
XXViii. éVfolyam 2. szám 2019. január 29. lokálpatrióta hetilap alapítVa: 1992• •

Gödöllői SzolGálat
szolgalat.com

A Budapest–Hatvan vasútvonal pályare-
konstrukciójának következő fázisában feb-
ruár 4-től szünetel a vasútforgalom Pécel 
és Aszód között, várhatóan a decemberi 
menetrend váltásig. Ez idő alatt, már feb-
ruár 4-én, hétfőtől Pécel és Aszód között 
vonatpótló buszok szállítják az utasokat. A 
vonatok nem érintik a vasútállomást, mivel 
ott is megkezdődnek az átépítési munkák. 
Az ideiglenes „állomást” a Volánbusz-pá-
lyaudvarnál alakítják ki, ennek munkái a 
napokban kezdődnek meg. A pótlóbuszok 
is itt, a Volánbuszok megállóiban állnak 
majd meg.

Akik nem akarnak pótlóbuszra szállni, 
választhatják a gödöllői HÉV-járatokat is, 
amiken február 4-től elfogadják a vasúti 
jegyeket és bérleteket.

A vasúti közlekedés szünetelésével és 
a vonatpótló buszok forgalomba állásával 
jelentősen megnövekedő forgalomra kell 
számítani, főleg az Isaszegi úton, az Ady 
Endre sétányon és a Szabadság úton.

(A február 4-ei vágányzárt követő
közlekedési tudnivalókat lapunk

4-5. oldalán olvashatják.)

Február 4.: Vasútállomás helyett 
buszpályaudVar
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– Mi hívta életre 25 évvel ezelőtt a zene-
kart?

– A 80-as évek végén, a 90-es évek elején 
sok változás zajlott le, amelyek jelentősen 
érintették ezt a műfajt; 93 környékén már 
erőteljesen hanyatlóban volt a cigányzene 
és a magyarnóta, a művészeti életben nem 
kapott annyi figyelmet, mint korábban. Ez 
a folyamat Gödöllőn és környékén is érez-
hető volt, s úgy láttuk, ha nem lépünk, fe-
ledésbe fog merülni. Ekkor jött a gondolat, 

hogy létrehozunk egy komolyabb, nagyobb 
létszámú zenekart, hogy továbbvigyük ezt a 
műfajt és ápoljuk a hagyományokat. Gödöl-
lőn és környékén régen sok neves cigányze-
nekar működött és kiváló zenészek kerültek 
ki innét. Volt mire építkeznünk!

– Kik voltak az alapító tagok?
– Édesapám, id. Balog Gyula volt a kez-

deményező, ő – bár nem zenél velünk – ma 
is segíti a munkánkat. Ma is lényegében az 
alapító tagok és leszármazottaik zenélünk 
együtt, sajnos van, aki már nincs köztünk. 
A zenekar vezetője, prímása, Horváth Zol-
tán, Mata Tamás, Csanya Jenő, Lakatos 
Ferenc, Suki Antal, Seres Vilmos, Rácz 
Vilmos, Gulyás Tibor, Gulyás Zoltán, Tol-
di József és felesége, Német Edit, valamint 
én és két fiam, Balogh Richárd és Balogh 
Tamás állunk ma is a színpadon. Az alapí-
tók között meg kell említeni még Vidák Adolf 
nevét is, ő sajnos már nem lehet közöttünk, 

a Vidák családot most 
Vidák András képviseli. 
A nagyobb fellépéseknél 
ma is tizenöten állunk a 
színpadon, a kisebbeknél 
tíz fő muzsikál.

– Az elmúlt 25 év alatt 
a műfaj legjobb előadói-
val dolgoztak együtt. 
Kit emelhetünk ki ebből 
a rangos listából?

– Nagy megtiszteltetés volt Madarász 
Katalinnal, Bangó Margittal, Győri-Szabó 
Józseffel, Bokor Jánossal, Gál Gabriellá-
val együtt játszani. De említhetném Szeredi 
Krisztinát is, akit a pályakezdése óta isme-
rünk, és azóta dolgozunk vele, ma pedig 
már primadonna!  Több ízben felléptünk a 
budapesti Művészetek Palotájában, de volt 
külön jazz estünk Hajdú Klárával és Détár 
Enikővel, akivel musicalesteket adtunk.

– Musicalt? 
– Igen. Mint mondtam, a zenekar vala-

mennyi tagja zeneileg magasan képzett, 
így nem okoz gondot, hogy más műfajokat 
is megszólaltassunk. A nóta, a cigányzene 
és az operett mellett a jazz, a standard és 
a filmzene is szerepel a repertoárunkban, 
épp úgy, mint a klasszikus zenei darabok. 
Ezeknek az átiratait, hangszerelését termé-
szetesen mi készítjük el. Előadásainkon is 
igyekszünk ezekkel színesíteni a programot. 

– Sokan azt 
gondolják, hogy 
ez a műfaj első-
sorban az idő-
sebbekhez áll kö-
zel. Így van ez?

– Inkább úgy fo-
galmaznék, hogy 
elsősorban az idő-
sebbek körében 
ismertek az álta-
lunk játszott mű-
vek. Felnőtt egy 
olyan generáció 
– és itt elsősorban 
a tízen-húszon 
évesekre gondo-

lok – akik nem találkoztak sem a ma-
gyarnótával, sem a cigányzenével, 
sem az operettel. Ám amikor hallanak 
bennünket, elcsodálkoznak, hogy 
„Hú, ez de jó!”. Nagyon sok pozitív 

visszajelzést kapunk tőlük! És szerencsére 
felnőtt egy olyan előadói generáció is, akik 
magas szinten művelik ezt a műfajt.

– És úgy tűnik, a zenekarban is jelen 
van az ifjabb nemzedék…

– Gyakran játszik velünk a Toldi házas-
pár lánya, Toldi Edit csellista, aki jelenleg 
a Győri Filharmónia tagja, a fiaim, Balogh 
Richárd és Balogh Tamás mindketten he-
gedülnek, igaz, Tamás számára a jazzhe-
gedű az elsődleges. De ifj. Mata Tamás is 
pici gyermek volt, amikor bekerült hozzánk, 
ő Szenthelyi Miklósnak volt a tanítványa. 

– Tavaly nagy siker volt, hogy hetente 
többször az Erzsébet királyné étterem-
ben muzsikáltak. Folytatódik-e ez?

– Reméljük, hogy igen. Ez a Hagyomá-
nyok Háza egyik pályázatának köszönhető-
en valósult meg, s amennyiben idén ismét 
kiírják, mindenképp részt veszünk rajta Kön-
tös Sándorral, az Erzsébet királyné étterem 
vezetőjével és reméljük, hogy nyerünk. Na-
gyon jó visszajelzéseket kaptunk, miután vé-
get ért a program, sokan hiányolták. 

– Mit terveznek az idei esztendőre?
– A szokásos négy nagy gödöllői nóta- és 

operettest mellett több városi rendezvényen 
találkozhat velünk a közönség. Sok vidéki és 
fővárosi fellépés vár ránk, de Ausztriába és 
Németországba is kaptunk meghívásokat. 
Mindenhová örömmel megyünk, büszkék 
vagyunk arra, hogy sikereinkkel Gödöllő hír-
nevét öregbíthetjük.

KJ
Az interjút teljes terjedelmében

a szolgalat.com-on és a
Facebook-oldalunkon olvashatják.

Továbbvinni és ápolni a hagyományokaT
Gödöllő Város Népi Zenekara egy különleges színfoltja a helyi kulturális életnek. Már 
több mint negyed évszázada őrzik a cigányzene- és a magyarnóta-kincset, ismertetik 
meg zenei örökségünknek ezt a színes területét a fiatalabb nemzedékkel. Január 22-én, a 
Magyar Kultúra Napján a zenekar Gödöllő Kultúrájáért Díjban részesült. Megalakulásuk-
ról és küldetésükről ifj. Balogh Gyula művészeti vezetővel beszélgettünk.

ifj. Balogh Gyula
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A KATASZTRÓFAVÉDELEM 
TÁJÉKOZTATÓJA A KÉMÉNY-
SEPRŐIPARI KÖZSZOLGÁLTA-

TÁSRÓL
Gödöllő település kéményseprőipari közszolgáltatója 2019. január 1-jétől 
a katasztrófavédelem kéményseprőipari szervezete. 

Ezzel a változással a városban a lakossági tulajdonú ingatlanok és a 
társasházak égéstermék-elvezetőinek rendszeres felülvizsgálatát a ka-
tasztrófavédelem szakemberei végzik el.

Az ezzel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról a Katasztrófavédelem 
a múlt héten adott tájékoztatást. 

Ebben felhívják a figyelmet arra, hogy aki családi házban él és a házba 
nincs bejegyezve gazdálkodó szervezet, akkor a kéményseprés ingye-
nes. A kéményseprő akkor jön, amikorra a kéménytulajdonos időpontot 
foglal. 

Ezt megteheti online a kemenysepres.katasztrofavedelem.hu honlap 
ügyfélszolgálati oldalán, az időpontfoglalás elektronikus űrlap kitöltésé-
vel; http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat, telefo-
non az előhívó nélkül, ingyenesen működő 1818-as számon; e-mailben, 
a levelet a kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu címre küldve. 
Postai úton a BM OKF GEK részére címzetten, 1903 Budapest, Pf.: 314. 
címre küldve.

Személyesen a Pest Megyei Ellátási Csoport irodájában - 2045 Török-
bálint Raktárvárosi út 1., valamint 1165 Budapest Diósy Lajos u. 28. alatt.

A családi házak tulajdonosainak, ha a házba be van jegyezve gazdál-
kodó szervezet, akkor a kéményseprést egy-, vagy kétévente kötelező 
megrendelni egy kéményseprőcégtől. Ez esetben a szolgáltatásért fizetni 
kell. 

Aki társasházban él és a lakásába nincs bejegyezve gazdálkodó szer-
vezet, akkor a kéményseprő értesítést követően magától fog érkezni és 
ingyenesen elvégzi a sormunkát. Ha a lakásba be van jegyezve gazdál-
kodó szervezet, akkor a munka díját ki kell fizetni. 

A katasztrófavédelem minden kéményseprője végzett szakmunkás, 
arcképes igazolvánnyal rendelkezik, egységes munkaruhát visel és a 
munkavégzéshez biztosított autójuk is jól megkülönböztethető, a kataszt-
rófavédelem feliratai, színei jól láthatóak rajta. Felszerelésük korszerű és 
teljes, minden szerszámuk, mérőműszerük biztosított. Készpénzt nem 
kezelhetnek, és nem fogadhatnak el, ahol megrendelésre díjköteles mun-
kát végeznek, azt utólag, számlán kell megfizetni!

A katasztrófavédelem tájékoztatóját teljes terjedelmében megtalálják a 
szolgalat.com-on a hírek és a felhívások rovatban,valamint Facebook-ol-
dalunkon.

Kigyulladt egy hulladéklerakó pénteken a Repülőtéri úton. A lé-
tesítmény területén szivacsok, hűtőgépek és egyéb eszközök 
kaptak lángra, és mintegy kétszáz négyzetméteren égtek. A gö-
döllői hivatásos tűzoltók három vízsugár segítségével oltották el 
a lángokat, majd átvizsgálták a területet. A tűzoltók munkáját egy 
erőgép is segítette, személyi sérülés nem történt.

Fotó: PMKI Gödöllő

FIGyELEM! 
ÚJ AuTóPÁLyA MATRICA 

KELL!
Városunk lakói közül sokan nap mint nap au-
tópályán közlekednek. Számukra különösen 
fontos határidő jön a héten. Január 31-én, 
éjfélkor lejárnak a 2018-ra megváltott éves 
országos és megyei e-matricák. A tavalyiak-
kal 2019. január 31-én, csütörtök éjfélig lehet 
jogszerűen közlekedni a hazai útdíjköteles au-
tópályákon és -utakon. A mostani határidővel 
több mint 2,3 millió e-matrica jár le – figyel-
meztetett a Nemzeti Útdíj Fizetési Szolgáltató 
Zrt. Az újak az ország több mint kétezer pont-
ján, ezen felül interneten és mobiltelefonnal, 

sms-ben vagy telefonos alkalmazáson keresztül is megvásárolhatók.
A tájékoztatóból kiderült, az összes értékesített matrica közel 90 szá-

zaléka a legelterjedtebb, D1 kategóriában talált gazdára, ide tartoznak 
a motorkerékpárok, a személyautók és azok pótkocsijai. Ezek tulajdo-
nosai számára az éves országos matrica ára 42.980 forint, a megyei 
ára pedig 5000 forint. Nem árt tudni, hogy a nagycsaládosok részleges 
díjmentességre jogosultak, kedvezményes e-matrica vásárláshoz azon-
ban minden év január 31-ig be kell jelenteniük a közlekedési igazgató-
sági hatóság nyilvántartásába az általuk üzemben tartott gépjárművet.

