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Átadták a Palotakert új, korszerű játszóterét, és hamarosan elkészül a Kazinczy körúti létesítmény is.
(2. oldal)
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Beszélgetéssel egybekötve mutatták be Ullmann
Péter atya könyvét a városi könyvtárban .
(5. oldal)

A 122. felnőtt magyar atlétikai országos bajnokságon a gödöllői Simonváros Csanád aranyérmes
(8. oldal)
lett rúdugrásban.

KORONÁZÁSI HÉTVÉGE AZ ÉVFORDULÓK JEGYÉBEN

Sok ezer látogatót vonzottak a Koronázási Hétvége eseményei. Az idén
különösen nagyszabású program az
egyik fő eseménye volt a Bölcsőtől a
koronáig – Gödöllő a királyné városa elnevezésű kulturális tematikus
évnek, amellyel városunk Erzsébet
királyné születésének 180., valamint
Ferenc József és Erzsébet magyar
királlyá és királynévá koronázásának 150. évfordulójára emlékezik.

A rendezvénysorozat középpontjában
az 1867. június 8-án történt koronázás
állt. Péntek este a lovardában a Koronázási Mise csendült fel. Liszt Ferenc
művét a Gödöllői Szimfonikus Zenekar, a Baptista Központi Énekkar és a
Gödöllői Városi Vegyeskar közreműködésével szólaltatta meg. Szombaton
reggel kezdődött a látványos program
kavalkád, amikor a királyi pár nosztal-

Fotó: Tatár Attila

Megidéztük a monarchia korát

gia különvonattal érkezett Gödöllőre, s
a jeles évforduló kapcsán a Szent Korona hiteles másolatát is városunkba
hozták, amit azután a kastély dísztermében állítottak ki.

Ugyanitt lehetett megtekinteni Erzsébet királyné Mátyás-templomban,
a koronázási szertartáson viselt ruhájának hiteles rekonstrukcióját, amit
Czédly Mónika készített, és amit itt

DíjátaDások

láthatott először a nagyközönség. Élethűen idézte meg a királyi időszakot az
élőképes tárlatvezetés is, amit most is
hatalmas érdeklődés övezett.
Gödöllő három olyan testvérvárosából érkeztek kulturális csoportok,
amelyeket a királyi család kapcsol öszsze városunkkal. Bad Ischl, Aichach és
Brandýs nad Labem–Stará Boleslav
zenészei szombaton és vasárnap a kastélyban több alkalommal is bemutatkoztak a nagyközönség előtt.
A díszudvaron és kastélyparkban
színes programok várták az érdeklődőket: lovasbemutató, mesejátékok,
gyerekfoglalkozások és a parkkönyvtár adott lehetőséget a tartalmas időtöltésre. Ide kapcsolódóan nyílt meg
az Utazik az Udvar – Erzsébet királyné
utazásai Madeirától Herkulesfürdőig
című időszaki kiállítás is.

Hagyományosan a városi pedagógusnapon adták át a Gödöllő Gyermekeiért, Ifjúságáért Díjakat és a Gödöllő
Talentum Díjat, valamint ekkor, a június 7-ei ünnepségen köszöntötték a
Szolgálati Emlékéremre jogosultakat
és a jubileumi diplomásokat is.
A képviselő-testület 1998-ban, az
oktatás-nevelés területén elért kimagasló teljesítmény vagy huzamosabb
időn át folytatott kiemelkedő munkavégzés elismerésére alapította a Gödöllő Gyermekeiért, Ifjúságáért Díjat, amit
a testület idén Gyulai Tibornénak, a
Gödöllői Fenyőliget Óvoda óvodapedagógusának, Tápai Dóra ének-zene
tanár, karvezető, zongoratanár, magán
énektanárnak, és a Gödöllői Kikelet
Óvoda (volt Egyetem Téri Óvoda)
szakmai közösségének ítélt oda.
A Gödöllő Talentum Díjban Lukács
Lilla Réka részesült, aki már kisgyermek kora óta több gödöllői művészeti
csoportnak is tagja volt és iskolai munkája is kiemelkedő.

(összefoglalónk a 6. oldalon)

(folytatás a 3.oldalon)
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Tízmilliós fejleszTés szolgálja a gyermekekeT

Új játszótérrel gazdagodott a Palotakert
Június 6-án délután átadták
a használóinak, a gyerekeknek, valamint szüleiknek az
új-megújított palotakerti játszóteret. Az ünnepélyes eseményen Tóth Tibor, a terület
önkormányzati képviselője és
Gémesi György polgármester
csak rövid beszédet mondtak,
hiszen a gyerekek már égtek a
vágytól, hogy teljes egészében
birtokba vehessék a létesítményt. Az átadást a palotakerti ovisok műsora színesítette.
Köszöntőjében Gémesi György
hangsúlyozta, hogy ez az új játszótér egy folyamat része, abba a folyamatba, illeszkedik, aminek egyik
„csúcspontja” a volt városháza helyén kialakítandó játszópark lesz.
Hogy az ilyen létesítményekre mi-

lyen nagy szükség lesz a jövőben is,
az kitűnt Tóth Tibor beszédéből, aki
elmondta, a Palotakerten a városi átlaghoz képes magasabb a születések
száma. A sok kisgyermekes családnak már régi igénye volt egy olyan
új, korszerű játszótér, ahol a szülők
és a nagyszülők is szívesen időznek.
A most átadott létesítmény ilyen,

KÖZÖSSÉGET ÉPÍTÜNK
LEZÁRULT A SZAVAZÁS
A főtérbővítés eredményeként új, különleges játszótérrel bővül Gödöllő főtere, 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, az online beérkezett szavazatok feldolgozása
már megtörtént, a Művészetek Házában írásban leadottaké még folyamatban van. Az eredményről jövő heti lapunkban számolunk be.

ugyanis a tervezés idején a családokkal folytatott beszélgetések során
elhangzottakat is figyelembe vették.
Tóth Tibor úgy fogalmazott, nem
csupán játszó-, hanem egy közösségi
teret igyekeztek megvalósítani.
A Palotakert 1-2. szám előtti területre a tízmillió forintos fejlesztés során
korszerű, az EU-s szabványoknak
megfelelő játszóeszközök kerültek. Az egyedi, színes gumidombokkal
kialakított játszófelületen
hinták, trambulin, piruett, forgó, mászóváras
csúszda, homokozó, s a legkisebbeknek rugós
játékok kerültek. A területre a játszóeszközök mellé új növények, szelektív
hulladékgyűjtők, ivókút és
megújult padok kerültek.
A játszóteret nem kerítették
körül, az egyébként is csak
a lakótelep belső forgalmát kiszolgáló úttest mel-

letti oldalon azonban meghagyták
a korábbi korlátot, ami elé sövényt
telepítettek. A fejlesztésre saját forrásból 10 millió forintot fordított
az önkormányzat. Jól haladnak a
munkák a Kazinczy körúti lakótelepen is, ahol a már meglévő játékok
mellé egy mászóvár, hinta és rugós
játékok kerülnek, valamint az itt élő
felnőttek részére hat darab szabadtéri sporteszközt helyeznek ki. Természetesen a pihenni vágyók részére itt
is gondoskodnak utcabútorokról.
***
A palotakerti játszótér mellett hamarosan újabb közösségi térrel
gazdagodik városunk. Június 19-én
átadásra kerül a Kazinczy körúti lakótelepen kialakítás alatt lévő létesítmény is, ahol a gyerekeket játszó,
a felnőtteket pedig fittnesz eszközök
bj
várják majd.

Befejeződő és kezdődő munkák

számlázási káosz a nemzeTi szeméTholdingnál

Felújítások városszerte
Városszerte jól haladnak a felújítási
munkák. Zajlanak a járda és a csapadékvíz-elvezető rendszer munkálatai, valamint a belvárosi korlátok
cseréje, s a zöldfelületek kezelését is
folyamatosan végzik a szakemberek.
Több városrészben is zajlik a járda
felújítás. Dolgoznak a Munkácsy
Mihály úti lakótelepen, s megtörtént a munkaterület átadása a Dózsa
György úton is, ahol a temetővel
szemben, a Dózsa György út 3850. előtti, jelenleg rossz állapotban
lévő járda újul meg. A munkaterület
megfelelő biztosítása érdekében az
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érintett járdaszakasz melletti parkolókat lezárják, az
úttest temető felőli oldalán
történő parkolást azonban a
munkálatok nem érintik.
A Tisza utcában már befejeződött a járda felújítása,
a jövő héten pedig – a tervek szerint
– a Babati úti járda munkáit kezdik
meg.
Dolgoznak a Batthyány Lajos úton
is, ahol a csapadékvíz elvezető árok
felújítása zajlik az Iskola utca és a
Zöld ovi közötti szakaszon.
Pormentesítést végeznek az AntalheA régi és a megújult korlát

Mégis fizetni kell

gyen a Lomb utcában és környékén,
valamint a Fenyvesben, majd a következő időszakban ismét az Antalhegyen az Erdőszél utca környékén.
Folyamatosan cserélik a belvárosi
korlátokat is. A több évtizede kihelyezett korlátok helyére az Ady sétányon már kikerültek az újak, s most
a Dózsa György úton zajlik a munka.

Néhány napon belül egymásnak ellentmondó tájékoztatást
tett közzé a hulladékszállítást végző NHKV Zrt. Míg június
2-án honlapjukon arról tettek közzé tájékoztatást, hogy a
2016. október 1. és 2016. december 31. közötti időszakra
kiküldött számlák tévesek és nem kell befizetni őket, addig
június 6-án, a korábbi tájékoztatót minden magyarázat és a
tévedésre történő felhívás nélkül módosították.
A Zöld Híd program, amely honlapján tette közzé a tájékoztatást, szintén
meglepődve értesült a változásról, ami igencsak megzavarta az ügyfeleket is.
A június 6-án közzétett tájékoztatás szerint tehát, a 8 napon belül be kell
fizetni a számlákat!
A tájékoztatás szerint az NHKV Zrt. az időszakra vonatkozó számla hiteles másolatának megküldéséről soron kívül gondoskodik.

