önéletrajzzal együtt – nyújtandók be 2017. május 31-ig.
A munkakör a pályázat elbírálását követően 2017. július 1-jétől tölthető be.
Pályázat benyújtható: postai úton, vagy személyesen, zárt borítékban a fenti címre.

ÁLTALÁNOS ASSZISZTENS munkakör betöltésére
A munkakör határozatlan idejű, teljes idős közalkalmazotti jogviszony formában tölthető be.
A munkakörbe tartozó feladatok: az intézetet felkereső járóbetegek gyógyító-megelőző ellátásában, az
adminisztrációban, illetve a betegirányításban történő szakdolgozói közreműködés.
Illetményre és egyéb juttatásokra a z 1992. évi XXXIII. tv (KJT) rendelkezései az irányadók.
Munkavégzés helye: Gödöllő, Petőfi Sándor utca 1-3. I. számú Szakrendelő.
Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság,
• legalább középfokú egészségügyi végzettség,
• legalább 3 éves szakmai gyakorlat, melyből legalább 1 év járóbeteg szakrendelésen (ambulancián)
szerzett tapasztalat,
• érvényes működési kártya,
• erkölcsi bizonyítvány (felvételhez),
• orvosi alkalmasság (felvételkor),
• gyakorlott felhasználói szintű számítógépes ismeret, egészségügyi szoftverhasználatban jártasság.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a HID képesítés, a manuális szakmákhoz kapcsolódó szakképesítés, illetve a gödöllői lakóhely.
Az igazoló dokumentumok a pályázati anyag részeként – a szakmai önéletrajzzal együtt – nyújtandók be.
Pályázatok benyújtása: folyamatosan
A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.
Pályázat benyújtható: postai úton, vagy személyesen, zárt borítékban a fenti címre.

Tormay Károly Egészségügyi Központ 2 FŐ TAKARÍTÓI állást hirdet.
A munkakör határozatlan idejű, teljes munkaidős (8 órás) közalkalmazotti jogviszony formában tölthetők be. Próbaidő 3 hónap.
A munkakörbe tartozó feladatok: Gödöllőn, az intézet meghatározott objektumaiban egészségügyi és
általános takarítási feladatok ellátása.
Illetményre és egyéb juttatásokra a z 1992. évi XXXIII. tv (KJT) érvényes rendelkezései az irányadók.
Munkavégzés helye: az intézet egész területe.
Munkabeosztás: osztott munkaidős napi munkavégzés.
A munkakör betöltésének általános feltételei:
• magyar állampolgárság,
• legalább 1 éves takarítói gyakorlat,
• legalább 8 általános iskolai végzettség,
• orvosi alkalmasság.
A kiválasztásnál előnyt jelent az egészségügyi intézményi takarítási gyakorlat.
Jelentkezni lehet személyesen az igazgatóságon (2100 Gödöllő, Petőfi Sándor utca 1-3. I. emelet)
Pozsár Bernadett intézeti vezető asszisztensnél.
A munkakör a jelentkezések elbírálását követően azonnal betölthető.

16 gödöllői szolgálat

BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2017. MÁJUS 16.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Sziráki Benjámin, Kotlán S. u. 2.,
dr. Hollósy Tamás, Dalmady Gy. u. 5.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Burghardt Dávid, Köztársaság út 62.,
Tóth B. László, Kaffka M. u. 5.
A Happy Box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os utalványát nyerte: Zsolnay Éva, Kazinczy u. 2.
A Városi Múzeum 1000 Ft értékű ajándékutalványát nyerte: Pintér Zoltánné Kossuth L. u. 23.,
Nagy Rudolf, Damjanich J. u. 22.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Soltiné Nagy
Enikő, Mikes K. u. 9., Kolláthné M. Mária, Béri B. Á. u. 9.

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

2017. május 9.