Ha a gépjármű az ellenőrzéskor nem rendelkezik érvényes e-matricá-
val, jogosulatlan úthasználat miatt a tulajdonosnak vagy üzembentartó-
nak a gépjármű kategóriájának megfelelő pótdíjat kell fizetnie.

(ny.f.)

UNOKÁZÓS cSALÓK KERüTEK 
REndŐRKÉZRE

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya és 
Felderítő Osztálya együttműködve a Gödöllői, a Monori, a 
Budaörsi és az Érdi Rendőrkapitányság munkatársaival, ösz-
szehangolt akció keretében azonosított és elfogott két férfit, 
akik csalás bűntett elkövetésével gyanúsíthatók. A rendőrség 
vizsgálja, hogy az elkövetők hogyan kapcsolódnak a Gödöllőn 
és környékén elkövetett bűncselekményekhez.

A nyomozás adatai szerint a 18 éves és 33 éves férfi ezidáig 
ismeretlen tettestársa 2019. január 23-án 17 óra 30 perc és 19 
óra között három időskorú sértettet vezetékes telefonon felhí-
vott, magát a sértett unokájának, rokonának kiadva. A férfi arra 
hivatkozott, hogy balesetet okozott és a kár megtérítésére egy 
nagyobb összeget kellene átadnia a felhívott lakásán megjele-
nő ismerősének. Két sértettnek gyanús volt a hívás, ezért letet-
ték a telefont. Az egyik sértett azonban elhitte, hogy a hívó fél 
a hozzátartozója, beleegyezett a kért „gyors pénzügyi segély” 
címén kialkudott összeg átadásába. Ezt követően N. csaba és 
N. Kálmán megjelent a sértett lakóhelyén, ahol N. Kálmán a 
kicsalt több mint egymillió forint értékű külföldi valutát átvette, 
majd a helyszínről távoztak. A két férfi a pénzt egy budapesti 
valutaváltóban forintra váltotta, ahol őket a rendőrök tetten ér-
ték és elfogták.

A nyomozók előterjesztést tettek a gyanúsítottak letartózta-
tásának indítványozására. Harmadik társukat még keresik a 
rendőrök. 

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság az alábbiakra hívja fel 
a lakosság figyelmét:

A csalók az időskorú áldozatot az unoka, vagy más hozzá-
tartozó nevében telefonon hívják fel, majd különböző indokkal 
pénzt kérnek. Az is megeshet, hogy az elkövető az unokának, 
vagy hozzátartozónak adja ki magát, hogy az áldozatra na-
gyobb hatást gyakoroljon.

Ilyen esetekben azonnal ellenőrizzék a hívás valóságtartal-
mát! Hívják fel azt a személyt, akire az ismeretlen telefonáló 
hivatkozik! Bűncselekmény gyanúja esetén azonnal értesítsék 
a rendőrséget!

(bd)

LánGok
a huLLadékLerakóBan
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(folytatás az 1. oldalról)
A vágányzár ideje alatt az S80-as személyvonatok csak Buda-

pest-Keleti pályaudvar és Pécel, illetve Aszód és Hatvan állomá-
sok között közlekednek. A Keleti pályaudvar–Pécel viszonylaton 
óránként két pár, a reggeli csúcsidőszakban, 6 és 8 óra között 
három pár vonat közlekedik majd. Az Aszód–Hatvan viszonylaton 
óránként egy-egy vonat közlekedik mindkét irányban. 

 Pécel és Aszód között S80-as és G80-as pótlóbuszok szállítják 
az utasokat. Az S80-as jelzésű pótlóbuszok minden állomáson 
és megállóhelyen megállnak, míg a G80-as jelzésű járatok csak 
Bag, Dózsa György út 8. autóbusz-megállóhelyen állnak meg.

A Pécel–Hatvan szakaszon gyors pótlóbuszok közlekednek, 
amik Gödöllőn, a H8-as HÉV vonalán a Szabadság tér és az Au-
tóbuszállomás megállóhelyeken állnak meg. 

Az utasoknak megnövekedett menetidővel kell számolniuk, a 
MÁV honlapján közzétett mentrend szerint Gödöllőről a Keleti pá-
lyaudvar 60-75 perc között lesz elérhető, Aszódra is 35-40 perc 
alatt lehet majd eljutni. Hatvanig a gyorsbuszokkal 32 percet, a 
nem gyorspótlókkal 1 óra 7 percet kell az utazásra számítani. 

***
A  Budapest–Hatvan vasútvonal pályarekonstrukciójának kö-

vetkező fázisában február 4-től életbe lépő közlekedésről, a vo-
natpótló buszok útvonaláról és megállóiról a beruházó Nemzeti 
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., a MÁV-Start Zrt. és a kivitelezők kép-
viselői a múlt héten tájékoztatták az önkormányzatot. 

VOnATPóTLó BuSZOK ÚTVOnALA ÉS MEGÁLLóI 
GÖdÖLLŐn

Az InterCity-járatokat helyettesítő pótlóbuszok nem érintik Gö-
döllőt, Budapest és Hatvan között közlekednek az M3-as autó-
pályán.

A gyors- és a személyvonatok pótlóbuszait, amik Pécel és 
Aszód között közlekednek, eltérő színű jelzéssel és számozással 
különböztetik meg.

GYORSVONAT PÓTLÓBUSZOK 
útvonala Gödöllő területén:

Pécel felől: Isaszegi út – Ady Endre sétány – Szabadág út 
Aszód felől: M3-as autópálya – Dózsa György út – Szabadság 

út – Ady sétány – Isaszegi út
Megállók:
Mind a Pécel, mind az Aszód felől érkező buszok a Szabadság 

úton, a Smarni étterem előtti buszmegállónál és a Volánbusz-pá-
lyaudvaron lévő megállónál állnak meg. 

SZEMÉLYVONAT PÓTLÓBUSZOK 
útvonala Gödöllő területén:

Pécel felől: Isaszegi út – Ady Endre sétány – Szabadág út
Aszód felől: Szabadság út – Ady Endre sétány – Isaszegi út
Megállók: 
Pécel felől: 
Állami telepek - gépgyári buszmegálló, Szabadság út - Smar-

ni előtti buszmegálló, Volánbusz-pályaudvar, Máriabesnyő: Sza-
badság út - Mikes Kelemen utcai buszmegálló.

(folytatás az 5. oldalon)

A téli időjárás sok feladatot adott 
az elmúlt napokban az utak keze-
lőinek és a lakosságnak is. 

Bár a VÜSZI és a Magyar Köz-
út folyamatosan dolgozott az utak 
járhatóvá tételén, sokan megfe-
ledkeznek arról, hogy a folyama-
tos havazásban nem a „fekete” 
úttest jelenti a járható utat, a 
járdák tisztántartása pedig nem 
minden esetben a város feladata. 

A városi utakon a hóeltakarí-
tást és a csúszásmentesítést az 
illetékesek a jogszabályban elő-
írtaknak megfelelően végzik. En-
nek rendjét az 5/2004 (I.28.) GKM 
rendelet szabályozza. Eszerint az 
I. ütemben mindig az autóbuszjá-
ratok útvonalát teszik használha-
tóvá, hogy a tömegközlekedés-
ben ne keletkezzen fennakadás. 
A II. ütemben a városi gyűjtőutak, 
a lakótelepi és egyéb burkolt utak 
takarítása történik meg, majd a III. 
ütemben kerül sor a földutak jár-
hatóvá tételére.

A VÜSZI feladata a kerékpár- 
utak és az önkormányzati tulaj-
donú épületek előtti járdák taka-
rítása is, a gyalogosközlekedési 
utakat azonban azoknak az ingat-
lantulajdonosoknak kell rendben 
tartani, akiknek az ingatlana előtt 
található. Ez egyaránt vonatkozik 
a különböző cégekre és a magán-
házakra is. A lakótelepeken és a 
társasházak esetében a közös 

képviselők feladata a járda-
szakaszok tisztántartásának, 
csúszásmentesítésének meg-
oldása.

Gödöllőn több olyan út vezet 
át, ami nem a város, hanem a 
Magyar Közút Nzrt. kezelésé-
ben van, csúszásmentesíté-
sükről tehát az ő kötelességük 
gondoskodni. Ilyen terület a 
Szabadság út, a Dózsa György 

út, a Köztársaság út, az Isasze-
gi út, az Állomás utca, valamint 
a Rét utca–Blaháné út–Hársfa 
utca–Hegy utca útszakasz, a Ger-
le utca és a palotakerti HÉV-meg-
állóhoz bekötő út. A jogszabály 
szerint a Magyar Közút Nzrt. elő-
ször az autópályákon, autóutakon 
és főutakon, majd a felüljárókon 
és hidakon kezdi meg a beavat-
kozást, ezt követi a településeket 
összekötő mellékutak, illetve ala-
csony forgalmú bekötőutak hóel-
takarítása vagy síkosságmentesí-
tése.         (k-)

Január 27-én, vasárnap délelőtt, 
a 9 órai szentmise után dr. Stella 
Leontin kanonok, prépost, plébá-
nos atya megáldotta a megújult 
Assisi Szent Ferencről elnevezett 
közösségi házat. A szentmise 
után az asszisztencia átvonult a 
szentelés helyszínére.

„Jertek atyám áldottai és ve-
gyéteket az országot, mely nek-
tek készíttetett a világ kezdetétől” 
– hangzott fel az ének a szertartás 
kezdetén. 

Kanonok-plébános atya a meg-
áldási szertartásban kiemelte, 
hogy a közösségi ház az egyház-
község és Gödöllő városának is 

egyik „lelki centruma”, ahol ösz-
szejön a Tanácsadó Testület, 
az egyházközségben működő 
közösségek, hittancsoportok, itt 
tartja próbáját a bazilika kórusa, 
akik szebbé teszik a liturgiákat. A 
ház ugyanakkor otthont ad csalá-
di ünnepeknek is. A mostani fel-
újítás keretében megújult a ház 
nagyterme, ami új burkolatot ka-
pott, illetve elkészült a ház külső 
szigetelése és szép „mediterrán” 
színezést kapott. A felújítás pályá-
zatból, valamint az egyházközség 
saját forrásából valósult meg.

(K.S.)
Fotó: Tamási Gábor

Téli úTviszonyok február 4-től:
Vasútállomás helyett 
buszpályudVar

Megújult a Máriabesnyői 
Szent Ferenc
közöSSégi ház
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Aszód felől:
Máriabesnyő: Szabadság út - Mikes Kelemen utcai buszme-

gálló, Volánbusz-pályaudvar, Ady Endre sétány - Királyi kastély 
előtti buszmegálló, Állami telepek - gépgyári buszmegálló.

A Pécel felől Aszód irányába közlekedő pótlóbuszok a Volán-
busz-pályaudvarnál, a Szabadság úttal párhuzamosan, az út 
mellett állnak meg. 

Az Aszód felől érkező buszok a Volánbusz-pályaudvaron belül 
kijelölt megállóban állnak meg.

Vasúti jegyvásárlási lehetőség 
a február 4-én kezdődő vágányzár ideje alatt Gödöllőn:

- A vágányzárt követő napokban a Volánbusz-pályaudvarnál ki-
helyezett mobil jegypénztárban, a konténeres létesítmény beüze-
melését követően pedig a kiszolgáló létesítményben;
- interneten: jegyvasarlas.mav-start.hu oldalon

Az utazással kapcsolatos észrevételekkel a tisztelt utasok a 
MÁV-Start Zrt. ügyfélszolgálatához fordulhatnak.

***
A Swietelsky Vasúttechnika Kft., a Gödöllő–Hatvan vasútfel-

újítási projekt kivitelezőjének tájékoztatása szerint január 29-én 
megkezdődnek a Besnyő utca, Gárdonyi utca közúti csomópont, 
a közúti aluljáró a vasúti műtárgy bontása és a hozzá tartozó út-
szakaszok (Klapka Gy. u.) átépítési munkái is. 

A munkálatok ideje alatt a Gárdonyi utca zsákutca lesz. A Gár-
donyi utcai ingatlanok a Mikes Kelemen utca felől lesznek meg-
közelíthetők. A Besnyő utca Gárdonyi utca felőli oldala félpályás 
lezárásra kerül – a patakhíd és az aluljáró közötti szakaszon – a 
járműforgalom elől. A gyalogosforgalom ideiglenesen az építési 
terület mellett haladhat. A jelzett munkák várható befejezése: 
2019.03.01.; ezt követően ismét módosul a forgalmi rend. 