Akinek az ügyben bármilyen kérdése van, az az NHKV Zrt. ügyfélszolgálatától kérhet felvilágosítást, mivel a hulladékkezelés és szállítás
kérdésében csak és kizárólag ők illetékesek. Mivel a feladat állami kézben
van, sem az önkormányzat, sem a Zöld Híd Régió Kft. nem illetékes, és
nem tud tájékoztatást adni!
Érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehet:
NHKV telefonos ügyfélszolgálat: +36-1-999-6464 (belföldi, normál díjas
telefonszám) e-mail: ugyfelszolgalat@nhkv.hu
Levelezési cím: NHKV Zrt., 1255 Budapest, Pf. 15

22/2017.
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ÁtadtÁk a Gödöllő Gyermekeiért és ifjúsÁGÁért, illetve a talentum díjat

Elismerések a városi pedagógusnapon
(folytatás az 1. oldalról)

A pedagógusoktól egyre több odaadást, szolgálatot, törődést vár a társadalom a gyermekekért, de több megbecsülés, elismerés, motiváció is kellene
a munkájukhoz, mert a mindenkori
következő generációk számára felbecsülhetetlen értékű munkát végeznek
– hangsúlyozta köszöntőjében dr. Gémesi György polgármester. Elmondta,
az önkormányzat ebben a szellemben
alapította és adományozza a kitüntetését. A nyári szünet idejére tartalmas
pihenést, feltöltődést kívánt az óvodák
és iskolák munkatársainak.
Gyulai Tiborné a Fóti Gyermekváros Óvónőképző Szakközépiskolájában tanult, majd a Hajdúböszörményi
Vargha István Óvóképző Főiskolán
1996-ban szerezte meg a felsőfokú
képesítését. 1977-től több városi óvodában is dolgozott, s 1991 óta végzett
kiemelkedően magas és színvonalas
szakmai munkát a gödöllői Fenyőliget
Óvodában.
Munka mellett több továbbképzésen
is részt vett, hogy fejlessze önmagát
a gyermekek érdekében. Gyermekszerető, gondoskodó, igazi vérbeli
óvodapedagógus, aki a gyermekekkel
mindig megtalálja a hangot. Nevelő
munkáját folyamatosan a gyermekekkel kapcsolatos együtt érző, oda- és
ráfigyelő, szeretetteljes magatartás, a
gyermekekkel és felnőttekkel szemben
kifejezésre jutó tisztelet jellemezte. Ismeri a gyermekek eltérő ismeretszerzési képességeit, megközelítésmódját,
s ezekhez igazodó helyzeteket teremt,
egyéni bánásmódot alkalmaz. Nem a
fejlesztéshez választja a tevékenységet, hanem a tevékenységben találja
meg a fejlesztés lehetőségét. Részt
vett az óvoda helyi nevelési programja
bevezetésének előkészítésében, majd
hatékony működtetésében és szükséges felülvizsgálatok és módosítások
folyamatában. A program gyakorlati
megvalósításában példamutató munkát fejtett ki. Tevékenységét, szakmai
hozzáértését a szülők és a gyermekek
is egyaránt elismerték az óvodában töltött 25 év alatt. Idén áprilisban vonult
nyugállományba a 40 éves munkaviszony után.
Tápai Dóra ének-zene tanár, karvezető, zongoratanár, magánének tanár
szolfézstanár, zenepedagógus a pécsi
Janus Pannonius Tudományegyetem
Művészeti Karán végzett ének-zene
tanár és karvezetés szakon. 2007 óta
tevékenykedik a Frédéric Chopin Zenei Alapfokú Művészeti Iskolában,
A díjak átadását követően került
sor a szolgálati emlékérmek átadására, amit nyugdíjba vonulása
alkalmából vehetett át Bakóné
Rusznák Rózsa, Bánkutiné Mézes Ibolya Hilda, Barta Katalin,
Benkéné Kruppa Lívia Edit,
Bujtás László Istvánné, Cinczné
Molnár Magdolna Rozália, dr.
Szentpéteryné Ribai Magdolna Ilona, Gyulai Tiborné, Király Tiborné, Kmetty Lászlóné,
Kósáné Sztupár Edit, Monori
Judit, Németi Imréné, Sinkáné Szabó Zsuzsanna, Törökné
Toma Mónika Teréz és Vinár
Judit.

ahol zongora-, szolfézs- és magánének
tanárként. Zenevár foglalkozásokat
tart óvodásoknak. 2010 őszétől tanít
a Gödöllői Waldorf Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskolában. Az
általa vezetett Gingalló csoporttal komoly sikereket ért el az elmúlt években. 2012 szeptemberétől a Gödöllői
Török Ignác Gimnáziumban ének-zene, valamint tánc és dráma tantárgyakat tanít, valamint vezeti az újjáalakult
kórust. Sokoldalúságát megtapasztalhatjuk más művészi tevékenységekben is: gyakran működik közre városi
rendezvényeken, tagja a Cavaletta Művészi Egyesületnek, a Városi Vegyeskar szólistája, ezentúl hagyományőrző
gyerekprogramok aktív vezetője, és
hétvégi foglalkozásokat vezet óvodásoknak a Zeneakadémián.
A Gödöllői Kikelet Óvoda (volt
Egyetem Téri Óvoda) dolgozói nap,
már 65 esztendeje vigyázzák óvódásainkat. Az egyetem 1998-ban adta át az
önkormányzatnak az intézményt működtetésre. A város 2007-ben bővítet-

Három évvel ezelőtt elnyerték a Néphagyományőrző Mesteróvoda címet.
Mottójuk: A gyökerek, amik tartják a
fát.
Gödöllő képviselő-testülete 2015től ítéli oda a GÖDÖLLŐ TALENTUM DÍJAT, amivel azt a gödöllői
lakóhellyel rendelkező és Gödöllőn
élő 15- 25 év közötti fiatalt részesítik,
aki a város kulturális, művészeti, oktatási, sport életében, valamint tanulmányi eredményei során maradandót
alkotott, kiemelkedő eredményt ért el,
példás, magas színvonalú tevékenységével hozzájárult Gödöllő város jó hírneve növeléséhez.
A díjat idén Lukács Lilla Réka vehette át.
A Gödöllői Damjanich János Általános Iskolában már az alsó tagozat elvégzése után a négy éves teljesítménye
alapján odaítélték neki a Damjanich
Kupát, melyet olyan nyolcadikosok
kapnak, akik nyolc év alatt különösen
kiemelkedő eredményeket érnek el. Je-

BÚCSÚ JÓKAI ANNÁTÓL
Június 5-én, életének 85. évében elhunyt Jókai Anna, a Nemzet Művésze
címmel kitüntetett, Kossuth-díjas és
Kossuth-nagydíjas magyar író- és költő, a Nemzeti Együvétartozás Alapítvány kuratóriumának tagja.
Jókai Anna rendszeres vendég volt
Gödöllőn. A Nemzeti Együvétartozás
Napján, a Magyar Szabadság Napján,
konferenciákon és kulturális rendezvényeken egyaránt köszönthettük.
1932. november 24-én született Budapesten egy polgári család második
gyermekeként. 1939 és 1942 között a
Mária Terézia téri elemi mintaiskola,
1943 és 1951 között a Zrínyi Ilona Leánygimnázium tanulója volt, már ekkoriban verseket, novellákat írt.

te az óvodát, s azóta négy csoportban
fogadja a gyerekeket. Még az 1970-es
években határozták meg az intézmény
fő irányvonalaként a népi hagyományok őrzését, s ennek következtében
választotta 1997-ben a néphagyományőrző programot az akkori vezetőség, amit azóta is szívvel-lélekkel végeznek, s játékosan megszerettetnek az
óvodásokkal, és családi programjaikon
keresztül a szülőkkel, rokonokkal is.
Programjukat több száz óvoda adaptálta, szinte szóról szóra átvéve azt.
A gödöllői pedagógusok közül
a 2016/17-es tanévévben Aranydiplomás Bíró Bálintné, dr. Farkas Józsefné, dr. Somogyi Árpádné, Ferenczi Anna Terézia,
Forró Imre Gáspárné, Romhányi Jánosné, Rudics Lajosné és
Sás Károlyné.
Gyémánt diplomás dr. Fábri
Mihályné, dr. Horváth Lászlóné
és Vancsó Imre Gyuláné.
Vas diplomás Monori Mihályné és Nagyné Major Erika.
A kitüntetettek tiszteletére öszszeállított ünnepi műsorban Géczi
András és Gödöllő Város Népi
Zenekara közreműködött.

lenleg a Szent István Gimnázium speciális matematika tagozatán tanul.
Már óvodásként tagja volt a Gödöllő Táncegyüttesnek, 2009-ben csatlakozott a Kiscibri, majd a Cibri Énekegyütteshez, 2012-ben pedig egyéni,
népi ének főtanszakos növendéke lett
Benedek Krisztina néptánc és népi
ének tanárnak. Rendszeresen fellép városunk rendezvényein, de képviselte
hazánkat Lengyelországban és Németországban is Mindezek mellett számtalan helyi, körzeti0, megyei, regionális,
országos és nemzetközi versenyeken
is részt vett, amelyeken rendszeresen
rangos elismeréseket kapott. Otthonosan mozog a különböző művészeti és
tudományos területeken többek között
az ének, a zene, a tánc, a képzőművészet, valamint a matematika területén
is kimagasló eredményeket ért el. Az
elmúlt tíz esztendőben több mint 110
díjjal ismerték el tudását.
Minden iskola évfolyamát kitűnő tanulmányi eredménnyel végezte. Több
Duna Televíziós felvétel is őrzi meséit, szavalatait. Az elmúlt években készített grafikái, festményei közül több
szerepelt a GIM-ház „Műhelymun(lt-kj)
kák” című kiállításán.

Pályája elején könyvelőként, majd népművelőként dolgozott. 1961-ben
magyar-történelem szakos tanári diplomát szerzett Eötvös Loránd Tudományegyetemen, ezt követően 1974-ig tanított, majd szabadfoglalkozású író lett.
1986-1989 között az Írószövetség alelnöke, 1989-től elnökségi tagja, 19901992 között elnöke volt. 1992-től a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia alapító tagja, 2000-tól a Magyar Művészeti Akadémia tagja volt.
Első novellája, a Családi kör 1966-ban jelent meg, ezt követte 4447 című
regénye 1969-ban, amelyet 1977-ig további öt regény és négy elbeszéléskötet követett. Műveiben gyakran foglalkozik a tanári hivatás problémáival,
a szeretet jelenlétével, főhőse a mai magyar átlagpolgár. Már első regényét
is elismeréssel fogadta a kritika, és az olvasók körében is hamar népszerűvé
vált. Legismertebb művei: Tartozik és követel (1970), A labda (1971), Napok
(1972), Szerelmeink, szeretteink (1973), Szegény Sudár Anna (1989), Ne féljetek (1998), Éhes élet (2012). Regényei mellett elbeszéléseket, verseket, eszszéket is írt.
Munkásságát többek között a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjével (1992), Kossuth-díjjal (1994) és Kossuth-nagydíjjal 2014, Prima
Primissima közönségdíjjal (2004), Budapest díszpolgára kitüntetéssel (2012),
és a Magyar Érdemrend nagykeresztjével (2012) ismerték el. 2014 óta a Nemzet Művésze.
Szintén 2014-ben, a Királyi Kastélyban megrendezett ünnepségen ő vehette
át a Magyar Szabadságért Díjat. Az átadást követően így fogalmazott:
„Nemcsak szeretem a szabadságot, hanem tisztelem is. Ugyanis nagyon
sok ember van hazánkban és szerte a világban, aki magát szabadságharcosnak
nevezi, anélkül, hogy a szabadság fogalma mellé odatenné a felelősségnek a
fontosságát. A szabadság felelősség nélkül, szabadossággá és pusztító erővé
válik. Mi nem a szabadosságra esküdtünk fel, nem is ezt várjuk az életünktől,
hanem azt a felelősséget, amikor tudjuk, hogy milyen irányba használhatjuk
a szabadságunkat… Én hiszem, remélem, hogy ez a föld, ez a haza, ahová
gyökereztetett az isteni szándék, ez meg fogja találni a maga hivatását ebben
a kaotikus világban. Hiszem, hogy válhat példanemzetté, anélkül, hogy gyűlöletre adakozná a saját önbecsülését. Hiszek benne. Nagyon kevés erővel, de
azzal a kevéssel ami van, halálomig szolgálni fogom.”
Isten adjon neki örök nyugalmat!
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Programok, játékok tíz helyszínen

