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Hagyományosan Gödöl-
lő főterén kezdődött és 
a Petőfi-szobornál ko-
szorúzással, valamint a 
lovasok felvonulásával 
zárult a gödöllői március 
15-ei megemlékezés dé-
lelőtti része, délután pe-
dig a Művészetek Házá-
ban került sor a Gödöllő 
Városért Díjak ünnepé-
lyes átadására.

A főtéren a Gödöllői 
Városi Fúvószenekar kö-
szöntötte az ünnepségre 
érkezőket Ella Attila vezény-
letével, majd Czelleng Réka 
előadásában csendült fel az 
„1848-ban” kezdetű népdal.

A megemlékezésen Gémesi 
György polgármester mondott 

ünnepi beszédet, majd a „Köz-
tük élek!” című ünnepi műsorá-
val tisztelgett Gödöllő nemzeti 
büszkeségeink, a hősök és 
névtelen forradalmárok dicső 
emléke előtt. az 1848/49-es 

forradalom és szabadságharc 
171. évfordulóján. 

A műsorban Mészáros Be-
áta, Tarján Péter színművész, 
Rehorovszky Gábor, a „Márci-
usiak” nevű zenekar – Lukács 

Csilla, Benkő Zsolt, Csanaki 
György, Hoffer György, Szász 
Ferenc – és a Damjanich János 
Általános Iskola tanári és gyer-
mekkórusa működött közre.

(folytatás a 4-5. oldalon)

„A múlt tisztelete mellett fontos A jövő építése is” –
ünnepi megemlékezés március 15-én

Fo
tó

: T
at

ár
 A

tti
la



2019. március 19.2 gödöllői szolgálat Portré

9/2019.

– Matematika-fizika sza- 
kos hallgatóból hogyan 
lett képzőművész?

– A legkisebb gyerekem 
nagyon szeretett rajzolni, 
én azelőtt viszont nem 
is gondoltam arra, hogy 
képzőművész leszek. 
Elvittem őt egy festőmű-
vészhez, Fazakas-Kosz-
ta Tiborhoz, és amikor 
beléptem a műtermébe, 
azt éreztem, hogy haza-
értem. Rögtön elkezdtem 
hozzá járni, klasszikus 
rajzot és festészetet tanul-
tam, utána jelentkeztem a 
Szegedi Tudományi Egye-
tem képi ábrázolás szakára, 
amit festő szakon végeztem 
el, és ezzel egyidőben jött az az ötlet, hogy 
galériát nyissak Gödöllőn.

– Miért pont Gödöllő?
– Ez ismét a gyerekeimhez kötődik. Ide 

jártak a Premontrei Szent Norbert Gimná-
ziumba és amikor áthaladtam a városon, 
eszembe jutott, hogy itt nincs folyamatosan 
működő kortárs galéria, viszont Gödöllőnek 
van egy csodálatos atmoszférája, ami soha-
sem fog szerte foszlani. Ez egy csodálatos 
művészi közeg, annyi sok jó művész, annyi 
sok jó ember szőtte ezt a sűrű szövésű hálót. 
Egyből az jutott eszembe, hogy én itt nagyon 
szeretnék egy galériát nyitni.

– Egy kisvárosban mennyire nehéz 
fenntartani egy galériát?

– Nagyon. Az emberek mindig a művé-
szetre költenek legutoljára, holott szerintem 
nagyon fontos a környezet, amiben élünk, 
ahol a gyerekeink nevelkednek. Mivel ál-
talában az utolsó helyre kerül szinte min-
denkinek a listáján, ezért nagyon nehéz 
fenntartani, de ugyanakkor szép feladat is. 
Gyakorlatilag missziónak tekintem.

– Van ideje a galéria és Gödöllő kép-
zőművészeti életének szervezése mellet 
a festésre?

– Nagyon kevés. A galériának a szervezé-
se, a kiállítások rendezése nagyon sok időt 
vesz igénybe. Az elmúlt tíz évben, körülbelül 
150 kiállítást rendeztem itthon és külföldön. 
De minden héten járok a NaN-art Grafikai 
Műhelybe, ahol Nádas Alexandra és Nagy 
Gábor festőművész vezetésével hétről-hét-
re új grafikák születnek.

– Kicsit beszéljünk a művészetéről, mi-
lyen technikákat alkalmaz?

– Festő szakon végeztem, általában az 
akril a fő vonal, de ehhez rengeteg idő kell, 
úgyhogy mostanában előtérbe került a grafi-
ka. Főleg litográfiákat, kollográfiákat, rézkar-
cokat, pasztellnyomatokat készítek, ezek 
variálásával vegyes technikákkal készülnek 
a festmények és a képek.

– Milyen témák érdeklik?
– Két vonal is van, ami érdekel. Az egyik a 

„Színház az egész világ”. Mindig eljátszunk 
egy szerepet. Jó feleségek akarunk lenni, jó 
szeretők, jó főnökök, jó beosztottak. Az igazi 
arcunkat nagyon kevésszer tudjuk megmu-
tatni. Úgyhogy az én képeimen nagyon sok-
szor szerepelnek színházi jelenetek. A másik 
vonal pedig, hogy szeretek együttműködni 
más művészekkel. A közös alkotások mindig 
nagyon motiválnak.