Megértésüket és türelmüket előre is köszönjük. Észrevételt, 
panaszbejelentést a godollo@vasuttechnika.hu e-mail címen te-
hetnek.

(A vasúti közlekedéssel kapcsolatban lapunk folyamato-
san tájékoztatja a lakosságot, s újságunk online felületén, a 
szolgalat.com-on, valamint Facebook-oldalunkon valameny-
nyi információt megtalálják, amiket folyamatosan frissítünk.)

KJ
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emléktábla őrzi
pál istVán neVét
a damjanich iskolában

Kedves Civil Társak!
Szomorúan értesültünk a hírről, hogy 
a közelmúltban elhunyt Szelba Vilmos-
né Vera néni, aki nyugdíjas éveiben a 
Gödöllői Mozgáskorlátozottak Csoport-
jának 2002-től 2012-ig a vezetője volt. 
Több mint 10 éven át szervezte, a teljes 
szétesésből újra építette a csoportot tü-
relmesen, szeretettel, emberről ember-
re, míg közel 30 fős kis csapat állt össze! 
Székhelyük a Palotakerten volt, amíg a 
Civil Ház meg nem nyílt, sokat fáradozott 
a helyiség otthonossá tételén. Gödöllő 
és Gödöllő környéki tagokat szervezett, 
szívvel-lélekkel segítette az életüket. 
Sok jókedélyű kirándulás, ünnepség 
füződik a nevéhez. Igazi lelkes, szívvel 
dolgozó önkéntes volt akkor, amikor ezt 

még nem sokan értékelték. Munkájára 
mindig számíthattunk, nyitott szemmel 
és lélekkel figyelt másokra. Híresen fi-
nom süteményeit sokan ismerték.

Korára való tekintettel 2012-ben visz-
szavonult, de sokat segített a csoport 
újjászervezésében az elmúlt években, 
amikor is sikerült Zsigmondovits Zita 
személyében méltó utódot találni. Szíve-
sen jött a csoport rendezvényeire, ked-
ves, finom lénye, odafordulása mindig 
megemelte a programok fényét.

Szeretettel őrizzük emlékét, nyugod-
jon békében.

Temetése 2019. január 30-án, szer-
dán 13 órakor lesz a városi temetőben.

Six Edit, a Gödöllői Civil
Kerekasztal elnöke és

Kecskés Judit civil referens

KEdVES TAGOK, MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK! 
A Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesüle-

tének Gödöllői területi csoportja következő fogadóóráját
Február 6-án, szerdán 15 és 16 óra között tartja
Helyszín: Civil Ház, Gödöllő, Szabadság út 23. 

E-mail: mkmore.godollo@gmail.com
Telefon: 06-30-2952456

Web: www.mozgasserultek.hu
Amiben tudunk a hozzánk fordulóknak segíteni:
tagkönyv érvényesítése; információszolgáltatás ügyintézéséhez „La-
kás Akadálymentesítési Állami Támogatások” (LÁT) parkoló kártya, 
gépjármű adókedvezmény, autószerzési támogatás

Emléktáblát avattak a Gödöllői 
Damjanich János Általános Is-
kolában Pál István egykori igaz-
gató emlékére. 

A rendezvényen dr. Zombor-
né Festő Boglárka igazgató 
mondott köszöntőt, majd dr. 
Gémesi György polgármester 
emlékezett városunk neves pe-
dagógusára, aki 1950-ben ke-
rült az akkor még Máriabesnyői 
Általános Iskola nevet viselő 
intézménybe, amit 1953-tól 28 
éven át, nyugdíjba vonulásáig 
igazgatóként irányított. 

Az emléktáblát Gémesi 
György, valamint az egykori 
igazgató fia, Pál Gábor leplez-
ték le. 

A rendezvényen az 
iskola diákjai, valamint 
Barcza Zsolt, a Csík 
Zenekar cimbalmosa, 
tangóharmonikása és 
Dulai Zoltán prímás, a 
Duna Művészegyüttes 
zenei vezetője adtak 
ünnepi műsort. 

Az eseményhez 
kapcsolódóan az isko-
lában kiállítást rendez-
tek azokból a fotókból 

és tárgyi emlékekből, amelyek 
Pál István igazgató idejéből ma-
radtak az utókorra. 

Az emléktábla állítását Pál 
Gábor és testvére, Katalin kez-
deményezték.

                    jk
A rendezvényről bővebben 

a szolgalat.com-on és Face-
book-oldalunkon olvashatnak.

Búcsú szelBa Vilmosnétől
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Életének 78. évében, 
2019. január 21-én elhunyt 
dr. Dávid Ferenc művé-
szettörténész.

1940. augusztus 16-án 
született Budapesten, ta-
nulmányait a budapesti II. 
Rákóczi Ferenc Gimnázi-
umban, majd az ELTE mű-
vészettörténet és magyar 
nyelv és irodalom szakán 
végezte. 1963 és 1986 kö-
zött az Országos Műemlé-
ki Felügyelőség, 1986-től 
az MTA Művészettörténeti 
Kutatóintézet tudományos mun-
katársaként a magyar műemlék-
védelem elkötelezett szakembe-
re lett. 
Részt vett többek között a fertő-
di Eszterházy-kastély és a Sán-
dor-palota felújításában, számos 
könyvet írt a művészettörténet 
témakörében. Pályafutása alatt 
munkája elismeréseként számos 
díjat kapott, 1996-ban a Magyar 
Köztársaság Arany Érdemke-
resztjét, 2009-ben a Magyar Ér-
demrend lovagkeresztjét, 2015-
ben a középkeresztjét, 2011-ben 
a Forster Gyula-díjat.
Dávid Ferenc 1982-től kutatta a 

gödöllői kastély építéstörténetét. 
Tudományos mélységű művé-
szettörténeti kutatásai dokumen-
tációi a mai napig a legfontosabb 
források. A kezdetektől részt vett 
a gödöllői kastély helyreállítási 
munkálataiban, legutóbb a 2011-
es felújtásokban.
Szakmai támogatására a Gödöl-
lői Királyi Kastély munkatársai 
mindig számíthattak.
Nyugodjon békében! 
(A Gödöllői Királyi Kastély mun-
katársai)

Fotó:epuletkutatas.blogspot.com/ 
Hack Róbert

Második alkalommal szervezett 
autizmus specifikus képzéseket a 
Patrónus Ház Nonprofit Kft. Világ-
szerte és hazánkban is rohamo-
san nő az autizmus spektrumza-
var diagnózist kapott gyermekek 
száma. Számukra a kommuniká-
ció és a társadalmi kapcsolattar-
tás, szocializáció nehézségeket 
okoz. A szervezet célja, hogy au-
tizmus spektrumzavarban érintett 
családok, szakemberek minél 
több információt, tudást gyűjtse-
nek és ezek alkalmazásával segít-
sék a környezetükben élő autista 
emberek életét. 
2018. év végén gödöllői és kör-
nyékbeli pedagógusok ismerked-
hettek meg az autizmus alapjaival, 
a viselkedés elemzés módszerén 
alapuló tanítási technikákkal, moti-
vációs lehetőségekkel. Az ismere-
tekkel hatékony együttműködést 

tudnak kialakítani az érintett gyer-
mekekkel.
2019. január 18-19-én pedig autiz-
mus spektrumzavarral diagnoszti-
zált gyermekek szülei, nagyszülei 
az autizmus alapismeretein túl 
interaktív gyakorlatokon keresztül 
szerezhettek olyan ismereteket, 
ismerhettek meg olyan eszközö-
ket, melyek alkalmazásával erő-
síthetik tudásukat és jártasságu-
kat gyermekük nevelése során.
A képzéseknek a Civil Ház adott 
otthont, melyeken a résztvevők a 
Magyar Nemzeti Bank támogatá-
sával térítésmentesen tudtak részt 
venni. A Patrónus Ház Nonprofit 
Kft. a tavasz folyamán több 2-3 
órás szakmai előadás szervezé-
sét tervezi érdeklődők számára, 
ezzel is tovább bővítve az autiz-
mussal kapcsolatos információi-
kat, tudásukat. 

Lengyelország és a világ len-
gyelsége 2018. november 
11-én ünnepelte a független-
ség visszanyerésének 100. 
évfordulóját. A jubileumról a 
Gödöllői Lengyel Nemzetisé-
gi Önkormányzat kiállítással 
emlékezett meg. 
A megnyitót január 18-án tar-
tották a Civil Házban – nyu-
godtan mondhatjuk, óriási 
érdeklődés mellett. A résztvevők 
üdvözlése után Szabó László, a 
GLNÖ elnöke kiemelte, hogy míg 
az I. világháború Magyarország 

számára tragikus eredménnyel 
végződött, addig Lengyelország 
számára 123 éves felosztottság és 
nemlét után meghozta a független-
séget, mivel Oroszország, illetve 
Németország és Ausztria egymás 
ellen harcoltak. A kiállított anyag 
kiegészítéseként ismertette a há-
ború menetét lengyel szempontból, 
kiemelte Józef Pilsudski marsall és 
légióinak múlhatatlan érdemeit a 
függetlenség elnyerésében, az új 
állam keleti határainak kialakítá-

sában, a lengyel-bolsevik háború 
megnyerésében. Az utóbbi győze-
lemben – a „visztulai csodában” – 
fontos szerepet játszott Teleki Pál, 
akkori magyar miniszterelnök tá-

mogatása is. Kitért a nálunk 
szinte ismeretlen sziléziai 
felkelésekre és arra, miért 
jött létre Gdansk Szabad 
Város. Hozzászólásában 
Fábri Mihály, a Teleki Pál 
Egyesület elnöke méltatta a 
magyar-lengyel barátságot 
és Teleki Pál bátor kiállását 
Lengyelország mellett 1920-
ban, majd másodszor 1939-
ben, amikor elutasította a 

német követelést, hogy a magyar 
vasutakat felhasználhassák Len-
gyelország hátbatámadásához. 
Köszönjük mindenkinek a megjele-
nést, különösen azoknak, akik tevé-
kenyen hozzájárultak a rendezvény 
sikeréhez és a lengyel-magyar ba-
rátság szorosabbra fűzéséhez. A 
kiállítás január 31-ig tekinthető meg 
a Civil Ház nyitvatartási idejében 
(www.godolloi-civilek.hu). 
(Szabó László, GLNÖ)
Fotók: Tóth Péter csaba

Kiállítás emléKeziK lengyelország 
függetlenségéneK 100. évfordulójára

autizmus KépzéseK a Civil Házban

Búcsú Dr. DáViD FereNctől
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Május 23-26. között idén is megrendezik a Gödöllői nemzetközi 
Természetfilm Fesztivált, ami az elmúlt években minden alkalom-
mal több tízezer látogatót vonzott. A  szervezők idén is várják a 
diákok alkotásait. Az elmúlt napokban két pályázati lehetőséget 
is megnyitottak az érdeklődők előtt. 

A Gödöllői Nemzetközi Természetfilm Fesztivál és a Gödöllői Refor-
mátus Líceum közös szervezésében nagy sikerrel lezajlott 2015-2018. 
évi pályázatok után ismét meghirdetik az „Ember és Természet” té-
májú versenyt a Kárpát-medence felső tagozatos és középiskolás 
magyar ajkú diákjai számára, lehetővé téve, hogy fotókon keresztül 
mutassák be a természettel és annak védelmével kapcsolatos gondo-
lataikat, észrevételeiket.  
nEVEZnI AZ ALÁBBI SZEKCIóKBAn LEHET: 
Természetfotó
„Ezek is mi vagyunk” - Természet- és környezetvédelem
A versenybe olyan fotókat várnak, amelyek az ember és a természet 
kapcsolatát, szépségét, értékét és hibáit mutatják be, továbbá sajátos, 
művészi aspektusból láttatják, érzékeltetik a természettel való kapcso-
latunkat. Ebbe beletartozhat a természetfotó, de az olyan alkotás is, 
ami sokkoló, figyelemfelkeltő és elgondolkodtató.
A pályázatra beküldött fotókat szakmai zsűri bírálja el két külön korosz-
tályi kategóriában (10-14 évesek és 15-18 évesek). Az I-II-III. helyezet-
tek értékes díjakat kapnak (20-60 ezer forint).
A zsűrizett és kiállításra, bemutatásra javasolt fotók megtekinthetők 
lesznek a 2019. évi Nemzetközi Természetfilm Fesztivál idején. 
nEVEZÉSI HATÁRIdŐ: ÁPRILIS 10.