Múzeumok, művészetek éjszakája
A Szent Iván éjhez legközelebb eső szombat éjszakát évek óta,
mint a Múzeumok Éjszakáját tartjuk számon. A rendezvény
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 értékes nyereményekre
válthatnak be.
A rendezvények központja a Gödöl- felismerő totón vehetnek részt.
lői Városi Múzeum lesz, ahol a láto- A Gödöllői Városi Könyvtár és Ingatókat szakmai tárlatvezetéssel, a formációs Központban többek között
gyerekeket pedig retró társasjátékok- az IrKa irodalmi estjét hallgathatják
kal várják.
meg, a gyerekek pedig „ruhát tervezA múzeum udvarán a gödöllői mű- hetnek” és legyezőt készíthetnek. A
vészeti csoportok műsorát élvezheti programokat itt Kincső koncert zárja.
a közönség.
A GIM-Házban a jelenlegi zászló kiA Gödöllői Királyi Kastélyban a ki- állítás megtekintése mellett, mindenállítások mellett a látogatókat parksé- ki – természetesen elsősorban a gyeta és koncert várja, a gyerekek pedig rekek – elkészítheti a saját zászlóját.
plakátot és képeslapot készíthetnek.
A Levendula Galériában új kiállítás
Ahogy a korábbi években, úgy idén várja majd a látogatókat Natura-creais bekapcsolódik a programokba a tura címmel, és ahogy az már megPálmaház, ahol többek között virág szokott, a helyszínen zenei élmény-

ről is gondoskodnak. A gyerekek itt a
kollázs készítést próbálhatják ki.
A SZIE Mezőgazdasági és Gépfejlődéstörténeti Szakmúzeum most
is izgalmas feladatokkal készül kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Ez
alkalommal a malom, a traktorok és
a régi ízek világa áll majd a középpontban.
A Királyi Váróban mesejátékkal
szórakoztatják a gyerekeket a Club
Színház tagjai, a Frédéric Chopin
Zenei AMI-ban Muzsikáló festmények címmel játékos totóval várják
a látogatókat, az Erzsébet Királyné
Szállodában pedig Szekeres Erzsébet
textilművésznek nyílik kiállítása.
Ezen az estén ismét látogatható lesz
az egykor Grassalkovich présház is.
A helyszínek között ingyenes buszjárat közlekedik, a présházba pedig
a gépmúzeumtól külön retró busszal
juthatnak el az érdeklődők.

Holland és német diákokat látott vendégül a
Török Ignác Gimnázium
Wageningeni és augsburgi
diákokat látott vendégül a
Török Ignác Gimnázium. A
gödöllői iskola az Erasmus
program keretében közös
projekten dolgozik a testvérvárosunk béli Pantarijn, és
az augsburgi Montessori iskolával.
A projekt címe: Water connect!,
ezért a programokat is ennek megfelelően állították össze.
Mi mindenre és hogyan használjuk
a vizet? Hogyan lehet a felhasználása környezettudatosabb, takarékosabb? Csak néhány kérdés azok
közül, amelyekre a diákok a választ
keresik a három éves program során.
A „szakmai” események során
felkeresték a GKSK vízi világát,

Dunai hajóúton vettek részt és
meglátogatták az esztergomi Duna
múzeumot, de vízminta gyűjtést is
végeztek, és ellátogattak a Nemzetközi Természetfilm Fesztiválra,
ami szintén lehetőséget adott hazánk vízi élővilágával való ismerkedésre.

Mindezek mellett természetesen
arra is jutott idő, hogy a vendégek városunk nevezetességeivel is
megismerkedtek. Megtekintették
a kastély kiállításait, ellátogattak
Máriabesnyőre és megszólaltatták
a Világbéke-gongot.
jk

ELMENT DÓZSA GYÖRGY „UNOKÁJA”
Városunk lakója, báró Dózsa György de Makkfalva et Uzapaniti (de genere Örlötz – Szováth) junius 2.-án 93. életévében
örökre elment. Ez a hír szomorú valósága mellett azért érdemel említést, mert Gyuri bácsi az 1514-ben kivégzett Dózsa
testvérek – György és Gergely – rokona volt. A két testvér
édesapja és a család másik ágának őse testvérek voltak. A
leszármazottak jobban sáfárkodtak életükkel, II.Ferdinánd
királytól bárói címet kaptak.
Gyuri bácsi 1924-ben született, Magyarországot 1947-ben
hagyta el, megsejtve a következő politikai kurzus által kínált
jövőt. Kalandos úton Ausztráliába került, ahol vasútépítő
munkásként dolgozott, majd továbbállt hajópincérként, de
diplomáciai pályán, befektetési tanácsadóként és más területeken is tevékenykedett. Részt vett
Ronald Reagan elnök választási kampányában, vadászott Kenyában, Kanadában, Mongóliában,
a Pamirban és másutt a világban. Több világrekord trófea birtokosa, melyek a Keszthelyi Vadászati Múzeumban és Sepsiszentgyörgyön találhatók.
Mindezek mellett nagy operabarát volt, személyesen ismerte Domingot, Pavarottit, Giuseppe Patanét és több hazai operaénekes kiválóságot: Tokody Ilonát, Temesi Máriát, Gulyás Dénest.
A rendszerváltás után tért haza és 15 éve itt élt Gödöllőn. Én dr. Makra Csaba révén ismerkedtem
meg vele, az operaszeretet kötött össze bennünket. Élete végéig szellemi ereje érintetlen maradt.
Az Úr kegyes volt hozzá, hirtelen távozott el körünkből. Isten Veled, Gyuri, nyugodj békében.
dr. Farkas Iván

Minősített Tehetséggondozó Műhely lett a
Premontrei Gimnázium
A tehetséggondozás országosan is egyre kiemeltebb szerepet kap, ezért hozták létre azt
a programot, amelynek keretében a címet elnyerő intézmények tehetséggondozó mintaintézmények hálózatát hozzák létre. Ennek célja, hogy az iskola tehetséges tanulói
az igényeiknek, képességeiknek legmegfelelőbb fejlesztésben részesüljenek, hatékony
tehetséggondozó programokban vegyenek részt, valamint, hogy az iskola a régióban
intézményközi tehetségszakmai tanácsadást nyújtson, tehetségérzékenyítő vagy szakmai rendezvényeket szervezzen.
A mintaintézmények kijelölésére többfordulós kiválasztási rendszer alapján került sor a
2016/17-es tanév során. Végül országos szinten 38 iskola került be a hálózatba, melyek
közül 16 gimnázium kapta meg ezt a kiemelkedő elismerést. A gimnáziumok között
főként a felsőoktatási intézmények gyakorlóiskolái jártak sikerrel. Katolikus egyházi
intézményként a pécsi Nagy Lajos Ciszterci Gimnázium mellett a gödöllői Premontrei
Szent Norbert Gimnázium is átvehette ezt a címet Budapesten, az Emberi Erőforrások
Minisztériuma, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, a Nemzeti Tehetség Program
és az Új Nemzedék Központ szervezésében 2017. május 31-én megrendezett díjátadó
ünnepségen.
A kiválasztott intézmények öt évre kapták meg a lehetőséget, hogy magas színvonalú
tehetséggondozó tevékenységüket kiszámítható módon folytathassák. Így a premontrei
gimnázium már eddig is meglévő tehetségfejlesztő programjához kapcsolódva lehetőség nyílik a tehetséges diákok egyéni mentorálasára, továbbá 2017/18-as évtől kezdődően a 9-10. évfolyamban plusz tehetséggondozó óra épül be a diákok órarendjébe.
Takácsné Elek Borbála igazgató
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Minden eszközzel
A szennyből meg lehet élni.
Méghozzá nem is rosszul, pláne, ha valakinek elég vastag
bőr van a képén, az erkölcsi
érzéke pedig mélyebben van,
mint a béka feneke. Pontosan
ilyen ember Ronaldo Garro, a
Destapes nevű hetilap főszerkesztője. Ő az, aki kezében
tartja a Lima éjszakai életét,
és belekontárkodik a politikába és a gazdaságba, legalábbis abba a részébe, ami a mulatókban és a hálószobákban
zajlik. De, ahogy az lenni szokott, egyszer csak átlépi azt a
bizonyos határt.
Peru különös világ, akkor is, ha nem
kulturális örökségét nézzük. A mérhetetlen gazdagság és a hihetetlen
szegénység országa, ahol tombol a
korrupció. Ennek a világnak az ura
– vagy vélt ura – Ronaldo Garro, aki
arról álmodik, hogy rámosolyog a
szerencse, és a mocsok mélyén talál valamit, ami igazán gazdaggá és

hatalmassá teszi. Amikor az egyik
fotósa felfedezi, hogy egy korábban
készül képsorozaton Enrique Cárdenas, egy dúsgazdag bányamérnök
szerepel, igencsak kompromittáló
helyzetekben, úgy érzi elérkezett az
ő ideje.
Csapda volt? Egyszeri félrelépés?
Cárdenas áldozat vagy bűnöző? Kibírja-e a családja a rájuk váró megpróbáltatást, ami a képek megjele-

nését követi? És ki az, aki
valójában mozgatja a szálakat?
A történet a kilencvenes években játszódik, Fujimori elnöksége és
a Fényes Ösvény terrorcselekményei
idején. Peru tényleges vezetése gyakorlatilag a titkosszolgálat kezében
van.
Hatalom, korrupció és szex. Ez uralja
a történetet és határozza meg Garro
sorsát. Játszik, de túl nagy tétet tesz,
és veszít. Ez persze mindenkinek a
sorsát megpecsételi.
Folytathatják-e élvhajhász életmódjukat Cárdenasék és barátaik? Mi
lesz a sorsa a Destapesnek?
Hogyan élnek a lehetőséggel Garro
munkatársai: a családja megélhetéséért mindent elviselő fotós, és a hirtelen sztárrá váló „Picur”.
Mario Vargas Llosa legújabb könyve egy olyan világba enged bepillantást, amitől inkább távol kellene
maradni. Nincsenek korlátok, nincs
morál. Egyetlen dolog számít: ki tud
több szennyes titkot. Az emberi méltóság, az élet semmit sem ér.
(Mario Vargas Llosa: Öt sarok)
(ny.f.)