**********
A Nemzetközi Természetfilm Fesztivál Gödöllő szintén meghirdette 
a  „Köztünk élnek” amatőr filmpályázatot, melynek célja, hogy az 
amatőr filmesek megmutassák, hogy szerintük ki, vagy kik azok az 
emberek, csoportok, civil szervezetek ma a Kárpát-medencében, akik 
a természet- és környezetvédelem területén kiemelkedő munkát vé-
geznek!
Nem a film művészeti értéke és technikai minősége, hanem a riport 
témája, az ember vagy a csoport tettének és tevékenységének bemu-
tatása a díjaink fő mérvadója.
Szeretnék, ha a filmek (riportok) bemutatnák az embereket, a céljaikat, 
a kezdeményezést, a tettet, amit a környezetük tisztaságáért, az ott 
élő emberek és élőlények életkörülményeinek a javulásáért, megóvá-
sáért tesznek.
Nevezni két riporteri korosztályban lehet:
18. életévét még be nem töltött és 18 év felett (korhatár nélkül)
Két szekcióban:
Természetvédelemért 2019
Környezetvédelemért 2019
nEVEZÉSI HATÁRIdŐ: ÁPRILIS 10.
Egy pályázó maximum 2 rövidfilmmel pályázhat. A film hossza 3-15 
perc között lehet.
A pályázatra nevezett filmeket szakmai zsűri bírálja el. A zsűrizett fil-
mek a Nemzetközi Természetfilm Fesztivál idején (2019. május 25-
27.) a nagyközönség számára vetítésre kerülnek az Alsóparkban, a 
hagyományosan felállításra kerülő LED-falon.
A verseny során, a zsűri döntése alapján összesen 4 első helye-
zett kerül kihirdetésre: 
Természetvédelemért 2019 - az év embere vagy csoportja
Környezetvédelemért 2019 - az év embere vagy csoportja
A legjobb riporter – 18 év alatt
A legjobb riporter - 18 év felett
Díjazás: összesen 1 millió forint értékben kerülnek díjak kiosztásra a 
fenti kategóriák szerint (kiegészítve a különdíjakkal).

A pályázatok  eredményhirdetésére és a díjak átadására 2019. május 
26-án, vasárnap, a Nemzetközi Természetfilm Fesztivál természet- és 
környezetvédelmi programjainak díjátadóján kerül sor. 

A pályázatokról és a részvételi feltételekről az érdeklődők pontos in-
formációkat találnak a http://godollofilmfest.com oldalon, a pályáza-
tok menüpont alatt, valamint lapunk online felületén a szolgalat.com 
oldalon a felhívások menüpont alatt, valamint Facebook oldalunkon.

a diáKoK alKotásait is várjáK 
a Gödöllői Nemzetközi 

természetfilm fesztiválra 
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Akár hiszi a kedves ol-
vasó, akár nem, a sárká-
nyok nagyon barátságos 
lények. Az ember nem is 
érti, miért terjed el róluk 
az a nézet, hogy félelme-
tesek és gonoszak! Na 
jó, heves természetűek, 
de ha hajba is kapnak, 
mindig kibékülnek a vé-
gére és jót nevetnek az 
egész civakodáson. Ez 
akkor is így van, ha a 
sárkánypalánták miatt gyűlik meg 
valakivel a bajuk. Na, ők aztán tud-
nak galibát okozni! Csak egyvalaki 
képes náluk is nagyobb bajt ke-
verni, Franz, a fekete törpe. Nem 
véletlen, hogy a törpék népe szám-
űzte őt. 
Tony Wolf Mesél az erdő című so-
rozatának legújabb kötetében is 
Franz okoz jelentős felfordulást, 
igaz, ebben Sárkánykának, a kis 
sárkányok egyik ördögfiókájának 
is jut némi szerep.  
Hogy pontosan miért készülnek 
viadalra a törpék és a sárkányok, 

azt nem áruljuk el, 
kiderül a könyv-
ből. De az olvasók 
megtudhatják töb-
bek között, hogy 
milyen hatása van 
a vulkánfűnek, ho-
gyan énekelnek a 
krokosárkányok, 
és hogyan készül 
az áfonyalé. 
De, félreértés ne 
essék, történetünk 

cseppet sem olyan békés, mint 
amilyennek látszik! A törpék és 
a sárkányok komoly küzdelemre 
készülnek. Hadrendebe állnak a 
makk-kilövő gépek, a tüsszentő-
porszóró kocsi, a faltörő kos és a 
szurkáló szuperkocsi is bevetésre 
kész. Hogy a sárkányok és a tör-
pék végül, hogyan mérik össze 
erejüket és ki kerekedik felül, az 
kiderül a népszerű mesesorozat 
legújabb kötetéből. 
(Tony Wolf: Mesél az erdő – A sár-
kányokról)  

(ny.f.)

Nagy sikerrel mutatták be a Mű-
vészetek Házában Gémesi Ger-
gely: A mennyek kapujában című 
művét január 26-án. A több gödöl-
lői művészeti csoport összefogá-
sával megvalósult ősbemutatón 
a Cavaletta Művészeti Egyesület 
részéről Falk László mondott kö-
szöntőt és ismertette Gémesi Ger-
gely zenei pályafutását; kiemlete 
többek között a Cavaletta Ad Hoc 
színháza előadásához, a Gödöllő 
Táncszínház Egri Csillagok című 
produkciójához írt zenéjét, vala-
mint korábbi, Requiem a szerele-
mért című művét.
Bevezetőként Gémesi Gergely Pil-
langó és Széltánc című szerzemé-
nyei csendültek fel. Utóbbi művet a 
szerző testvérének, Gémesi Gab-
riella brácsaművésznek írta, ami 
az ő előadásában csendült fel, Fe-

renczy Beáta közreműködésével. 
Az est során több gödöllői művé-
szeti csoport, a Gödöllői Szimfo-
nikus Zenekar, a Talamba Ütő-
együttes, a Cavaletta Nőikar, a 
Városi Vegyeskar, szólistaként 
pedig czelleng Réka, Reményi 
Anna, Nagy Bertalan és Gombos 
Viktor működött közre. A kilenc té-

telből álló mű a Requiem a szerele-
mért című darabnak a  folytatása, 
ami az élet és a halál határvonalán 
keresi a kapaszkodókat. A meny-
nyek kapujában egy lelki keresz-
tút, melynek tétje, hogy eljutunk-e 
önmagunk feláldozásához és mer-
jük-e vállalni a szenvedés általi 
megtisztulást. Amikor magunkra 
maradunk és nincs más kapasz-
kodó, csak a hit ereje, merünk-e 

igazán erősek lenni és odaadni 
magunkat egy számunkra megfog-
hatatlan világnak. Az élet és halál 
közti lét küzdelmeit mutatja be a 
mű, emberi érzéseket, a magányt, 
a kiüresedést, a boldogság keresé-
sét. A darab legfőbb üzenete, hogy 
ha a sok nehézségben is az igaz 
utat járjuk, az ima és a megbocsá-
tás erejével eljuthatunk az „örök 
fényességbe”.
A szövegben, amit szintén Géme-
si Gergely írt, liturgikus szakaszok 
is helyet kaptak. A mű meginkább 
az oratórium műfajához áll közel, 
de a klasszikus és a modern zenei 
elemek keveredése teszi igazán 
izgalmassá. 
A sok szempontból különleges pro-
dukció ősbemutatóját Farkasházi 
Dávid vezényelte. A bemutatóról 
bővebben olvashatnak és több fo-
tót találnak a szolgalat.com-on és 
Facebook oldalunkon. 
Fotók: Biszkup Miklós

A bAgoly könyvesbolt AjánlAtA
A végtelen hegyeken túl

A mennyek kapujában 
Nagy sikerű ősbemutató
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Idén is díjátadással ünnepeltük 
a Magyar Kultúra Napját.  A Mű-
vészetek Házában megtartott 
ünnepségen Gémesi György 
polgármester mondott köszön-
tőt, majd a képviselő-testület 
döntése értelmében Szlávik 
Jánosné helytörténész, Gö-
döllő helytörténetében végzett 
színes és magas színvonalú 
szakmai tevékenységéért, és 
Gödöllő Város Népi Zenekara 
a hazai és nemzetközi szin-
tű kiemelkedő munkájukért, a 
magyar kultúra, a magyar nóta, 
valamint a cigányzene hagyo-

m á n y a i n a k 
á p o l á s á é r t 
vehette át a 
Gödöllő Kul-
túrájáért Dí-
jat. A zenekar 
nevében ifj. 
Balogh Gyu-
la művészeti 
vezető vette 
át az elisme-
rést. 
A rendez-
vényen Pol-
g á r m e s t e r i 

Ezüstérem Gödöllőért kitünte-
tést vehetett át Faludi Ildikó, a 
Gödöllői Királyi Kastély muzeo-
lógusa, aki a gyermekek köré-

ben népszerű Herczeg Egér-
váry Elemér kiadványsorozat 
megálmodásával és megvaló-
sításával tett sokat Gödöllő jó 
hírnevének öregbítéséért. 
Szlávik Já-
nosné tisz-
teletére az 
Erkel Ferenc 
Általános Is-
kola diákjai 
adtak ünnepi 
műsort, Gö-
döllő Város 
Népi Zene-
karát pedig 
Jenei Gábor 

és Simon Boglárka, a 
Madách Színház mű-
vészeinek előadása 
köszöntötte.

(A rendezvényről és a díjazot-
takról bővebben a szolgalat.
com-on és Facebook oldalun-
kon olvashatnak.)               (b.j.)

Fotókiállítás nyílt a Magyar Kultúra 
Napjához kapcsolódóan a Művé-
szetek Házában. A Ficak galériá-
ban Almási-Kiss Zsuzsanna és 
Juhász Tamás természetfotóit 
nézhetik meg a látogatók. A FÖLD 
és VÍZ című kiállítás hazánk élővi-
lágának, természeti értékeinek egy 
-egy szeletét mutatják be a két fo-
tós szemével. A képeken a fények 
és a színek különös hangsúlyt 
kapnak, lehetőséget adva ezzel a 
szemlélőnek a látottak újraértelme-
zésére, továbbgondolására.
A képek február 28-ig tekinthetők 
meg, ezt követően jótékony célú 
árverésre bocsátják őket.          (b.j.)

Január 19-én mutatta be a 
Fővárosi Nagycirkusz a nem-
zetközileg elismert magyar 
artistaművészek, a világhí-
rű Rippel fivérek  rendezé-
sében: Főnix – Tűzcirkusz 
című műsorát, amit  mintegy 
hatvan alkalommal láthat a 
közönség. A tüzes, miszti-
kus, akrobatikával, illúziókkal 
és egzotikus állatokkal teli 
cirkuszműsor koreográfusa 
Moussa Ahmed.
A klasszikus cirkuszi produkció te-
matikája a tűz köré épül, amely min-
dent megváltoztatott az emberiség 
fejlődésében. A tűzből születik meg 
a Főnix, e különleges, mitikus lény, 
mely a történelem során számtalan 
halandó képzeletét rabul ejtette. A 
szent madár életének végén megy-
gyullad, és saját hamvaiból újjá-
születik, mint az önmagát megújító 
lélek, így vált az idők folyamán a 
megújulás, a feltámadás, a tiszta-
ság, az erő, a gyógyítás, az alkotás, 
a teremtés szimbólumává. Energiá-
ja inspirál, cselekvésre, kreativitásra 
serkent, mint a Fővárosi Nagycir-
kusz január 19-én bemutatott mű-
sora: tanít, motivál, elgondolkodtat 
és elkápráztat egyben. A Főnix – 

Tűzcirkusz produkcióban magyar 
világsztárokat láthat a közönség: 
porondra lép többek között Simet 
László, a Richter-család és Nagy 
Molnár Dávid. 
– Nem csupán egy hagyományos 
cirkuszt, hanem egy érthető színhá-
zat akartunk csinálni – árulta el la-
punknak Moussa Ahmed, akit a Rip-
pel fivérek kértek fel a koreográfia 
elkészítésére. Itt a táncbetétek mel-
lett a produkciók összekapcsolása 
is a feladatom volt. Az egyébként 
rendkívül látványos előadást a saját 
mozgáskultúránk kincseivel tettük 
még különlegesebbé. 
Az előadást március 10-ig tekinthe-
tik meg a Fővárosi Nagycirkuszban. 
Fotó: Fővárosi nagycirkusz

elismerések a Magyar Kultúra Napja alkalmából 

föld és víz: fotókon a természet csodái moussa ahmed a tűzzel játszik

Bor.Mámor.Duna
Almási-Kiss Zsuzsanna

Zúzmóváros
Juhász Tamás
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2019. január 24-én a szent-
endrei Vujicsics Tihamér Ze-
neiskola adott otthont a XIII. 
Országos Zeneiskolai Kürt-
verseny területi válogatójá-
nak, ahol Nógrád, Fejér és 
Pest megye kürtösei verse-
nyeztek a döntőbe jutásért. A 
versenyben a Frédéric Chopin 
Zenei AMI-t Bernácz Eszter 
cseperke (II. korcsoport) kép-

viselte, akinek szép előadása 
és az utazó zsűri tagjaitól ka-
pott pontszáma (59 pont) már 

most biztossá tette az orszá-
gos döntőbe való továbbju-
tást. Bernácz Eszter Cseperke 
felkészítő tanára Lázár Attila, 
zongorakísérője ujj Emőke 
tanárnő volt. 
Büszke lehet az intézmény 
Sághy Eszterre is, aki a Köl-
csey versmondó- és népda-
léneklési versenyen ének ka-
tegóriában ért el I. helyezést. 
Felkészítő tanára Benedek 
Krisztina volt.                    (j.k.)

Nagy sikerű, két előadásos le-
mezbemutató koncertet adott a 
Neumann Balázs Trio a Királyi Vá-
róban. A Csányi István által szer-
vezett jazzestek múlt heti előadá-
sán Neumann Balázs egységes, 
lírai hangulatú kompozíciói csen-
dültek fel triójának legújabb, Faith 
című lemezéről. A darabokat a hit 
témaköréhez kapcsolódó fogalmak 
inspirálták, az akusztikus hangzást 
az elektronikus effektek és elemek 
tették teljessé. 
Az album olyan 
neves művészek 
közreűködésé-
vel valósult meg, 
mint Winand 
Gábor és Bor-
bély Mihály Kos-
suth-díjas sza-
xofonművész, 
utóbbi játékát a 

koncert közönsége is élvezhette. 
Az esten közreműködött Zentai 
Márk és Pertis Szabolcs. A Királyi 
Váró következő jazzestjén is igazi 
különlegesség vár a közönségre. 
Február 28-án Csányi István ven-
dége egy szenzációnak számító 
énekegyüttes, a The Easy Babies 
lesz, a swing együttes tagjai a XX. 
század eleji és az 1940-es évek-
beli dalokkal kápráztatják majd el a 
nagyérdeműt. Fotók: StreamArt TV

zeneiskolai sikerek 

faith lemezbemutató 
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TündérkerT – a ShoeShine.hu. új filmje

Ismét egy érdekes témát dolgo-
zott fel filmjében a Shoeshine.
hu. A több gödöllői alkotóval 
működő csapat ez alkalommal 
a nevelőotthonban élő fiatalok 
útkeresésével foglalkozó doku-

mentumfilmet mutat be február 
16-án, a Premier Kultcaféban. 
Családban felnőve is sokszor 
nehéz egy fiatalnak megtalál-
nia saját személyiségét, érté-
kességét. De mire számíthatsz 
a nagybetűs életben, ha egy 

gyermekotthonban nőttél fel? 
Hogyan indul a nagykorúsá-
god, ha a tizennyolcadik szü-
letésnapod másnapján el kell 
hagynod az addig megszokott 
„családod”?

Többek között ezekre a kér-
désekre keresik a választ, a 
Csepp a Tengerben Alapítvány 
önkéntesei. A shoeshine.hu 
alkotói közössége filmet ké-
szíthetett az alapítvány „Save 
Your Future, See Your Dreams” 

címet viselő táborában. Az 
egyhetes együttlét célcsoport-
ja állami gondozott gyermekek 
és menekült fiatalok voltak. A 
program célja, hogy a gyerme-
kek lehetőséget kapjanak arra, 
hogy valós élményeken keresz-
tül erősödjenek saját vélemé-
nyük megfogalmazásában és 
egy konstruktívabb életvezetés 
kialakításában.
A Bazsik Ádám, Farkas Fe-
renc és Huszár Domonkos ál-
tal készített filmvetítés után pó-
diumbeszélgetést rendeznek a 
Csepp a Tengerben Alapítvány 
tagjaival és a film alkotóival. A 
film a bemutatót követően on-
line is megtekinthető lesz. 

(k.j.)

Január 29. kedd 16.30: Az 
akkordikus tanszak kiemelt 
hangversenye
Január 29. kedd 16.30: Az 
akkordikus tanszak kiemelt 
hangversenye
Január 30. szerda 18.00: 
Törpényi Sándor (zongora) 
növendékeinek hangverse-
nye
Január 31. csütörtök 16.30: 
Dezső Piroska (hegedű) nö-
vendékeinek hangversenye
Január 31. csütörtök 18.00: 
Barta Katalin (zongora) nö-
vendékeinek hangversenye

Frédéric chopin Zenei 
AMI programja
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Az elmúlt hétvégén rendezték 
meg Budapesten a Gerevich 
Aladár Nemzeti Sportcsarnok-
ban az országos junior egyéni 
és csapatbajnokságot, ame-
lyen a gödöllői Bevíz dorottya 
egyéniben a harmadik helyen 
végzett.

A GEAC junior vívói kard 
fegyvernemben indultak 
az országos junior baj-
nokságon, ahol a höl-
gyek mezőnyében voltak 
eredményesebbek.

Bodoky Ákos tanítvá-
nya, Bevíz Dorottya (a 
képen a mester és tanít-
ványa, fotó: Facebook) 
a 45 fős mezőnyben 
egészen az elődöntő-
ig menetelt, ahol ugyan 
alulmaradt ellenfelével 
szemben, ennek ellené-
re szépen csillog a bron-
zérem. Ugyanitt Mis-
surai Pálma a 12., míg 
Bata Édua a 13. helyen 
végzett.

Csapatban a Bevíz Dorottya, 
Bata Édua, Missurai Pálma trió a 
nyolcsapatos mezőnyben a hato-
dik helyet szerezte meg, míg a fiúk 
csapatversenyében a Papp Máté, 
Tresó Mátyás, Grossó Márkó, 
Kecskeméti Áron alkotta négyes 
a nyolcadik lett.                         -li-

vívás – junior országos bAjnokság

Bevíz Dorottya bronzérmes
Január közepén Miskolcon 
rendezték meg a cyclo-cross 
magyar bajnokság utolsó futa-
mát, ahol Szekeres Viktória és 
Szekeres Zsolt, a gödöllői KTM 
Team Hungary képviselték vá-
rosunkat és természetesen 
csapatukat.

Szekeres Viktória (a képen jobb-
ra, középen a győztes, 17 éves 
Vass Blanka és az olimpikon 
Benkó Barbara, fotó: Szekeres 
Sándor) az Elit női katergiában 

állt rajthoz, ahol ezúttal balsze-
rencsék kísérték útját, így a har-
madik helyen tudott csak célba 
érni. A dobogó legalsó foka sem 
lebecsülendő, ugyanis a gödöllői 
kerékpáros versenyét defekt, bu-
kás és láncleesés is nehezítette, 
ennek tudatában inkább bravúr-
nak mondható a bronzérem. 

Szekeres Zsolt a Master1 ka-
tegóriában indult és az előkelő 6. 
helyet érte el a mezőnyben, így 
mindkét eredménnyel elégedet-
tek lehetnek a csapatnál.      -tt-

kerékpársport – CyClo-Cross MAgyAr bAjnokság

Bukás, defekt után bronzérem

December közepén a budapesti 
BME Sportközpontban rendez-
ték meg a klubok és verseny-
zők számára 2018 legfonto-
sabbnak nevezhető versenyét, 
az  I. yokkao Magyar Amatőr 
Muaythai Bajnokságot, amely-
ről a gödöllői Crow-Gym Muay 
Thai Klub versenyzői három 
dobogós hellyel tértek haza.

Az igen kemény, helyenként sú-
lyos sérülésekkel is tarkított baj-
nokságon Varjú László és Ócsai 
Zsolt tanítványai közül Ansel-
ment Adrián aranyérmet, Maj-
láth Bianka ezüstöt, míg Módi 
Zsolt bronzérmet szerzett saját 
kategóriájában (fotón Varjú Lász-
ló középen és tanítványai, kép: 
Varjú László)            -li-

küzdősport – thAi-box bAjnokság

Három gödöllői érem

Az elmúlt héten a 3:0 volt a 
sláger gödöllői szemszög-
ből, de míg a TFSE ellen két-
szer már elmaradt meccsét 
magabiztosan nyerte ilyen 
arányban a Gödöllői RC, ad-
dig az nB I. Liga listaveze-
tőjének otthonában, Kapos-
váron ugyan ilyen arányú, 
sima vereségbe szaladt bele 
Id. Grózer György együttese. 

A TFSE elleni, budapesti pár-
harc csak az első játékban ho-
zott izgalmakat, így magabiz-
tosnak nevezhető győzelmet 

aratott a GRC. 
A gödöllői hölgyek a pótlás 
után az esélytelenek nyugal-
mával indultak útnak és léptek 
pályára a Somogy megyei ala-
kulat otthonában. Az esélyte-
len jelző aztán a meccsen be 
is igazolódott, ugyanis papír-
formának mondható vereség-
be szaladtak bele a mieink. A 
3:0-s „zakó” tapasztalatait fel-
használhatják majd a fiatalok 
a következő, a negyedik hely 
szempontjából sorsdöntőnek 
nevezhető Budaörs elleni ha-
zai derbin, amire január 31-én 

kerül sor a SZIE-sportcsarnok-
ban. 
Az edző így jellemezte a Ka-
posváron látottakat: „Nincs sok 
mindent értékelni a mai mér-
kőzéssel kapcsolatban, a Ka-
posvár nem a mi ellenfelünk.” 
(forrás: www.grcvolley.hu). 
A jelenleg 24 ponttal az 5. 
helyen álló Gödöllői RC 
szempontjából már minden 
hátralévő meccs létfontos-
ságú, amennyiben a tavaszi 
rájátszásban azt szeretnék a 
hölgyek, hogy az Extraligába 
jutásért küzdhessenek. A bu-
daörsiek 16 játéknap után 28, 
míg a Balatonfüred 27 ponttal 
áll a tabella harmadik, illetve 
negyedik helyén.

nB I. Liga, alapszakasz, 11., 
illetve 16. forduló: Gödöllői 
RC – TFSE 3:0 (20, 17, 15)
1.MCM-Diamant Kaposvári 
Egyetem – GRC 3:0 (19, 9, 16)
nB II., nyugati-csoport, férfi-
ak, 15. forduló: GRC – Du-
naújvárosi SE RA 2:3 (26, 22, 
-19, -23, -12)
U21 Nemzeti Bajnokság, Kö-
zép-csoport, nők, 1. forduló
Gödöllői RC – Palota RSC 3:0 
(7, 6, 17)   
                   -tl-

röplAbdA – pótoltAk, nyertek

Két sima meccs, egy győzelem

PROGRAMAJÁNLÓ
női nB I. Liga, 17. forduló

Január 31., csütörtök, 19 óra
Gödöllői RC – Budaörsi DSE

(SZIE sportcsarnok) 
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Január utolsó hétvégéjén ren-
dezték meg a fővárosi BOK 
(Syma) csarnokban az újonc 

országos bajnokságot, ahol 
a GEAC atlétái kiemelkedően 
szerepeltek. Ezt alátámasztan-

dó, összesen nyolc ér-
met gyűjtve, az össze-
sített éremtáblázat élén 
végeztek.

Körmendy Katalin 
és Gadanecz György 
irányította, 2006-os 
születésű fiatalok kö-
zül a kiváló szereplés-
ből oroszlánrészt vál-
lalt Kriszt Sarolta, aki 
aranyérmes lett 60 méter 
gáton (9,61 másodper-
ces idővel), 300 m síkon 
(44,08 mp) és vezé-
regyénisége volt a 4x200 
m-es leány váltónak, 
amelyik Tóth-Sztav-
ridisz Szófia, Benke 

Alexandra, Lukács Gabriella 
és Kriszt Sarolta összeállításban 
nyert. A negyedik aranyérmet ki-
váló idővel (1:51.12) a fiú 4x200 
m-es váltó hozta Gödöllőre, a 
Grünwald Tamás, Fodor Péter, 
Szécsényi-Nagy Rudolf, Balázs 
Gergely (a képen a két váltó) ösz-
szetételben. A GEAC utánpótlás 
erejét talán legjobban az mutatja, 
hogy mindkét váltót magabizto-
san nyerték. Egyetlen ezüstér-
münket Halászy Tamara érte el 
3000 m-es gyaloglásban, míg 
a bronzérmek egyrészt Fodor 
Péter nevéhez fűződnek, aki a 
váltóarany mellett ötösugrásban 
(12,29 m) és 60 m-es síkfutásban 
(8,25), másrészt Balázs Gerge-
lyéhez, aki 300 m-en (43,23) lett 
dobogós. További helyezettek: 
Tóth-Sztavridisz Szófia 60 m gá-
ton, Balázs Gergely távolugrás-
ban ötödik, Grünwald Tamás 60 
m-en hatodik. Edzők: Körmendy 
Katalin és Gadanecz György.