Több, mint életrajz Ullmann Péter könyve
A Könyv Ünnepe rendezvénysorozat részeként mutatták be a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs
Központban Ullmann Péter gödöllői plébános, nyugalmazott kormányzó perjel „Inkább létezni, mint látszani – Ullmann Péter Ágoston premontrei szerzetes
emlékezései” című könyvét.
A rendezvényen Laurinyecz Mihály teológus, Lencsés Barna, a Premontrei Szent Norbert Gimnázium
tanára és Ö. Kovács József, a kötet szerkesztője beszélgetett a szerzővel, aki könyvében nem csak saját életébe, hanem a premontrei rend történetébe is bepillantást
enged az olvasóknak. A könyv a történeti értékű fotók mellett az abban megjelenők életrajzát, valamint több, a
Magyar Történeti Levéltárból származó, Ullmann Péterre vonatkozó dokumentumot is tartalmaz.
jb

Aranyeső a „Dunán innen
Tiszán túl” döntőjében
A hét végén Miskolcon rendezték
meg a Dunán innen Tiszán túl Tehetségkutató Verseny országos döntőjét,
amelyben három gödöllői arany minősítés született.
A Gödöllő Táncegyüttest két páros
képviselte a megmérettetésen, ahová
a korábbi regionális minősítő versenyek kiemelt arannyal jutalmazott
résztvevői kaptak meghívást.
Sápi-Tóth Sarolta és Wágner Szilárd bukovinai silladrit, míg Balog
András és Kiss Bálint nagyecsedi
verbunkot táncolt, és a zsűri mind-

Muzsikás együttes – Bartók művei a kastélyban
Június 30-án egy különleges, izgalmas hangversenyen látszólag eltérő műfajok, a komponált műzene és az
improvizatív, sodró erejű népzene egy színpadon szólal meg a kastélyban. A koncert programját úgy állították
össze, hogy a legmagasabb zenei igényesség és a könnyű befogadhatóság jellemezze.
Az est elsősorban zenei élményt ígér, de lehetőséget ad arra is, hogy megértsük, hogyan befolyásolta, hogyan hatott
rá a valódi népzene, amit nem gyűjteményekből, hanem saját közegében ismert meg.
A közönség többek között a Dunántúl, Kalotaszeg, Gyimes, Mezőség, Szatmár és Moldva hangszeres népi dallamait,
énekeit ismerheti meg, valamint részletek hangzanak el Bartók alábbi zongoraműveiből: Gyermekeknek, Kis szvit,
Szabadban, Allegro Barbaro, Román népi táncok és Kodály Zoltán Marosszéki táncok zongorára című darabjából.
Közreműködnek: Fülei Balázs (zongora), Petrás Mária ( ének), Farkas Zoltán és Tóth Ildikó (tánc).
bj
Az 1900-as években megnyit egy kávéház. Nincsen benne semmi különleges. Talán csak jó helyen van, vagy még
az se. Egy biztos, ebben a kávéházban mindenki megfordul, aki számít. Itt találkoznak a legnagyobb költők, itt indul
el a magyar film története, és ide járnak a kis színésznőcskék, remélve, hogy egy nagy rendező felfedezi őket. Vagy
legalább elveszi őket feleségül.
Az évek múlnak, múlnak, de a mi kávéházunk mit sem veszít népszerűségéből. Aztán eljön az a sötét időszak, ami
mindent megváltoztat. Vannak, akik menekülnek, vannak, akiket visznek. Nem jönnek vissza. Ki azért, mert már nem
akar, valaki azért, mert már nem tud.
És utána ismét eljön a lehetőség, valami elindul, újra elkezdik felkeresni a mi kis kávéházunkat. De aztán jön a kényszerbezáratás. A tulajdonos mostantól az állam. A kávéházból presszó lesz, jobb esetben. Rosszabb esetben raktár.
De az élet még így sem áll meg. És bár sok év eltelik, de egy nap újra kinyitnak a kávéházak. Igaz, már nem költők,
írók, zenészek járnak ide, hanem fiatalok, idősek. Lányok, fiúk. Barátok, szerelmesek. Itt lakók vagy éppen turisták.
Bárki. Csevegni. Egy hely, ahol le lehet ülni és nem kell rohanni.
De legalább újra nyitva lehetünk. És el is telt 100 év. Így emlékezünk meg mi egy képzeletbeli kis kávéházról.
Igaz, mi csak 3 éve nyitottuk ki a kapunkat, de több száz éves múltunk van.
Így ünneplünk Önökkel 100 évet és 3 évet; dalokkal, versekkel, titkos levelekkel és természetesen mindent elsöprő
szerelemmel fűszerezve. Vendégeink pedig az elmúlt 100 év hirességei lesznek.

két produkciót a legjobbaknak járó
“Arany” minősítéssel díjazta.
Az Arany minősítést kapott a Cibri
énekegyüttes is, akik az énekesek
között léptek színpadra, ők Galga-menti karikázó dallamokkal lép-

tek a zsűri elé. Ének kategóriában
jutott a döntőbe gödöllőt Pervai
László is, aki szintén szép teljesítményt nyújtott.
A Frédéric Chopin Zenei AMI növendékeit Benedek Krisztina készítette fel a versenyre.
kj
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HATALMAS SIKERT HOZOTT A KORONÁZÁSI HÉTVÉGE

A Koronázási Hétvége péntek este Liszt Ferenc „Koronázási mise” című művének előadásával kezdődött. A szombat este zenei élményét a Gödöllői Városi Fúvószenekar és az ausztriai Bad Ischl
fúvószenekarának együttes koncertje jelentette. Az előadást megtisztelte jelenlétével Habsburg
Eilika, akinek a nevét viseli az az alapítvány, amelynek a koncert bevételét felajánlották. Vasárnap este a rendezvénysorozat a Frédéric Chopin Zenei AMI és Gödöllő csehországi testvérvárosa, Brandýs nad Labem–Stará Boleslav Zeneiskolája növendékeinek közös koncertjével zárult. Az
eseményen Juraj Chmiel, a Cseh Köztársaság magyarországi nagykövete is köszöntőt mondott.

A Koronázási Hétvége szombati napját több Magyarországra akkreditált női nagykövet is megtisztelte jelenlétével. A rendezvénysorozatot megtekintette Dánia, Kanada,
Belgium, Bulgária, Indonézia, a Fülöp-szigetek és Litvánia nagykövete, valamint a belorusz nagykövetség képviselője. Szintén részt vett a rendezvényen Szíjjártó Szilvia, Szíjjártó Péter külügyminiszter felesége. A vendégek a rendezvény részeként a Silka Fashion exkluzív
divatbemutatóját is megtekintették.

A királyi párt a Szilvásváradi Lipicai Ménesgazdaság ötösfogata vitte a Királyi Várótól a kastélyig, amit Dallos Andor, a ménesgazdaság igazgatója biztosított a rendezvényre.

Fotók:
Dörögdi Ádám
Korondi Judit
Tatár Attila

Utazik az Udvar – Erzsébet királyné utazásai Madeirától Herkulesfürdőig
címmel megnyílt a Gödöllői Királyi Kastély új időszaki kiállítása, amely a
királyné és a királyi család utazásait idézi meg. A tárlaton a királyné által
kedvelt és többször felkeresett helyeket, korabeli járműveket, az utazások kellékeit mutatják be, fényképek, korabeli ábrázolások, dokumentumok segítségével pillanthatnak be az érdeklődők egy különleges világba.
Megtudhatják többek között, hogy milyen vonaton utazott a király, hogy
mit tartalmazott egy korabeli arisztokrata utazóládája, valamint Erzsébet
királyné néhány személyes ruhadarabját is megcsodálhatják.

Június 10-én, a
Koronázási Hétvégén együttműködési
megállapodást írt alá
Hannes
Heide,
Bad Ischl polgármestere, Petr
Kvaca, Brandýs
nad Labem–Stará
Boleslav
alpolgármestere,
Klaus Habermann, Aichach polgármestere és gödöllői részről Gémesi György polgármester annak kapcsán, hogy Gödöllő megpályázza az
Európa Kulturális Fővárosa címet
2023-ban, Bad Ischl pedig 2024-re
nyújtja be pályázatát.

A Koronázási Hétvége valamenynyi programjáról beszámolók és
fotók Gödöllő város hivatalos Facebook-oldalán (www.facebook.
com/godollovaros) megtalálhatók.
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NÖVÉNYEINK MÉRGEZŐEK IS LEHETNEK VARIBÉBI NYÍREGYHÁZÁN
Fontos tudni, melyik növényekkel
kell különösen óvatosan bánni. Nemcsak az emberekre, hanem bizonyos
esetekben az állatokra is veszélyesek
lehetnek. Íme egy kis válogatás:

Rebarbara

Szerencsére ez a meseszép virág
ritkán árt az embereknek, de a termése
mérgező a kutyáknak, macskáknak és
a lovaknak is. Ha az állatnál hányást
vagy hasmenést észlelünk, miután a
növény közelében láttuk, azonnal vigyük orvoshoz.

Liliom
szívverést, ráadásul különösen káros
a háziállatok számára.

Tiszafa

A rebarbara levélnyeleiből számos
finomságot készíthetünk, de a leveleit
hanyagoljuk. Ha túl sokat eszünk belőlük, leállítják a veseműködését és az
életünket kockáztatjuk.

Lilaakác

Sokak kedvenc virága komoly veszélyt jelenthet a cicák számára, mint
a liliomfélék családjába tartozó növények többsége. Ha csak egy kis adag
bejut a macskák szervezetébe, leállhat
a veséjük.

Fagyöngy
Bár orvosilag egyelőre nem bizonyított, hogy halált okozhat, fogyasztása hallucinogén hatással bír, emésztési problémákat idéz elő és lassítja a

A bogyókat leszámítva a teljes
növény mérgező, de a magjai a legveszélyesebbek. A bennük lévő alkaloidok görcsökhöz, bénuláshoz és
szélsőséges esetekben szívelégtelenséghez vezethetnek.
Forrás: sokszinuvidek.24.hu

Különleges makibébi, fekete-fehér
vari (Varecia variegata) született a
Nyíregyházi Állatparkban!
A Madagaszkár szigetén őshonos
hatalmas szemű, dús bundájú kölyök
már ismerkedik a kifutóval, így a látogatók is megcsodálhatják a játékos
makit, családjával.
A vari a legnagyobb termetű maki
faj. A többi félmajomtól eltérően az
anya állat nem hordozza a testén
utódját, hanem a saját maga építette fészekben hozza világra fejletlen
kölykét, s visszajár hozzá a biztonságot nyújtó menedékbe. A park vari
párja tenyészprogram keretében érkezett a SóstóZooba 2013-ban, Lengyelországból és Franciaországból,
s ez az első közös utódjuk.
Az apróság 100 napnyi vemheség
után született meg. Eleinte az anyaállat sokat tartózkodott kölyke mellett,
hogy szoptassa és melengesse, most
már azonban inkább a kölyök követi
és hívja játékra szüleit. A 2 hónapos
hím ivarú állat már a felnőttekhez
hasonló ügyességgel mozog, ugrál és
csimpaszkodik az ágak között s bár
még anyatejjel is táplálkozik, már édes
lédús gyümölcsféléket is fogyaszt.

PATÁS PANCSOLÁS
A legtöbb lovas egyetért azzal, hogy életükben a lovaglás rövid idő alatt hobbiból
szenvedéllyé minősült. A természetben eltöltött idő, a lovas edzések, az állatok körüli teendők, a közös tanulás meghatározó
élmény minden lóbarát számára. Nem véletlen tehát, hogy kedvencük egészségének
megőrzését, megfelelő életminőségének
biztosítását és gondos ápolását a legfontosabb feladataik közé sorolják.

Az állatok rendszeres tisztántartása nem
csak az ápolt megjelenés miatt fontos, hiszen tudjuk, hogy a ló alapos átkefélésével,
lecsutakolásával megelőzhető a hevederrel
és a nyereggel érintkező területek feltörése,
kisebesedése. A fürdetésnél azonban figyelembe kell vennünk az időjárási tényezőket.
A téli időszakban érdemes száraz sampono-

TURUL

! Minden nap nyitva !
ÁLLATPATIKA
9.00–19.00
Tel: 06-30-943-9898

őket, mivel előszeretettel sütkéreznek
úgy, hogy arcukat a nap felé fordítják.
Szent állat mivoltuk évszázadokig
védelmet nyújtott nekik élőhelyükön,
ám a civilizáció megszüntette ezt a védettséget, így napjainkban is, az orvvadászat és élőhelyeik erőteljes csökkenése miatt állományaik folyamatosan
csökkennek s jelenleg a fajt a Természetvédelmi Világszövetség súlyosan
veszélyeztetettnek nyilvánította.
Forrás: sostozoo.hu

GÓLYAMENTÉS

kat választani, hiszen ezek alkalmazása nem igényel vízhasználatot, így
nem kockáztatjuk vele lovunk meghűlését. A Black Horse Quick Clean
száraz samponja kíméletesen távolítja el a fű, sár és vizeletfoltokat és
természetes fényt ad a szőrzetnek.
A lábak, paták tisztántartása azonban a hideg időben is elkerülhetetlen.
Lemosásuk után amennyire lehet,
töröljük szárazra az adott felületet,
hiszen a nehéz száradás miatt könynyen kialakulhat csüdsömör, megindulhat
a paták rothadása. Ezeket a kényes területeket kezelni kell. A Black Horse választékában megtalálható a Mudfever csüdsömör
elleni kenőcs, a nyírrothadásgátló Szulfátos
patakenőcs, valamint a Dry Hoof száraz pataspray, melyek biztosítják lova lábainak
egészségét.
A nyári időszakban könnyebb dolgunk
van, ha a fürdetéséről van szó. Ki ne élvezne
a rekkenő hőségben egy hűsítő pancsolást?
Kedvencünk sincs ezzel másképp, számára
is jóleső, frissítő érzés az edzés utáni csutakolás. A Black Horse kondicionáló samponja és keratinos lófürdetője kíméletes tisztítást biztosít.
Nem egy lovas álmodozik
azokról a bizonyos csodálatos
szürke lovakról, ami nem meg-

lepő, hiszen gyönyörűek és feltűnőek, az
ember szinte belefeledkezik látványukba.
Kényes, világos színük miatt azonban a legkisebb szennyeződés is ápolatlan külsőt kölcsönöz nekik, így gondozásuk különös odafigyelést igényel. A Black Horse White Gloss
samponja kifejezetten a világos szőrzetet
hivatott rendben tartani, így lova mindig
megszokott fényében tündökölhet.
A Black Horse termékeit keresse webáruházunkban (www.vetashop.hu), vagy látogasson el hozzánk személye-sen (2100
Gödöllő, Kenyérgyári utca 2.).
(x)

Rendőr mentett gólyafiókát: Felgyőről telefonált be egy férfi a
rendőrségre, hogy egy gólyafiókát talált a földön nem messze a
tanyájától, ami a villanyoszlopon lévő fészekből eshetett ki. A
madarat viszont hazavitte, mert féltette a kóbor macskáktól. A
fiókát nem sokkal később Dudás László rendőr főtörzsőrmester
vette át a férfitól és a Szegedi Vadasparkba szállította , ahol azóta
is gondját viselik. A gondozó szerint a madár egészségi állapota
megfelelő, két óránként kap enni és most egy másik, fészekből
kipottyant fiókával gondozzák. Felnevelésüket követően pedig
Forrás: police.hu
mindkettőjüket szabadon engedik.

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

HÉTVÉGÉN IS NYITVA TARTÓ

ÁLLATORVOSI RENDELŐ
Június 17-én

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

A vari család kommunikációjában a
hangjelzések a legfontosabbak – olyan
harsogó kiáltásuk van, mint egy horrorfilm hang effektusai.
A különleges fajnevet (vari) a bennszülöttek adták nekik. Napimádó szent
állatnak Vari candanasnak nevezték

(szombat)

10-12 óráig
TÓDOR: 7 éves, ivartalanított kan, kora ellenére tinédzsereket megszégyenítően aktív. Nagycsalád mellé
is ajánjuk. Cicára nem volt
„tesztelve”.

ISASZEGI KISÁLLATRENDELŐ
PEDRÓ: Dalmata keverék. Csodálatos kiskutya:
bújós, gyerekbarát, szófogadó. Ivartalanítás után
alábbhagy dominciája is.

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

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

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

Isaszeg, Ady Endre u. 1.
Rendel:

DR. MICHALIK LÁSZLÓ
állatorvos

Tel.:

06-20/981-3100

8 Gödöllői SzolGálat
atlétika – két verSeny, megannyi Siker

Simonváros Csanád felnőtt bajnok lett

Futószalagon rendezik az atlétika
versenyeket, amelyeken a gödöllői atléták kiválóan szerepelnek. A
GEAC versenyzői az elmúlt hétvégéken két megmérettetésen összesen
tíz éremmel gazdagították az éremkollekciót.
Időrendi sorrendben haladva Pünkösd hétvégén került megrendezésre a mátyásföldi
Ikarus Atlétika Centrumban a Budapest
Open - Schulek Ágoston Emlékverseny és
Budapest Bajnokság nemzetközi atlétika
rendezvény, több Szuper Liga és korosztályos ligaversennyel kiegészülve. Az erős
mezőnyben több kiváló GEAC-os eredmény is született. A felnőtt Szuper Liga számokban három gödöllői atléta is dobogóra

állhatott, ami egyben számukra
pénzdíjat is jelentett. Rúdugrásban Simonváros Csanád
(a képen) holtversenyben első
(nemzetközi összevetésben 3.),
magasugrásban Kriszt Katalin
második (nemzetközi 4.), míg
Répási Petra 100 m gáton harmadik (nemzetközi 5.) helyen
végzett. Utóbbi versenyző időeredménye és
javuló formája alapján szinte 100 százalék,
hogy U23-as Európa-bajnokság résztvevőjének tekinthető. Az ifjúságiak között kiemelkedően hajított gerelyt Canea Zoltán,
aki nagy egyéni csúccsal (55,78 m) nyerte
a versenyt. A Serdülő-Újonc Ligában két
fiatal GEAC versenyző szerzett aranyérmet, az elmúlt hetekben kiváló formában
futó Szőke-Kiss Anna 800 m-en és Soos
Levente magasugrásban. Feltétlenül ki kell
emelni Eszenyi Napsugár teljesítményét,
aki egyéni csúcsán majd négy métert javítva
33,78 m-es dobással lett diszkoszvetésben
ezüstérmes.
Edzők: Szörényi István, Deutsch Péter,
Zsivoczky Attila, Suba László, Máté Alpár, Gadanecz György, Kovács Zoltán.

technikai Sport – enDuro-kroSSz öSSzecSapáS a nyári Szünet előtt

Gödöllőiek az élmezőnyben
Hamar elszaladt a 2017-es szezon
első fele az enduro-krosszosok számára. A júniustól- szeptember végéig tartó sorozatban a nyári szünet
előtt két igen fordulatos és eltérő
időjárási körülményekkel nehezített
versenyen vannak túl az indulók.

A negyedik fordulónak a Tolna megyei Tamási adott otthont május közepén. Az esős
idő nagy kihívást jelentett a versenyzőknek
az agyagos talajon. A nehéz körülmények
ellenére a gödöllői indulók közül Szeke-

res Zsolt (a képen balra) a második helyen
végzett az I. osztály E1-es kategóriában,
Hlavacska Lénárd pedig ismét győzni tudott II. osztály E2-es mezőnyében. További
eredmények: III. osztály E1 kategória: 3.
helyezett Murányi Norbert; III. osztály E2
kategória: 1. helyezett Majoros Tamás.
Nagy reményekkel állt rajthoz a gödöllői
kontingens az 5. fordulóra, amelyet a Nógrád megyei Szandaváralján rendeztek meg.
Az I. osztályban Szekeres Zsolt kiváló rajtjának is köszönhetően végig versenyben
volt az első helyért, de egy technikai hiba

küzDőSport – k1 amatőr küzDőSport gála

Pofonok a Trafo Clubban

A Crow-Gym csapata harmadik alkalommal rendezte meg a K1 Amatőr
Küzdősport Gáláját a gödöllői Trafo
clubban, ahol az ellátogató nézők
számolatlan pofonnak lehettek
szemtanúi.

A teltházas rendezvényen K1 és Boksz
szabályrendszerben 16 mérkőzést tekinthetett meg a publikum, ebből hat hazai
versenyzőnek szoríthattunk. A gála első
felében a kevésbé rutinos, kevés meccsszámmal bíró indulók kaptak lehetőséget
a bemutatkozásra, majd rendeztek óriások meccsét is, ahol a 100 kiló fölötti
versenyzők léptek a ringbe és vívtak
ádáz csatát. A 40 év fölöttiek is megmérettették magukat, végül a gála fő mecs-

kerékpárSport – hét DobogóS hely 2017-ben

Bukovácz Kata kiváló éve
Bukovácz Kata (PCCC), a Török
Ignác Gimnázium tanulója kiváló
évet tudhat maga mögött szeretett
spotágában, a kerékpársportban,
miután összesen hétszer állhatott
fel a dobogóra.
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A klubszinten a PCCC versenyzője 10.
lett a Világkupa sorozat angliai állomásán,
ezüstérmet szerzett a spanyolországi Copa
Catalana nemzetközi versenyén, míg a hazai megmérettetések közül országúti hegyi
országos bajnokságon első, V4 XCO futa-

122. országos bajnokság – Simonváros
Csanád a rúdugrás bajnoka
Az elmúlt hétvégén rendezték meg Székesfehérváron a 122. Atlétikai Magyar Bajnokságot, ahol a jelentősen megfiatalított
GEAC csapat a várakozáson felül szerepelt, három érmet és három értékes helyezést szerezett. A férfi rúdugróknál a gödöllői Simonváros Csanád (480 cm) került ki
győztesen, ezzel az eredménnyel Csanád
a junior Eb mellett a felnőtt csapat Eb-re
is megváltotta a jegyét! Ugyanitt Szamosi
András egyéni csúccsal (450 cm) az értékes negyedik helyet érte el. A gátfutóknál
Répási Petra remekelt, aki egyéni csúcsát
beállítva (13,39 mp, ami egyben eddig a
versenyig junior országos csúcs volt) szerezte meg a bronzérmet és boldogan állt fel
a dobogóra. Renner Luca magasugrásban
teljesített kiválóan, aki egyéni csúcs beállítással (178 cm) szintén bronzérmes lett,
de nagyon közel járt az ezüsthöz és az új
csúcshoz. Hosszú sérülése után szintén
egyéni csúcsot (350 cm) ugró Kriszt Annamária döntős és végül hatodik helyezést
ért el rúdugrásban, míg ikertestvére Katalin
szintén döntős és nyolcadik lett magasugrásban. Edzők: Szörényi István, Zsivoczky
Attila, Suba László, Borisz Volkov, De-kbutsch Péter.
miatt végül a második helyen ért célba, míg
a másodosztály E2-ben induló Hlavacska
Lénárd rajt cél győzelmet aratva megnyerte
a futamot. További eredmények: III. osztály
E3 kategória: 1. helyezett Maróthy Zsolt,
3. helyezett Báránkó Gábor.
Az összetett állást tekintve Szekeres Zsolt
az I. osztály E1 bajnokságban a második,
Hlavacska Lénárd II. osztály E2ben az első
helyről várja az őszi folytatást.
-tt-