Arany és ezüst Norvégiából:
Századokra az Eb-szintidő

Nádházy Evelin kiváló futással 
rukkolt elő Norvégiában, Ulstein-
vikben a Karsten Warnholm Inter-
national Meeting nevű versenyen, 
ahol 400 méteren fedett pályás 
egyéni csúcsát megjavítva, 54,07 
másodperces idővel aranyérmes 
lett, míg 200 méteren (24,45 mp) 
a dobogó második fokára állha-
tott fel. A 400-on futott idő igen 
közel van a márciusi, Glasgow-
ban (Skócia) megrendezendő,  
fedett pályás Európa-bajnokság 
kvalifikációs szintjéhez.

A télen – a 2018 év végén a 
GEAC-hoz visszatérő – Deák 
Nagy Marcell Bécsben, az In-
door Track & Field Vienna ver-
senyen áll rajthoz 400-on és 
legjobbmagyarként, 47,85 mp-es 
idővel a 7. helyen ért célba. Ez az 
időeredmény 45 századmásod-
perccel marad el az Eb-szinttől.

-kb-

AtlétikA – ÚjonC országos bAjnokság

Kisebb csoda a BOK-csarnokban

Pontos hétvégét zártak a Gö-
döllői Sakkbarátok csapatai 
Vácott, miután az egyes csa-
pat nyerni tudott, míg a BSBE 
kettő bravúrnak mondható 
döntetlennel zárt aktuális el-
lenfele ellen.

Mindkét csapat Vácra látogatott 
és mérte össze tudását a házi-
gazdákkal. A Gödöllői Sakkbará-
tok Egyesületének első csapata 
az NB II. Erkel-csoportjában 
csapott össze a Váci Sakk Club 
SE ellen és 5,5-6,5 arányban 

tudott nyerni, 
ezzel feljött a 
tabellán a ne-
gyedik helyre. 

A Pest megyei csapatbajnokság 
I/A osztályában, a második csa-
patok csatájában bravúrnak ne-
vezhető döntetlent ért el a GSBE 
II. (2,5-2,5), ennek ellenére itt 
továbbra is a 12. helyen áll a 
csapat.

A párharcok kiegyenlítettségét 
mutatja, hogy a két csapatbaj-
noki mérkőzésen 17 játszmából 
összesen 10 döntetlen született.
nB II Erkel-csoport, 4. forduló: 
Váci Sakk Club SE-GSBE 5,5-
6,5
Pest megye I/A osztály, 6. for-
duló: Váci Sakk Club SE II-GS-
BE II 2,5-2,5

-vb-

sikeres sAkk hétvége

Győzelem és döntetlen Vác csapatai ellen

A január 12-27. között megren-
dezett Sátor Kupa labdarúgó 
torna sorozat ezúttal is nagy 
sikerrel zárult. A három hétvé-
gén át tartó eseménysoroza-
ton a kilenc utánpótlás fiú, két 
utánpótlás lány, illetve egy-
egy női és férfi felnőtt korosz-
tályban, összesen 176 csapat 
vett részt.

A szervezők ezúttal is kitettek 
magukért, ennek köszönhetően 
remek meccseket és hangulatot 
varázsoltak a csapatok a Tán-
csics Mihály úti Sportcentrum fe-
dett, műfüves pályájára, ahova a 
három hétvége alatt közel ötezer 
ember látogatott el az ország 
minden pontjáról, illetve Szolváki-
ából.             -li-

utánpótlás lAbdArÚgás – sátor kupA   

Januárban is több mint 170 csapat
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Tudjuk róla, hogy száraz, nyílt 
tölgyesek, erdőszegélyek nö-
vénye, hazánkban elsősorban 
a Dunazug-hegyvidék környé-
kén, leginkább talán a Vértes-
ben, valamint a Mátrában és a 
Bükkben fordul elő. Máshol már 
kimondottan ritka, így a Mecsek-

ben, a Mezőföldön és a Duna–
Tisza-közén csak igen elszórtan 
található meg. Európában is 
csak kis területre korlátozódik: 
a Kárpát-medencén kívül a Bal-
kán-félsziget keleti felén találha-
tó meg elszórtan Észak-Görög-
országig.

Azt is tud-
juk, hogy 
hazai és 
n e m z e t -
közi ritka-
sága miatt 
h a z á n k -
ban 1982 
óta védett, 
természet-
v é d e l m i 
é r t é k e 
50.000 Ft.
És azt is, 
hogy ha-

zánkban 
és a kör-
n y e z ő 
o r s z á -
gokban a 
nemze t -
ség több 
rokon faja 
is elő-
fordul. A 
hegyvidé-
ki fajok – 
nevükhöz 
mé l t óan 
– való-
ban szik-
laszirtek, 
hasadékok növényei. De sokan 
valószínűleg kerti dísznövény-
ként is találkoztak már velük.
Mikor láthatjuk a magyar zerge-
virágot? Áprilisban már előjön-
nek a magyar zergevirág jelleg-

zetes tőlevelei, majd hamarosan 
nagyméretű sárga virágai is meg-
jelennek. Igyekeznünk kell, mert 
május végétől már alig láthatunk 
majd virágzó példányokat!

evvadviraga.nhmus.hu

Szinte mindenki újít valamit 
minden évben a kertjében, ez 
a természetes megújulás és a 
változó igényeink velejárója. A 
leleményesebbek már ilyenkor 
elkezdnek fejben tervezgetni, 
hogy mire a hó elolvad, teljes 
tervük legyen az új kert létreho-
zásához. És jól is teszik! Van, 

akinek konkrét elképzelése 
van, ám nagyon sokan vannak 
olyanok, akik ugyan szeretné-
nek szép, használható teraszt, 
kertet, de nem nagyon van öt-
letük. 
Első lépésnek mindig azt java-
soljuk, hogy újságokban, inter-

neten nézegessenek képeket 
és ami tetszik, azt gyűjtsék 
össze. Így rögtön ki fog derül-
ni, melyik az irány, amerre el 
szeretnének indulni, milyen nö-
vények azok, melyeket kedvel-
nek és melyek azok, amelyeket 
annyira nem. 
Ezeket érdemes összeírni, 

ahogy azt is, hogy van-e olyan 
növény, amire a család vala-
mely tagja nem allergiás-e? 
Érdemes azt is számba venni, 
hogy mire szeretnénk használ-
ni a kertet, van (vagy lesz-e) 
kutya a kertben és ha igen, ak-
kor milyen? Nagyon fontos kér-

dés! Sokan ugyanis az általuk 
kedvelt kutyát megveszik, majd 
utána nem megfelelő tudás és 
törődés hiányában hatalmas 
károkat okoz kedvencünk a 
kertben, ami nagyon bosszan-
tó tud lenni és rengeteg plusz 
munkát is okoz majd. 
A gyerekek is fontos tényezők 
az új vagy meglévő kertünk ala-
kításában, kezdve azzal, hogy 
a számukra kijelölt hely lehető-
leg árnyékban vagy félárnyék-
ban legyen kialakítva. Sokan 
kerülik a mérgező növényeket 
a kertben a gyerekek miatt, ám 
megfelelő felvilágosítással ez a 
probléma elkerülhető, hiszen a 
szobanövényeink igen magas 
százaléka is mér-
gező, de a gyere-
kek nem igazán 
szokták megenni 
őket. Kis odafigye-
léssel a kertben 
is tarthatók ilyen 
növények. Amikor 
gondolkodunk a 
kertünk változ-
tatásán, vegyük 
figyelembe, hogy 
mennyi időnk lesz 
rá, hogy gondoz-
zuk? Természe-
tesen gondozás-
mentes kert nem 
létezik, de olyan, 
amelyre kevesebb 
időt és esetleg 
csak locsolást kell 
szánnunk, olyan 

igen, csak a megfelelő növé-
nyeket kell felkutatnunk hozzá. 
Nagyon fontos a tájékozódás! 
Sajnos az interneten számtalan 
olyan oldal van, ami tanácsot 
ad, ám sokszor nemhogy hasz-
nosakat, hanem kifejezetten ár-
tunk a későbbiekben a kertünk-
nek, így mindig ellenőrizzük 
le, hogy az olvasottak honnan 
származnak, használjunk szak-
könyveket vagy kérdezzünk 
meg egy szakembert! Online 
szaktanácsadással mi is állunk 
rendelkezésükre vagy szomba-
tonként 10 és 16 óra között a 
heti, ingyenes szaktanácsadási 
napunkon. Jó gondolkodást! 

www.bujtaskert.iwk.hu

2019 év vadvirága – a magyar zergevirág

Új év, új kert! 
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A gyepmesteri tevékenységhez kapcsolódó telefonszámok (Gödöllő közigazgatási határain belül):
Kóbor ebek bejelentése: 06-70-648-0200, naponta 8-18 óráig 

Gyepmesteri telep: 06-70-648-0020, munkanapokon 7-16 óráig
állattetem bejelentés: 06-30-303-3041, naponta 8-20 óráig

alfonz (alfi): 5 éves vizsla keve-
rék fiú. Gyerekbarát, a pórázt még 
nem szereti, nagy kert kell neki és 
kinti-benti életmód.

móric: 12 éves, ivartalan roti-né-
metjuhász keverék. Imádja a gye-
rekeket, makkegészséges.

freddi: 5 éves, 3 lábú, ivaros kan. 
Kis termetű, örökmozgó, bujós ku-
tyus.

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

A Magyar Madártani és Termé-
szetvédelmi Egyesület (MME) 
alkotói pályázatot hirdet 
„Gólyatöcs” címmel. Papíron, 
bármilyen technikával készült 
alkotással részt lehet venni a 
pályázaton. Pályázati kategó-
riák: óvodás, alsó tagozatos, 
felső tagozatos, középiskolás, 
felnőtt.

Pályázni 2019. február 25-ig 
lehet a következő módon:
• csak egyénileg lehet pályázni
• a kézzel készült eredeti alkotá-
sokat kérjük postán megküldeni 
(az alkotást nem tudjuk vissza-
postázni!). Végleges mérete A4-
es legyen (kerettel együtt is!), a 
rajz hátoldalán legyenek feltün-
tetve a pályázó adatai
• a pályamű beküldésével úgy 
tekintjük, hogy a törvényes kép-
viselő beleegyezését adta a pá-
lyázaton való részvételhez, ki-
állításon, illetve interneten való 
megjelenítéshez 

• óvodák, iskolák a rajzokat 
együttesen is elküldhetik ré-
szünkre
• feltüntetni a következőket 
szükséges minden pályamunka 

esetén: pályázó neve, életkora, 
nevezési kategória, szülő neve, 
telefonszáma, lakcíme, e-mail 
címe
Hova kell küldeni a pályázatot?

Magyar Madártani és Termé-
szetvédelmi Egyesület (MME)
1536 Budapest Pf. 283
A borítékra kérjük ráírni: „Gólya-
töcs”
 
Díjak, eredményhirdetés:
Minden kategóriában a 3 leg-
jobb pályázatot díjazzuk.
Óvodás, alsó tagozatos kate-
góriában valódi hanggal rendel-
kező plüssmadarat adunk aján-
dékba, míg a többi kategóriában 
természetismereti könyvet. Va-
lamint minden nyertes ezen fel-
ül egy „Éjszaka hangjai” CD-t is 
kap ajándékba.

A nyerteseket e-mailen vagy te-
lefonon és a www.mme.hu olda-
lon tájékoztatjuk.
Az eredményhirdetésre 2019. 
március 10-én kerül sor.
 