Közel ezer díjazott

Június 6-án a Művészetek
Háza Gödöllő színháztermében adták át a tanévi „Jó tanuló, jó sportoló” díjakat, ahol
közel ezer diák részesült tanulmányi vagy sporteredménye miatt elismerésben.
A 2016/2017-es tanévben tanulmányi-, zenei- és sportversenyek terén kimagaslóan
teljesítő diákok a díjátadó ünnepség előtt
kapták meg ajándékaikat, míg az iskolák
által a „Jó tanuló, jó sportoló” díjra felterjesztett diákok a zsúfolásig megtelt színházteremben vehették át az elismerő oklevelet
és emlékplakettet.
Az idén kilenc intézmény tanulója vehette
át dr. Gémesi György polgármestertől jól
megérdemelt jutalmát. A Diákolimpia versenyeken elért eredmények alapján a tanév

legeredményesebb általános iskolája a Hajós Alfréd iskola lett, míg a középiskolák
között a legtöbb pontot a Török Ignác Gimnázium érte el. Eredményességük jutalma
egy-egy kupa volt. A rendezvényt Danics
Dóra énekesnő és zenekarának kiváló előadása zárta.
A 2016/2017-es tanév „Jó tanuló, jó sportolói”:
Hajós Alfréd Általànos Iskola: Ratkai Panna
Damjanich János Ált. Isk.: Tóth Benedek.
Erkel Ferenc Ált. Iskola: Várkonyi Gábor.
Petőfi Sándor Ált Iskola: Pásztor Hanna.
Premontrei Szent Norbert Gimnázium:
Patakfalvy Luca.
Török Ignác Gimn.: Seregi Dominika.
Református Líceum: Varsányi Botond.
Szent Imre Katolikus Iskola: Nagy Zsófia.
Fréderic Chopin Zenei Alapfokú Művészeti
-llIskola: Eszenyi Zsombor.

XI. Manó Maraton – Kiváló időben futottak az ovisok

A Kikelet és a Zöld ovi nyert
Az elmúlt hétvégén rendezték
meg, immáron 11. alkalommal
a Manó Maraton óvodás futóversenyt, amelyet a szokásoknak megfelelően a Világfa körül kijelölt pályán teljesítettek
az óvodások.

két ovit díjazott a szervező Kirchhofer SE: a legtöbb gyerkőcöt a négycsoportos kisóvodák közül a Kikelet
Óvoda, míg a nyolccsoportos nagyovik közül a Zöld Óvoda mozgatta
-ltmeg.

A futóversenyre 584 ovis nevezett a
négy korcsoportban, akik kiváló időben teljesíthették a kijelölt távot. Az
intézmények közötti versengésben

teniSz – orSzágoS bajnokSág iii. oSztály
csét Demetrovics Ádám (Crow-Gym: a
képen edzéjével a meccs előtti ellenőrzésen) és Fodor László (Nagykátai Kempo
SE) küzdelme jelentette, amely a gödöllői Crow Gym versenyzőjének győzelmével végződött.
A gödöllőiek közül Majláth Bianka és
Villányi Tamás döntetlenre hozta a mérkőzését, Búza Roland és Gulyás Dani
technikai ko-val alulmaradtak, ellenben
Módi Zsolt és Demetrovics Ádám orvost igénylő KO-val nyertek. A gödöllői
versenyzők edzője: Ifj. Varjú László.
-ttmon harmadik,
Cyclocross Ob-n
futamgyőzemel,
országúti mezőny
Ob-n, XCO Ob-n
és Maraton Ob-n
egyarán második
helyen végzett.
-il-

lovaSSport – magyar Derby, mélykút

Lázár Zoltán a Derby-győztes
Lázár Zoltán nyerte meg a Mélykúton
megrendezett Magyar Derby kettesfogathajtó versenyt, ezzel immáron
nyolcszoros Derby-győztesnek mondhatja magát. Az összetett versenyben
testvére, Lázár Vilmos végzett a második helyen, míg Hölle Martin szerezte
meg a bronzérmet.

DíjátaDó – jó tanuló jó Sportoló

A mélykúti versenyen Lázár Zoltán díjhajtásban második lett, míg fívéra, Lázár
Vilmos a harmadik helyen végzett, a maraton versenyt Zoltán nyerte, Vilmos itt is
a harmadik lett, míg akadályhajtásban Vilmos lett az első, az összetettben aranyérmes
Zoltán ebben a számban az ötödik lett.
(fotó: fogathirek.hu)
-tl-

Majdnem veretlen tavasz
Remekül teljesített a tavasszal
az országos csapatbajnokság III.
osztályában a Gödöllői Tenisz
Club férfi csapata, akik hat győzelemmel és egy vereséggel abszolválták a szezont.
A gödöllőiek a Pannon SC-t, a Manufaktura Tenisz Team-et és az EVOPRO
csapatát 6:3-ra, a Molnár TA együttesét
5:4-re, míg a Liget TE és a Rákosmenti

TK formációit 7:2-re verték. Az egyetlen
vereséget a szezonzárón szenvedte el a
csapat a csoporto nyerő Palota TTE ellen
kaptak ki 5:4-re.
Az összesített tabellán, a H csoportban
szereplő Gödöllői TC csapata 12 pontot
gyűjtve lett harmadik, holtversenyben a
Palota TTA és a Molná TA csapataival,
akik mindössze jobb nyert meccs mutatójukkal előzték meg városunk csapatát.
-tt-
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FRÉDÉRIC CHOPIN ZENEI
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Június 14., szerda, 17.00:
Barta Katalin (zongora) növendékeinek
hangversenye
Június 15., csütörtök, 17.00:
ÉVZÁRÓ HANGVERSENY ÉS BIZONYÍTVÁNYOSZTÁS. Helyszín: Mezőgazdasági Gépmúzeum Konferenciaterme
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 festmények – Zenés fejtörők családoknak

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

10 gödöllői szolgálat

2017. Június 13.

Közérdek

OLVASÓINK ÍRTÁK
Visszatekintve az elmúlt napok
sűrű programjára, a városvezetés
és a koronázási hétvége szervezőinek helytállására és összhangjára,
úgy érzem, felemelő érzés részeseivé válni a gödöllői kulturális
hagyományoknak.
A zene, a tánc és a művészet nyelvén nagyszerű találkozások és új
barátságok születtek a gödöllőiek,
a testvérvárosokból és az ország
más részéről érkező vendégek között. Ebben az összhangban rejlik
a város ereje.
Lenyűgözött a Chopin AMI és a
Brandy’s nad labemi zeneiskola tehetséges növendékeinek és
zenekarainak közös koncertje. A
Koronázási Misén, mint egykoHÉTVÉGI KALEIDOSZKÓP
Hetekkel előtte izgatottan vártuk
Gödöllőn a „Koronázási hétvégét”. Héthónapos friss lakosokként eddig nem lehetett részünk
benne.
A színes szórólapon előre bejelöltük azokat a programokat, amiket
feltétlenül meg szerettünk volna
nézni. Abban is előre megegyeztünk, hogy kerékpárral megyünk,
mert a kétkerekű segítségével
könnyen cikázhatunk egyik helyszínről a másikra. Később be is bizonyosodott, milyen bölcs döntés
volt.
Tele élménnyel tértünk haza.
Először megnéztük Erzsébet királyné koronázási ruháját a kastély dísztermében és futólag átszaladtunk pár szobán.
Bringára pattantunk és tekertünk
a vasútállomásra, hogy mi is ott
legyünk Ferenc József és Erzsébet
királyné fogadásán. Kis késéssel
befutott a királyi párt és kíséretét,
valamint a Szent Koronát szállító
kétmozdonyos robosztus nosztalgiavonat. Ezt követően elindultak
a fogatok és a királyi hintó is a
Gödöllői Királyi Kastély felé.
Újra bicajra pattantunk és levágva
az utat, pillanatok alatt újra végignézhettük a gyönyörű paripákat és
közelről integethettünk a királyi
párnak.

ron Liszt, nem lehettem sajnos ott,
mert egyszerre zajlott a Petőfisek
Gálája és a testvérvárosokból érkező delegációk, valamint a fúvószenekarok fogadása, akikért férjemmel együtt felelősek voltunk.
Kárpótolt azonban a szombat esti
koncert. Átütő sikert arattak a Gödöllői Városi Fúvószenekar és a
Bürgerkapelle Bad Ischl fúvósai
külön is, együtt is.
Ezen a koncerten valósult meg
az az álmom, hogy a Petőfis első
dések német nemzetiségi táncot
adtak elő ország-világ előtt. Fergeteges tapsvihart kaptak, s én
csendben meghatódtam – belül
örömkönnyekkel küszködve. Fríz
Ingrid német nyelvű konferálása
minden jelenlévő német és osztrák
zók kínálták portékájukat. Tele
bukszával lehetett volna mire
költeni, annyi kincs várta a látogatókat. Egy gyönyörű, fehér
csipke napernyő megdobogtatta
a szívem… ha behunyom a szemem, magam előtt látom, és szinte érzem, ahogy megvéd a tűző
napsugártól… A lángososnál is
ügyeltünk a „biztonságos” távolságra, ne ingerelje fölöslegesen a
szagló- és ízlelőszerveinket.
Magával ragadott bennünket a
gyönyörű park. A hatalmas fák, a
zöld pázsit, a tiszta, friss illat.
Ahogy sétáltunk, egyszer csak a
Merende Műhely és manufaktúra
érdekes csoda-világát pillantottunk meg.
Mindenféle fából és természetes
anyagokból készített játszóalkalmatosságok (gólyaláb, fa és fémteknő, teke, stb.), készségfejlesztő
feladatok vártak kicsiket és nagyokat egyaránt. Ha mindenhol nem
is, de egy-egy állomásnál hagytuk, hogy a bennünk élő gyermek
kicsit kiszórakozza magát.
Összeismerkedtünk a „varázslókkal”, akik megálmodói, létrehozói
ennek a varázs-szigetnek. Személyükben két fantasztikus embert
ismerhettünk meg, biztos vagyok
benne, hogy még fogunk találkozni velük.