További információ a madárról: 
www.mme.hu/2019-ev-mada-
ra-golyatocs

Ez már a negyedik vombatkölyök, 
amelyik Budapesten született, ami 
nagy szó, hiszen az európai ál-
latkertek közül eddig csak hétben 
születtek vombatok. Száz év alatt 
összesen tizenhat – közölte szom-
baton az intézmény. A Fővárosi Ál-
lat- és Növénykert szerint a Molly 
névre keresztelt vombat még tavaly 
ősszel szülhette meg a kicsit, de ed-
dig csak éjjellátó kamerával sikerült 
megfigyelni.
A vombatok körülbelül egy hónapig 
vemhesek, ami elég rövid időnek 
számít az erszényes állatoknál. A 
kölykök megszületésük után hóna-
pokig fejlődnek anyjuk erszényében. Ez idő alatt kinő a szőrük, kinyílik a szemük és körülbelül fél év 
múlva néznek ki az erszényből. Hetekkel később már ki is merészkednek onnan.

rAJZpályáZAt – 2019 éV MADArA A GólyAtöcs

VOMBAtBéBi sZületett A BuDApesti állAtKertBeN turul 
GÖDÖLLŐI

állatkórház
(Gödöllő, Szabadság út 21. 

a HÉV-fordulónál)

állAtpAtiKA

Hétvégén is nyitva  
tartó ügyelet

9.00–19.00

tel: 06-30-943-9898

Képünk illusztráció
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OrvOsi ügyelet
18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 06-70/3703-104

gyógyszertári ügyelet
Január 28-február 3.:

egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1. Tel.: 420-243.
Február 4-10.: 

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

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

ÓZon pajZS polGárőr eGyeSÜleT: 06-30/621-2968
KöZTerÜleT-felÜGyeleT: 06 28/529-169

 FELHÍVÁS
KÖZTERÜLET-FELÜGyELŐ MunKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

A munkavégzés helye: Gödöllői Polgármesteri Hivatal 

Képesítési előírás: közszolgálati középiskolai végzettség, vagy közép-
iskolai végzettség és közszolgálati szakképesítés, vagy középiskolai 
végzettség és közterület-felügyelői vizsga.

A munkakörhöz tartozó feladatok:
– a város közterületi rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabá-
lyokban foglalt előírások végrehajtásának ellenőrzése, figyelemmel 
kísérése,
– a város közterületi rendjét és tisztaságát védő jogszabályokba ütkö-
ző cselekmények elkövetésének megelőzése,
– intézkedések megtétele a közterület rendjének fenntartása érdeké-
ben.
Jelentkezés: szakmai önéletrajz és képzettséget igazoló okiratok 
benyújtása személyesen, postai úton, vagy elektronikusan dr. Kiss 
Árpád jegyző részére. (2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.) e-mail cím: 
pmh@godollo.hu
Benyújtási határidő: 2019. január 31.
A munkakörrel kapcsolatosan Zimányi Norbert Közterület-felügyeleti 
Csoport vezetője (28/529-196) ad felvilágosítást.

Dr. Kiss Árpád sk. jegyző

BÉRBEVÉTELI  FELHÍVÁS
Gödöllő Város Önkormányzata pályázatot hirdet 
a meghirdetés időpontjában
– Gödöllő város közigazgatási területén életvitelszerűen lakó, és költ-
ségelvű lakbérrel bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakásra bérlői, 
bérlőtársi joggal nem rendelkező, vagy
– a városban tevékenységet folytató munkáltatónál határozatlan idejű 
munkaviszonyban foglalkoztatott nagykorú magyar állampolgárok ré-
szére a Gödöllő,

• Deák Ferenc tér 1. II/8. (44 + 1 m2, egy szoba + 1 db félszoba, 
konyha, előtér, fürdő + wc, erkély, földszinti tároló helyiségekből álló, 
összkomfortos), bérleti díj: 44.000 Ft/hó,
• Deák Ferenc tér 2. Fszt. 1. (45 + 1 m2, egy szoba + 1 db félszoba, 
konyha, előtér, fürdő + wc, erkély, földszinti tároló helyiségekből álló, 
összkomfortos), bérleti díj: 45.000 Ft/hó,
• Deák Ferenc tér 3. Fszt. 1. (45 + 1 m2, egy szoba + 1 db félszoba, 
konyha, előtér, fürdő + wc, erkély, földszinti tároló helyiségekből álló, 
összkomfortos), bérleti díj: 45.000 Ft/hó,
• Deák Ferenc tér 3. II/10. (60 + 1 m2, egy szoba + 2 db félszoba, 
konyha, előtér, fürdő, wc, erkély, földszinti tároló helyiségekből álló, 
összkomfortos), bérleti díj: 60.000 Ft/hó, 
• Deák Ferenc tér 3. II/14. (45 + 1 m2, egy szoba + 1 db félszoba, 
konyha, előtér, fürdő + wc, erkély, földszinti tároló helyiségekből álló, 
összkomfortos), bérleti díj: 45.000 Ft/hó

lakás költségelvű lakbérrel, határozott, 3 éves időtartamra történő bér-
bevételére.

A szerződéskötés feltétele óvadék megfizetése (2 hónapnyi bérleti díj).
Egyéb pályázati feltételek: A résztvevők körére és fizetőképességre 
vonatkozó feltételek.
A pályázatok benyújtásának módja: Formanyomtatvány kitöltése, 
valamint a szükséges dokumentumok csatolása.
A pályázatok benyújtásának helye: Gödöllő Város Polgármesteri 
Hivatala ügyfélszolgálatán, Gödöllő, Petőfi tér 4-6.(ügyfélfogadási idő: 
hétfő 8.00-18.00, szerda 8.00-16.30).
A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. február 11., 16 óra

Részletes tájékoztató és formanyomtatvány átvehető ügyfélfogadási 
időben az ügyfélszolgálaton, letölthető a honlapról, érdeklődni lehet a 
06-28-529-171-as telefonszámon Nagy Noéminél.

BELVÁROSI JEGyIROdA InFORMÁCIó 
A Belvárosi Jegyirodában (Gödöllő, Szabadság út 6.) jegyet válthat 
az ország szinte bármelyik színházi előadására, koncertjére, feszti-
váljára, sporteseményére és kulturális rendezvényére. Jegyvásárlási 
lehetőség az Interticket, Ticketportal, TicketExpress, TicketPro és a 
Jegymester rendszerein keresztül. Online jegyrendelés több száz 
jegyiroda több ezer rendezvényére Magyarországon, Csehország-
ban, Szlovákiában, Lengyelországban. 
A jegyirodában fizethet bankkártyával, SZÉP-kártyával, Erzsé-
bet-kártyával és Kultúrautalvánnyal is (Edenred, Erzsébet-utalvány). 
BELVÁROSI JEGYIRODA ÉS SZERVEZÉS Jegyiroda: 
info@muza.hu Tel.: +36-28-514130, +36-70-4527268

Nyitva tartás:  hétfő: ZÁRVA kedd-péntek: 11.00-18.00 között NYIT-
VA szombat: 9.00-13.00 között (a rendezvényekhez igazodva előa-
dás előtt 1 órával NYITVA) vasárnap: ZÁRVA (a rendezvényekhez 
igazodva előadás előtt 1 órával NYITVA)
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GÖDÖLLőI FORRÁS SZOCIÁLIS SEGÍTő 
ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET

Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ

óVOdAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel út 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó 
lényeges feladatok:

Gödöllő járás közigazgatási területén segítségnyújtás a közneve-
lési intézményekbe járó gyermekek, családjuk, illetve 

a köznevelési intézmény pedagógusai számára
egyéni, csoportos, közösségi szociális munka eszközeivel.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazot-

tak jogállásáról szóló”
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Felsőfokú képesítés, 15/1998 (IV.30.) NM rendelet 

melléklete szerint,
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

• Erkölcsi bizonyítvány
• Cselekvőképesség, büntetlen előélet

• Magyar állampolgárság
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• családsegítő területen végzett munka
• B kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Részletes szakmai önéletrajz, motivációs levél, 

végzettséget igazoló okirat
másolata, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában 

foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő 
kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 
2019. január 30.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Gödöllői Forrás Szociális Segítő 

és Gyermekjóléti Központ címére történő megküldésével 
(2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel út 4.). 

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosítószámot: G-7 , valamint a munkakör megnevezését: óvo-

dai és iskolai szociális segítő.
vagy

• Elektronikus úton Forrainé Murányi Judit részére 
a forras.gazdasagi@vnet.hu

E-mail címen keresztül

vagy

• Személyesen: Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti 
Központ,Pest megye, 2100 Gödöllő, Ganz Ábrahám utca 7.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 1.
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INGATLAN
+ Bontandó házat vagy épí-
tési telket vennék Gödöllőn! 
Tel:20/944-7025
+ Gödöllőn gyönyörű belterületi 
építési telek, Egyete m mögött 
450nmes, összközműves, 17m 
széles, 14,5mós i.áron eladó. 
Tel.:20/772-2429 
+ Gödöllőn új építésű, csok 
képes ikerház eladó Blahán 
tárolóval összeérő, kétszintes, 
bruttó 110m2-es, n+3 szobás! 
Irányár: 42Mft. Tel:20/772-2429
+ Szadán, központban, n+3 

szobás, egyszintes, ikerházfél 
400m2-es telekkel eladó! Irány-
ár: 40,9Mft. Tel:20/772-2429
+ Gödöllő panorámás részén, 
fedett kocsibeállóval össze-
kötött, új építésű, Csok-ra al-
kalmas kétszintes ikerház n+4 
szobával, saját lekerített telek-
résszel eladó! Irányár: 44,9Mft 
Tel:20/772-2429
+ Gödöllő belvárosában, na-
gyon keresett részen, n+4 
szobás, jó állapotú családi ház 
eladó Iár:38,8MFT! Tel:20/804-
2102

+ Gödöllő központjában 70m2-
es, újszerű állapotú lakás két 
kocsibeállóval SÜRGőSEN 
eladó! Irányár: 30.99Mft. 
Tel:20/539-1988  www.godolloi-
lakas.hu
+ Szadán új építésű, csok ké-
pes n+4 szobás ikerházak el-
adók! Irányár: 44MFt, www.go-
dolloihaz.hu Tel:20/804-2102
+ Eladó lakást keresek központ-
ban! 20/804-2102
+ Gödöllő kertvárosi részén, 
kulcsrakész 108nm-es új épí-
tésű CSOK képes garázskap-
csolatos ikerházfél 475nm-es 
különálló telken eladó, 3 szoba 
+ nappali + tetőtéri beépítési 
lehetőséggel. Érd: 06-30-588-
5889 
+ ZSÓRYFÜRDőN 73 nm-
es, teljesen felújított, szigetelt, 
gázcirkó fűtéses, téglából épült 
nyaraló eladó (16,5 MFt) vagy 
gödöllői lakásra cserélhető. Tel: 
06-20-3149-242
+ Eladó Gödöllőn a Harmat ut-
cában egy felújításra szoruló kis 
családi ház 900nm-es telken. 
I.á.: 16,5 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn az Egyetem 
téren egy 69nm-es, 2,5szobás, 
étkezős, téglából épült, erké-
lyes öröklakás. I.á.: 27,8 
mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllő legf-
rekventáltabb helyén 
a kastély mellett egy 2 
szintes, nappali-étke-
ző, konyhás, 3szobás, 
2fürdőszobás, téglából 
épült családi ház 35nm-
es pincével, garázzsal 
560nm-es telken. I.á.: 
57,5 mFt 0620-919-
4870
+ Eladó Gödöllő ki-
rálytelepi részén egy 
2szintes, 2generációs, 
4szobás, 2konyhás, 
2fürdőszobás családi 
ház felújítva, 
új tetővel, mel-
léképületekkel 
773nm-es tel-
ken. I.á.: 44 mFt 
0620-919-4870
+ Eladó Gö-
döllőn a kert-
városban egy 
3 lakásból álló 
családi ház sa-
roktelken 3 ga-
rázzsal. I.á.: 49 
mFt 0620-919-

4870
+ Eladó Isaszegen egy felújított, 
2,5 szobás, 80nm-es családi 
ház. I.á.: 22,5 mFt 0620-919-
4870

ALBÉRLET KIADÓ
+ Gödöllőn albérlet kiadó: szo-
ba, konyha, fürdőszoba, WC, 
kamra, gépkocsinak zárt parko-
lási lehetőség. Tel: 06-20-4699-
295
+ Gödöllőn a Szent János utcá-
ban most felújított lakás albér-
letbe kiadó. Kaució 2 hónap, 
bérleti díj 100.000 Ft/ hó. Érd: 
06-70-948-3092

ÜZLET, IRODA, GARÁZS
+ Eladó Gödöllőn a Szőlő utcá-
ban 46,8 nm-es 3 helyiségből 
álló, jelenleg is működő, felújí-
tott, egyedi fűtésű üzlethelyi-
ség. Vételára: 15 MFt. Tel: 06-
30-9967-546

ÁLLÁS
+ SZAKKÉPZETT FÉRFI BE-
TEGÁPOLÓT keresünk Kere-
pesen nappali munkára (reggel 
8 órától este kb 19 óráig) heti 
több alkalomra, hosszabb tá-
von. Érd: 06-30-577-9661

Családok részére ideális helyen, Gödöllő Fenyves városrészén 
kétlakásos házak eladók. A házak természet közeli környezet-
ben (a Szent István Egyetem mögött), csendes helyen találha-
tók. Helyi járatú buszmegálló a közelben van. Jól felszerelt élel-
miszerbolt, óvoda, iskola, gyógyszertár, posta szintén néhány 
percre található. 