Kikötöttük a fémparipánkat egy
fához és már hallgattuk is, hogyan
fogadja Gróf Andrássy Gyula a királyi családot. A díszteremben közelről is megtekinthettük a Szent
Koronát, majd szobáról szobára
bebarangoltuk a kastélyt. Itt-ott
belehallgathattunk egy-egy érdekes tárlatvezetésbe.
Képzelőerőnket mozgósítva és a
kastély berendezésének köszönhetően is izgalmas időutazásban
volt részünk.

Közben elrepült az idő, mindkettőnk gyomra jelezte, hogy abban
az időpontban már jól szoktuk lakatni. Miközben visszasétáltunk
a járgányainkhoz, hálás szívvel
gondoltunk mindazokra, akiknek
köszönhettük a sok szép, felemelő
élményt.
Belegondolni is ijesztő, hány
nyugtalan éjszakájuk lehetett,
mennyit idegeskedhettek, szaladgálhattak, szervezhettek, hogy
minden a legnagyobb rendben történjen. Hálásan köszönjük!

A kastély parkjából beszűrődő
zene és a vendégek színes kavalkádja bennünket is kicsalt a forgatagba. A filmvilágból ismert,
korabeli vásár mintájára vásáro-

Szél szárnyán suhantunk hazafelé a parkon át. Az egyik padon
fehér munkaruhás férfi az oldalán
feküdt… vérzett a feje. Tovább
tekertünk, de egy hang megszó-

vendéget meggyőzött, Habsburg
Eilika Asszonytól, az Aichachból
és Bad Ischlből érkező polgármestereken keresztül a delegációjukig. Hut ab! Emelem kalapom!
Köszönöm szépen ezt a felejthetetlen közjátékot, amitől most is
könnybe lábad a szemem. Hálával
tartozom a gyerekeknek, a szüleiknek, a zenekarnak, a városvezetésnek és a felkészítő tanároknak:
Borbély Alexandrának és Almási
Dorinának.
Ilyen harmóniákról álmodozom
továbbra is, ezért érdemes a német
nemzetiség ügyét képviselni.
Köszönettel és szeretettel:
Scherzinger Mária

lalt bennem. „Menj és nézd meg,
mit tudsz tenni, kérdezd meg tőle,
miben segíthetnél!” – megálltam,
kitámasztottam a kerékpárom
és odasétáltam a férfihez. Arra a
kérdésemre, hogy mi történt, mitől vérzik a feje, nem válaszolt
semmit. Arra viszont, hogy miben
tudok segíteni, halkan csak anynyit mondott: „Egy kis pénzzel,
ha tud… azt megköszönöm. Ne
féljen tőlem, nem bántom.” Erre
ért oda a férjem, aki adott is neki
200 Ft-ot… bár adhattunk volna
többet! S ugyan érezni lehetett az
alkoholt az ember leheletén, hatodik érzékem azt súgta, ő nem az a
fajta kocsmatöltelék, vagy csavargó, aki az aluljáróban ütött-kopott,
szakadt ruhában, kartondobozokon alva tölti az életét. Persze,
hogy nem. Hiszen a körmei fehér
festékesek voltak. Felült és beszélgetni kezdtünk. Elmesélte, hogy
festő, de alig van munkája… és
megkeresztelt katolikus... és dolgozna, ha lehetősége lenne… de
inkább nem panaszkodik. Olyan
mély szomorúság, együttérzés
fogott el, legszívesebben megöleltem volna… hiszen bizonytalan,
kiszámíthatatlan világban élünk…
Rám nézett és azt mondta: „Úgy
néz rám, mint az édesanyám!” –
megfogta a kezem és kezet csókolt… könnyezett és nem győzött
hálálkodni, amiért emberszámba
vettük és érezte, hogy érezzük őt.
Úgy, ahogy a CEU-botrány idejében skandálta a tömeg: „Ma
a CEU, holnap ki következik?”
Óhatatlanul ez jutott az eszem:
Ma ő…
Némán kerekeztünk hazáig, majd
megmelegítettem a paprikás
krumplit és megebédeltünk. Eleredt az eső… úgy vittem volna
neki egy tányér meleg ételt, de
gondoltam, az esőben biztos hazabaktatott, vagy behúzódott valahova.
Többször eszembe jutnak szomorú szemei… bárcsak gazdag lehetnék… pár éhezőt megetethetnék!
Földi Gyöngyi
2017. június 11.

ORVOSI ÜGYELET

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

Június 12-18-ig:
Sanitas Gyógyszertár, Thegze L. u. 2. Tel.: 545-585.
Június 19-25-ig:
Egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1. Tel.: 420-243.

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK

PAX Temetkezési Iroda, Gödöllő, Dózsa Gy. u. 35.
Tel: 06-28/430-856, 06-30/634-3723
D&B Delubrum Kft., Gödöllő, Dózsa Gy. út 160.
Tel.: 06-28/525-212, 06-70/550-3377
SZIGÜ Temetkezés Kft., Gödöllő, Dózsa Gy. u. 16.
Tel: 06-28/410-653, 06/30-331-8822
M. Szabó és Társai Temetkezési Bt., Gödöllő, Dózsa Gy. út 38.
Tel: 06-28/410-302, 06-20/9376-375

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL: 06-20/524-0340
ÓZON PAJZS POLGÁRŐR EGYESÜLET: 06-30/621-2968
CUKORBETEGEK RÉSZÉRE
A „Teljes élet cukorbetegen” pályázat részeként 2017. június 24-én, 8.3012 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 oktatáson. Jelentkezni lehet Halász Zsuzsanna diabetes szakápolónál keddenként 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

DIÁKMUNKA A VÜSZI NONPROFIT KFT-NÉL
2017. június 19-től, 4 héten át, heti turnusokban foglalkoztatunk
diákokat, minimálbérnek megfelelő díjazásért.
FELADAT:
• Gödöllő város közterületein napi 6 órában könnyű kertészeti
munka (gyommentesítés, locsolás, festés stb.)
FELTÉTEL:
• 15 életévet betöltött diák
• iskolalátogatási igazolás 2016/2017 évre
Tájékoztatást kérni és jelentkezni Merényiné Bordás Évánál lehet a
• merenyi.eva@vuszikft.hu e-mail címen, vagy a
• 20/4616-613-as telefonszámon
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D’Elia
Szalon

www.delia.hu

Nőknek és férfiaknak
esküvői és alkalmi ruhák
készítése, kölcsönzése
és eladása.

2100 Gödöllő, Odray u. 8.
06-28/410-035
06-30/952-9987
info@delia.hu

FELHÍVÁS!
A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ földszinti kávézójába üzemeltetőt keres. A folyóiratolvasó
részeként kialakított bútorozott kávézó az épületből és
az utcáról is megközelíthető.
Helyiségek:
Fogyasztói tér, mosogatós konyha, raktár, mosdó,
utcai terasz.
Nyitva tartás a könyvtár nyitva tartásával megegyezik.
Érdeklődni:
Seres Imre 06-20/229-3706

„A kevesebb néha több”
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+ Gödöllőn, új építésű ikerházak eladók!
TEL.:20/539-1988

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

+ Gödöllőn, Királytelepen
452m2-es, összközműves saroktelek ikerház
vonatkozó
építésére
kész háztervvel eladó!
Iár:9,8MFt. TEL.:20/7722429

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

INGATLAN

+ Szadán igényes környezetben, jó fekvésű,
1600m2, gondozott, közműves építési telek 9,5Mós irányáron sürgősen eladó! TEL.:20/772-2429

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

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

+ Eladó Gödöllő Blahai részén egy földszint+ tetőteres, nappali+ 2szobás +40nm
önálló apartmanként is bevonató helyiség, téglaépítésű, szigetelt, családi ház
714nm-es telken, erkéllyel, kertkapcsolatos terasszal. I.á.: 31,5 mFt 0620-9194870

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

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

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

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

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

+ Gödöllő központjában II.emeleti, 65m2es, két és félszobás, erkélyes lakás, kifogástalan állapotban eladó! Irányár:
18,9Mft. TEL.:20/539-1988
+ Fenyvesben felújítandó ikerházfél,
55+30m2 alapterülettel, 12.5Mft-ért SÜRGŐSEN eladó!!TEL.:20/539-1988

2017. Június 13.

Apró

+ Eladó Gödöllőn a Röges utcában egy
2,5szobás, téglából épült, konvektoros,
80nm alapterületű családi ház 3753nm-es
telken. I.á.: 20,5 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllő királytelepi részén egy
kisméretű lakóház, nyílászárócserével,
gázfűtéssel 1094nm-es telken 30m-es utcafronttal. A telek ikerház építésére alkalmas. I.á.: 17,9 mFt 0620-919-4870
+ ADÓSSÁGKEZELÉS és Hitelkiváltás.
Azonnali készpénz felvásárlás! 06-30588-5889

ALBÉRLET KIADÓ

+ Eladó Erdőkertesen alkalmi áron egy
757nm-es építési telek, melyen egy szuterén található, fürdővel, wc-vel, víz, villany,
gáz bevezetve, csatorna befizetve. I.á.: 6,8
mFt 0620-919-4870

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

+ Eladó Tóalmáson a Rezeda utcában egy
ytongból épült, szerkezetkész állapotú
nyaraló, 245nm-es saroktelken. A nyaraló
2 szintre van tervezve. I.á.: 3,9 mFt 0620919-4870

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

+ 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: 0630-500-2432

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

+ 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

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

+ Eladó Gödöllőn a Királytelepen 732 nmes telken 80-as években téglából épült
összközműves,
105
nm-es, 2 szobás, nappalis családi ház. Alatta szuterén (105nm)
garázs aknával+ 3 helyiség. Tel: 06-70-2031137

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

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

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

+ Eladó 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.: 27 mFt
0620-919-4870

ÜZLET, IRODA, GARÁZS
+ Belvárosi, forgalmas kereszteződésben
lévő, kiváló parkolási lehetőséggel rendelkező, 60 nm-es ÜZLETHELYISÉG (jelenleg
„Zsuzsa függönyszalon”) kiadó! 20/9325415
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ÁLLÁS
+ KIEMELT BÉREZÉSSEL BOLTI ELADÓT
felveszünk a gödöllői
Csíkos ABC-be! Jelentkezni a 0670-772-7850
telefonszámon lehet
vagy személyesen.
+ A GÖDÖLLŐI ZÖLD
ÓVODA főiskolai végzettségű óvodapedagógust keres óvónői
állás betöltésére. Munkavégzés helye: 2100
Gödöllő,
Batthyány
L.u.34-36. Feladatai:
Az óvodában a pedagógiai
programnak
megfelelően szakszerűen lássa el feladatait.
Bérezés a Közalkalmazottak jogállásáról szóló jogszabály szerint. A
közalkalmazotti jogviszony határozatlan idejű. Benyújtandó iratok:
- szakmai önéletrajz,
- képzettséget igazoló
dokumentumok. Az álláspályázat benyújtási
határideje: 2017.06.30.
Az állás betöltésének
kezdete: 2017.09.01. A
pályázatok benyújtását
az alábbi címre várjuk:
Gödöllő, Batthyány L.
u.34-36. További információ kérhető Tiborczné Garai Katalin
óvodavezetőnél a 0628-510-750, és 06-209175-114 telefonszámokon, vagy az alábbi
e-mail címen: zoldovi@gmail.com.

+ Kiadó MÁRIABESNYŐN a FENYVESI
ABC. 200 nm, saját 940-es telekkel. Berendezéssel együtt is, más célra is. 300.000
Ft/ hó. 06-30-434-3312
+ Az Erzsébet parknál GARÁZS kiadó. Fűtés, riasztó van. Tel: 06-30-958-5018
+ Zsámbokon 27 éve működő tartozásmentes Vas-Műszaki-Festék üzlet céggel
(Kft), áruval, házzal, telekkel nyugdíj miatt
eladó, esetleg gödöllői, belterületi ingatlanra cserélhető. 06-70-333-0636
+ Gödöllőn raktár/garázs kiadó, más tevékenység céljára is. Tel: 06-20-9455-583.

+ A Gödöllői Erkel Ferenc Általános Iskola TAKARÍTÓT keres
2017 augusztus 1-jei
munkakezdéssel, heti
20 órás (napi 4 óra)
munkaidőben. Érdeklődni, jelentkezni a
28/513-025
telefonszámon lehet.
+ Gödöllői műanyag üzem raktárába
targoncavezetői engedéllyel rendelkező RAKTÁROST keresünk. Jelentkezés:
mouldrent@plastexpress.hu
+ Szlovákul, németül, magyarul tudó kollégát keresünk. Érd: 30/325-5774
+ ÉTELFUTÁR és BETANÍTOTT MUNKÁS
(pizza, sushi) jelentkezését várjuk! A betanítást vállaljuk. 06-70-661-9999
+ VAGYONŐRI és RECEPCIÓS állás betöltésére keresünk jól szituált, katona szellemiségű férfi munkatársakat. Érdeklődni:
06-20-389-5556 (kérésére visszahívom).

+ Optikai és vezetékes hálózatok kiépítésére és karbantartására keresünk B. kategóriás jogosítvánnyal rendelkező munkatársakat. Pályakezdők jelentkezését is
várjuk. Önéletrajzokat a budavaria@windcomp.hu e-mail címre várjuk.
+ Gyakorlott és kezdő VILLANYSZERELŐKET keresünk B. kategóriás jogosítványnyal erősáramú hálózatok kivitelezésére
és karbantartására. Önéletrajzokat a budavaria@windcomp.hu e-mail címre várjuk.
+ Gödöllői fitnesztermünkbe takarító munkatársat keresünk 4 órás munkavégzésre,
hétfőtől – péntekig. Érd: 06-70-9476-825
+ Pénzügyi, gazdasági ügyintéző kollégát
keresünk - Gödöllőről és közvetlen környékéről. Kiemelt 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
+ Az OMT Zrt. RAKTÁROS munkatársat
keres Gödöllő településre, középfokú
végzettséggel, legalább 3-5 éves raktári
tapasztalattal, felhasználó szintű számítógépes ismerettel, erkölcsi bizonyítványnyal. Jelentkezni: fényképes önéletrajzzal
a karrier@omtrt.hu email címen.

SZOLGÁLTATÁS
+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 50 nyelven,
anyanyelvi, diplomás, gyakorlott szakfordítókkal! Kedvezményes árak. I.L.I Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.: 28511-366, 20/543-1775, e-mail: info@ili.hu,
ili.godollo@gmail.com
+ KERTFENNTARTÁS és NÖVÉNYVÉDELEM. Fakivágás, tuják, sövények visszavágása. Bozótirtás, fűkaszálás, füvesítés,
gyepújítás, ültetés. GÉPI PERMETEZÉS:
bukszusok, gyümölcsfák virágzáskorában, örökzöldek lemosó és betegség megelőzése, kerti kullancsok gyérítése. 06/20922-4400
+ KERTSZABÓK KFT KERTÉPÍTÉSSEL,
kertgondozással, automata öntözőrendszerek kiépítésével, kerti támrendszerek
és burkolatok kialakításával foglalkozik:
www.kertszabok.hu 20/571-3008
+ Redőnyök, szúnyoghálók, harmonika
ajtók a környék legjobb áraival! Kor-Mon
Nyílászáró Kft. Gödöllő, Kossuth L. u. 26.
Tel.: 06-30-398-48-15, 06-30-280-93-75,
06-28-423-739; email: kormon@invitel.hu
+ KÁRPITOS munkákat vállalunk. Bútoráthúzás olcsón, gyorsan, garanciával. Minőségi szövetek. Ingyenes felmérés. 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
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+ KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, tanácsadás. Gödöllő, Tűztoronyház, Kossuth utca 13. Tel: 06-30-5921856, 06-30-508-1380, 06-28-784-752
+ 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
+ SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon
bizalommal, házhoz megyek. Számítógép
szerelés, rendszer és programtelepítés,
vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel:
30/333-9201
+ SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS.
Ingyenes árajánlat! Tiszta, rendes munka!
Tel: 20/4-359-650
+ EGYEDI FRANCIAÁGY, ülőgarnitúra elkészítése a kívánt méretben, kivitelben, garanciával. Tel: 20/943-2828
+ DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉLKÜL.
Tóth Tamás 06-70-502-5620
+ Betegségeket kiváltó lelki okok oldása
Gödöllőn. További információ a www.thetagodollo.hu oldalon. Időpont egyeztetés:
20/367-4274
+ KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. RAKTÁROZÁS. Csomagoló anyagok árusítása.
Minden, ami a költöztetéshez kell. Hadnagy Árpád 20/311-7470
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+ KERTGONDOZÁS metszés, gépi PERMETEZÉS, műtrágyázás, füvesítés, fűnyírás,
rotációs kapálás. Fakivágás, bozótirtás,
sövényvágás, ereszcsatorna tisztítás.
Gyomirtás. Ágak, levelek, gallyak elszállítása. 06/30-747-6090
+ KÖLTÖZTETÉS! BÁRMIT, BÁRHOL,
BÁRMIKOR! Igény esetén RAKTÁROZÁST, LOMTALANÍTÁST is vállalunk. Tel:
70/621-6291
+ ADÓSSÁGKEZELÉS és Hitelkiváltás.
Azonnali készpénz felvásárlás! 06-30588-5889
+ DUGULÁS ELHÁRÍTÁS falbontás nélkül. Ázások csőtörések megszüntetése.
Vécék tartályok csapok szifonok cseréje. Csatorna kamerázás. VÍZSZERELÉS.
20/491-5089
+ Azonnali kezdéssel vállalok KŐMŰVES
MUNKÁT, BURKOLÁST, VÍZSZERELÉST,
TETŐJAVÍTÁST és fűnyírást! Tel: 06-70361-9679
+ Redőnyök, szúnyoghálók, harmonika ajtók, reluxák gyártása és szerelése! Kérjen
árajánlatot: kormon@invitel.hu, 06-30280-93-75.

EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS
+ Gyógypedikűr: tyúkszem, szemölcs,
bőrkeményedés, vastag benőtt gombás
köröm kezelése, ápolása. Talpmasszázs.
Óvakodjon a feketén dolgozó házaló kontároktól! 30 év szakmai háttér. Bárándi József 20/532-7275
+ Körömbenövés kezelése
– szemölcs kezelés – gyógyópedikűr - cukorbetegek
lábápolása is. Felnőtt és gyermek. Gödöllő – Tormay Károly
Egészségügyi Központ Ortopédiai szakrendelő (kedd, csütörtök). Bejelentkezés: Baraksó Rita 70/422-1978

NYÁRI TÁBOR
+ KISTUDÓS SZABADIDŐTÁBOR! Pedagógusok szerveznek a nyári szünet idejére több
alkalommal, 7-12 éves gyermekek számára, életkoruknak
megfelelő, tudományos-megismerő tevékenységre alapozó szabadidőtábort, érdekes
kiegészítő programokkal. Időpontok: július 3-7. és július 1014. Hétfőtől péntekig, reggel 8
órától 16 óráig. Helyszíne: Gödöllői Erkel Ferenc Általános
Iskola. Napi háromszori 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, kreativitás!
MEDENCÉBEN
pancsolás!
További infók: info@ili.hu és
I.L.I. Kreatív Nyári táborok (Facebookon)

TÁRSKERESŐ
+ 155/63/73 éves özvegyaszszony keresi szerény, józan
életű, kutyabarát, szeretetre
vágyó úr ismeretségét, aki
szintén nehezen viseli a magányt. 06-20-219-8876

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

ADÁS-VÉTEL
+ RÉGISÉG. Pappné Szilvia
szakbecsüs díjtalan kiszállással vásárol antik bútorokat, festményeket, órákat,
mindenféle szobrokat, vitrin
dísztárgyakat, ezüstöt (hibás
és hiányos darabokat is), régi
pénzeket, bizsukat és ékszereket, borostyánt, mindenféle régiséget és HAGYATÉKOT. Legmagasabb áron vásárolunk első
vevőként! Tel: 06/1-293-1759, 70/9420806, 20/465-1961
+ GYÖNYÖRŰ OSZLOPTUJÁK kaphatók
Gödöllőn termelőtől. Több mint 1.000 közül választhat 30-40 %-os
áron. Tel: 30/569-8137
+ Eladó egy 4 személyes, 2
hálófülkés Krisztina sátor.
Tel: 20/3175-616

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

EGYÉB
+ Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos
mézet közvetlenül a termelőtől! Akác-, Hárs-, Repceméz. 720ml-es csavaros
tetejű befőttes üveget cse-

rébe elfogadok. Házhoz szállítás. Szabó
Méhészet Gödöllő, Lovas u.3. 28/417-913
+ MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludányi Méhészetből! Akác-, Virág-, Hárs-,
Gesztenye-, Repce krém-, Lépesméz, Propolisz, Virágpor kapható. 3kg fölött házhoz szállítjuk. 30/9891-721
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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, katasztrófavédelem, 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 követelményekről. 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 megállapításáról
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 Ügyfélszolgálati 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
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2017. június 13.
Beküldési határidő:
2017. június 20.

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

A Bagoly könyvesbolt 1000
Ft-os vásárlási utalványát
nyerte:
Kovács Tibor, Panoráma u.
10., Horváth Károlyné, Szent
István tér 6.
A Dűlő Borkereskedés 1000
Ft-os vásárlási utalványát
nyerte:
Lévai András, Kazinczy krt. 4.,
Tamási Mátyás, Táncsics út 30.
A Happy Box 2000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte:
Balázs Anita, Béri B. Ádám u.
13.
A Városi Mozi ajándékát
nyerte:
Juhász Géza, Semmelweis u.
66., dr. Túry Judit, Remsey
krt. 4.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte:
Dr. Emőkey András, Úrréti u.
19., Kovács István, Isaszegi út
50.

A Gödöllői Szolgálat nyári megjelenése
Tájékoztatjuk kedves Olvasóinkat és Hirdetőinket,
hogy a Gödöllői Szolgálat a nyár folyamán
az alábbiak szerint jelenik meg:
A nyári szünet előtti utolsó lapszám megjelenése: július 4.
A szünet utáni első lapszám megjelenése: augusztus 15.
A hirdetésfelvétel július 3-tól július 31-ig szünetel.

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

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