Teljesen új lakókörnyezet kerül kialakításra ezeken a könnyen 
megközelíthető, a Budapest-Hatvan vasútvonalszakasz korsze-
rűsítése során felújítandó Gödöllő-Máriabesnyő vasút-állomás-
tól 2 percre található ingatlanokon.

A lakások energetikailag korszerű épületek (78-83 nm-esek), 
melyekhez különböző méretű saját használatú telek tartozik. Az 
építkezés kiváló minőségű anyagokból készül, a lakások egyéni 
mérőórákkal rendelkeznek és még 5%-os áfával megvásárolha-
tók!

Érdeklődni az EMVA Mérnöki Iroda Kft-nél a +36-70-770-3445 
telefonszámon munkaidőben lehet.

GÖdÖLLŐn ÚJ ÉPÍTÉSű 
KÉTLAKÁSOS HÁZAK ELADÓK
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+ Munkaidő pótlékkal több, ill. 
egy műszakos munkarendbe 
műanyagfeldolgozó gödöllői kft 
felvesz NAPPALI BIZTONSÁGI 
őRT, BETANÍTOTT MUNKÁ-
SOKAT, RAKTÁROST, SZER-
SZÁMKÉSZÍTőT: tel: 06-20-
9423-112, www.plastexpress.
hu 
+ Dolgozzon lakóhelyén! Gödöl-
lő területére keresek szórólap, 
újság postaládás terjesztésére, 
munkájára igényes személyt! A 
munka végezhető iskola, mun-
ka vagy nyugdíj mellett is! Tel: 
06-20-495-2420 
+ Gödöllői telephelyre gépi 
forgácsolót (esztergályost) 
keresünk állandó délelőttös 
munkarendbe. Jelentkezés: 
galgagep@galgagep.hu Tel.: 
06-30-237-9437
+ Gödöllői autószerelő mű-
helybe keresek egy fő önállóan 
szerelni tudó, több éves szak-
mai gyakorlattal rendelkező 
szakembert. Bővebb információ 
a 06-20-464-1620 telefonszá-
mon. 
+ Gödöllői irodánkba keresünk 
Irodai Munkatársat Gödöllő és 
környékéről Építőipari Céghez. 
Jelentkezés: fényképes önélet-
rajzzal: drill.94@invitel.hu
+ Márkafüggetlen autószerviz, 
gödöllői telephelyre, azonnali 
munkakezdéssel AUTÓSZE-
RELő munkatársat keres. 
Szakképzett és pályakezdők 
jelentkezés is várjuk az aláb-
bi elérhetőségeken: Tel.: 
06205295231 vagy személye-

sen a helyszínen: Gödöllő, Sza-
badság út 179. 
+ Gödöllő és környékén HÁZ-
VEZETőNőI állást keresek. 
Gyermekfelügyeletet vállalok 
hétvégén is. Érd: 06-30-7848-
881
+ Cégünk keres CO-hegesz-
tőket, lakatosokat gödöl-
lői, illetve jászberényi mun-
kahelyre. Kiemelt bérezés: 
1600-1900 Ft nettó/ óra. 
Szállás és utazás biztosított. 
Érdeklődni a 0670/9087935 és 
0670/2062621 telefonszámo-
kon lehet. 
+ Gödöllői könyvelő irodába 
keresünk MÉRLEGKÉPES 
KÖNYVELőT (nyugdíjasok je-
lentkezését is várjuk) rész vagy 
teljes munkaidőbe. Főbb fel-
adatok, munkák: gazdasági tár-
saságok teljes körű könyvelése, 
bérszámfejtéssel kapcsolatos 
feladatok ellátása (ennek hiá-
nya nem kizáró ok), bevallások, 
éves beszámolók készítése. 
Jelentkezni lehet önéletrajzzal a 
következő e-mail 
címre: vonhoost-
kft@gmail.com 
+ Gödöllői egye-
temista fiú takarí-
tást vállal péntek 
és szombati na-
pokon. Érd: 06-
20-314-6304

SZOLGÁLTATÁS
+ FORDÍTÁS, 
T O L M Á C S O -
LÁS 50 nyelven, 

anyanyelvi, diplomás, 
gyakorlott szakfordítók-
kal! Kedvezményes árak. 
I.L.I Fordítóiroda, Gödöl-
lő, Körösfői u. 2. Tel.: 06-
20-556-2653, 06-20-543-1775, 
e-mail: info@ili.hu, ili.godollo@
gmail.com
+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰ-
TÉS-SZERELÉS, fürdőszobák, 
régi fűtési rendszerek, vízveze-
tékek felújítása. CIRKÓK, GÁZ-
KÉSZÜLÉKEK, KONVEKTO-
ROK karbantartása felújítása, 
javítása. Tel: 06-20-9527-289, 
06-28-476-229 
+ SZÁMÍTÓGÉPES problé-
mája van? Hívjon bizalommal, 
házhoz megyek. Számítógép 
szerelés, rendszer és program-
telepítés, vírusirtás garanciával. 
Hétvégén is! Tel: 06-30-333-
9201 
+ Velux árnyékolók 1 hetes 
szállítási határidővel: -külső 
hővédő rolók, -belső fényzá-
ró rolók, -roletták, -stb. Érd.: 
Kor-Mon Nyílászáró Kft. Gö-

döllő, Kossuth L. u. 26. Tel.: 06-
30-280-9375; 06-30-398-4815
+ DUGULÁSELHÁRÍTÁS BON-
TÁS NÉLKÜL. Tóth Tamás 06-
70-502-5620 
+ BETEGSÉGEKET KIVÁLTÓ 
LELKI OKOK OLDÁSA Gödöl-
lőn ThetaHealing technikával. 
Élj kevesebb stresszel hosz-
szabb ideig - elégedettségi ga-
ranciával! Kérj időpontot most: 
06-20-367-4274 
+ LAKÁSOK, IRODÁK KÖL-
TÖZTETÉSE, lomtalanítás. Pi-
anínó-, páncélszekrény szállí-
tás. Hétvégén is. NEER TEHER 
06-70-648-7660
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+ REDőNYJAVÍTÁS, GURTNI 
CSERE egész Pest megyében 
garanciával, megbízható szak-
embertől, szolid áron, 48 órán 
belül. Ingyenes kiszállással. 
0670-418-3032
+ DUGULÁS ELHÁRÍTÁS fal-
bontás nélkül. Ázások csőtöré-
sek megszüntetése. Vécék tar-
tályok csapok szifonok cseréje. 
Csatorna kamerázás. VÍZSZE-
RELÉS. 06-20-491-5089
+ Műanyag és alu redőnyök, fix, 
rolós, nyíló szúnyoghálók, har-
monika ajtók, reluxák 2-3 hetes 
gyártási határidővel! Kor-Mo 

n Nyílás-
záró Kft. 
G ö d ö l l ő , 
Kossuth L. 
u. 26. Tel.: 
0 6 - 3 0 -
3 9 8 - 4 8 -
15, 06-28-

423-739. Web: www.kormon.
hu; Email: kormon@invitel.hu 
+ BETEG TAXI 0-24 Fizetős, 
minőségi, egyedi igényeket és 
időpontokat figyelembe véve 
vállalunk személyre szabott be-
tegszállítást a nap 24 órájában. 
Hétvégén is. Tel: 06-70-7702-
338
+ VASALÁST VÁLLALOK 06-
70-408-2969 
+ KCA KÖNYVELőIRODA. 
Könyvelés felelősségbiztosí-
tással. Korábbi könyvelői hibák 
visszamenőleges helyrehozá-
sa, adózási problémák rende-
zése, cégalapítás, kft-k, bt-k, 
katás egyéni vállalkozók teljes 
körű adminisztrációja, tanács-
adás, székhelyszolgáltatás. 
Ügyvédi, könyvvizsgálói háttér. 
Tel: 06-30-855-6415, e-mail: 
iroda.godollo@kca.hu, honlap: 
www.kca.hu 
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EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS
+ Gyógypedikűr: tyúkszem, 
szemölcs, bőrkeményedés, 
vastag benőtt gombás köröm 
kezelése, ápolása. Talpmasz-
százs. Óvakodjon a feketén 
dolgozó házaló kontároktól! 30 
év szakmai háttér. Bárándi Jó-
zsef 06-20-532-7275

OKTATÁS
+ Iskolaérettségi vizsgálat, is-
kola-előkészítő foglalkozás, 
logopédiai terápiák, írás, olva-
sás, helyesírási problémák ke-
zelése. Marcsi Mosoly Szigete 
www.logopedia-fejlesztes.hu 
tel: 06-20-414-9960 
+ MATEMATIKA – korrepetá-
lást (2.általánostól), emelt- és 
középszintű érettségire való 
felkészítést vállal gödöllői kö-
zépiskolai tanár. Főiskolások, 
egyetemisták segítése is! 06-
20-380-2268 (du., este hívható)

ADÁS-VÉTEL
+ ALMAVÁSÁR! Ismét kapható 
CSÁNYI ALMA: Idared, Zöld 
és KR-11-es (Jonatán, Starking 
keveréke). 150-250 Ft/kg-ig. 
Ugyanitt lé és cefre alma: 60-
100 Ft/kg-ig. Tel: 06-28-411-
298, 06-20-4359-650 
+ Vadonatúj AEG típusú kerá-
mia-tetős villanytűzhely eladó. 

Érd: 06-28-417-137
+ ELADÓ JELMEZEK 6-14 
éves korig gyermekek részére 
500-1000 Ft-os áron. Van nagy 
méretben is. Tel: 06-28-414-008 

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

EGYÉB
+ MÉZET közvetlenül a terme-
lőtől, a Ludányi Méhészetből! 
Akác-, Virág-, Hárs-, Geszte-
nye-, Repce krém-, Lépesméz, 
Propolisz, Virágpor, DIÓBÉL 
kapható. 3kg fölött házhoz szál-
lítjuk.06-30-9891-721 
+ Vásároljon HAMISÍTATLAN, 
OMME zárszalagos mézet köz-
vetlenül a termelőtől! Akác-, 
Hárs-, Akác-hárs-, Napraforgó-
méz. 720ml-es csavaros tetejű 
befőttes üveget cserébe elfo-
gadok. Házhoz szállítás. Szabó 
Méhészet Gödöllő, Lovas u.3. 
28/417-913

GÖDÖLLőI FORRÁS SZOCIÁLIS SEGÍTő 

ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 
törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyer-
mekjóléti Központ családsegítő/ esetmenedzser

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 
Pest megye, 2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel út 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lé-
nyeges feladatok: A családsegítő, vagy az esetmenedzser 

munkakörébe tartozó feladatok ellátása

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkal-
mazottak jogállásáról szóló” évi XXXIII. törvény rendelkezé-

sei az irányadók.

Pályázati feltételek:
Főiskola, szociálpedagógus, szociális munkás,

Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
Szociális, gyermekjóléti területen szerzett tapasztalat

Cselekvőképesség, büntetlen előélet
Erkölcsi bizonyítvány

Magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
B kategóriás jogosítvány

Elvárt kompetenciák:
Rugalmasság, precizitás, empátia, önálló munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Részletes szakmai önéletrajz, motivációs levél, végzettséget 

igazoló okirat
másolata, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában fog-

lalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez 

hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal be-

tölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 
2019. január 30.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Gödöllői Forrás Szociális Segí-

tő és Gyermekjóléti
Központ címére történő megküldésével (2100 Gödöllő, Tes-

sedik Sámuel út 4.). 

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban sze-
replő azonosító számot: G-8 , valamint a munkakör megne-

vezését: családsegítő/esetmenedzser.
vagy

Elektronikus úton Forrainé Murányi Judit részére a forras.
gazdasagi@vnet.hu e-mail címen keresztül

vagy
Személyesen: Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermek-

jóléti Központ,
Pest megye, 2100 Gödöllő, Ganz Ábrahám utca 7. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 1.



2019. január 29.24 gödöllői Szolgálat hirdetéS

BEKÜLdÉSI HATÁRIdŐ: 2019. FEBRuÁR 5.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyer-
te: Szászné Pusztaszeri Anita, Németh Mária Antónia
A dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyer-
te: Berta Béla, Várhegyi Ágnes
A Happy Box 2000 Ft-os utalványát nyerte: Bellus Károly 
A Városi Mozi ajándékát nyerte: Király Pálma, Markwarth László 
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási 
utalványát nyerte: Szomszéd József, Bokorné Kozma Julianna 

Felhívjuk tisztelt megfejtőink figyelmét, hogy a nyereménysorsolá-
son való részvételhez elengedhetetlen, hogy – akár postai úton, 
akár e-mailen küldik be a megfejtést – a nevük mellett a pontos 
postai címüket is adják meg!