– Mik a mai művészeti trendek?
– Nem osztanám így fel, hogy mik a mű-

vészeti trendek. Aki meg akar felelni az el-
várásoknak, az mindig zsákutcába fut. Azt 
gondolom, hogy a művészet objektív. Az, 
hogy ki hol tart a pályán, mennyi művészitu-
dás, mennyi tárgyitudás van a kezében, az 
gyakorlatilag azonnal leszűrhető egy alko-
tásából. Onnantól kezdve szubjektív, hogy 
neked ez tetszik-e vagy sem.

– Mondja ezt egy alkotó. De mit mond a 
galéria tulajdonosa?

– A galériás is ezt mondja. Tulajdonosként 
is a minőség mellett teszem le a voksom. 
Lehet, hogy nem leszek népszerű vele, és 
lehet, hogy olyan alkotások is kikerülnek a 
falra, amiket a hétköznapi ember nem ért 
meg, de azt gondolom, az emberek ízlését, 
az emberek művészet felé irányultságát le-
het tanítani.

– Ma miért vásárolnak az emberek, esz-
tétikai okokból vagy befektetési céllal?

– Két fajta vásárló van nálunk. Az egyik, 
aki komolyan gyűjt, persze ők is esztétikai 
alapon választanak alkotásokat, de nekik 

fontos, hogy az a név, aki a festmények, 
vagy szobrok mögött áll, milyen értéket kép-
visel. Abban reménykednek, hogy az alkotás 
minimum értékálló lesz, de inkább nőjön az 
értékük. Az emberek nagyobb része viszont 
esztétika alapján vásárol. 

– Ha egy gyereket tehetségesnek tart, 
hogyan tudja 
egyengetni a pá-
lyáját?

– Felkészítjük 
őket a képzőmű-
vészeti egyetemre, 
vagy a MOME-ra. 
Nagyon jó iskolák 
vannak Magyaror-
szágon. Az általá-
nos iskola után a 
Kisképző az, ami 
az utánpótlást mi-
nőségileg folytatja. 

Nagyon szíve-
sen segítek én 
is, foglalkozom is 
gyerekekkel a ga-
lériában. 

Óvodáskorban 
még annyira fan-
tasztikus képze-

lőerejük van, hogy csak 
engedni kell őket szaba-
don szárnyalni. A művé-
szi pályára körülbelül ha-

todikos kortól lehet a gyerekeket felkészíteni.
– Vannak olyan országos események, 

amiken részt szokott venni a Levendula 
Galéria?

– A nyár elejét rögtön a Múzeumok Éjsza-
kájával szoktuk kezdeni. Ez egy fantasztikus 
éjszaka, az egész város cirkulál, különböző 
helyszíneken rengeteg program vár minket.

Szeptember harmadik hétvégéjén van az 
Ars Sacra Fesztivál, ott mindig egy adott bib-
liai mottó alapján kell alkotni a művészeknek. 

Végezetül pedig október 18-án, a Magyar 
Festészet Napján szoktunk részt venni.

– Fontosnak tartja, hogy az adott tér-
ség művészei akár egyszerre mutathas-
sák meg alkotásaikat?

– Mivel gödöllői galéria vagyunk, nekem 
nagyon fontos, hogy a gödöllői művészek-
nek teret adjak, a gödöllői alkotók meg tud-
janak mutatkozni. Szoros együttműködési 
kapcsolatban vagyok a GÖMB alkotócso-
portjával. Számomra nagyon fontos, hogy 
időről-időre inspirálva őket, együtt mutat-
kozzunk meg. Próbálom őket olyan projek-
tekbe belevonni, amik külföldi megjelenést 
is biztosítanak. Számos gödöllői művészt 
vittem már ki külföldi kiállításokra. Most 
egyébként a GÖMB-nek az IRKA irodalmi 
műhellyel lesz egy közös kiállítása a városi 
könyvtárban.

JA
(Az interjú teljes terjedelmében 

a szolgalat.com-on, valamint Facebook- 
oldalunkon olvasható. A beszélgetés pe-

dig a Gödöllő Net TV Facebook-oldalán 
tekinthető meg.)

Akinek A művészet misszió
30 perc című beszélgetős műsorunk 
eheti vendége Sz. Jánosi Erzsébet fes-
tőművész volt. A Levendula Galéria tu-
lajdonosa arról mesélt, hogyan lett kép-
zőművész, mennyire nehéz fenntartani 
egy galériát egy kisvárosban, mik a mai 
művészeti trendek és per-
sze a galéria program-
jai is szóba kerültek.

Sz. Jánosi Erzsébet
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Sajnos sokan figyelmen kívül hagyták az 
elmúlt hetekben érvényben lévő tűzgyúj-
tási tilalmat. Városunkban nem egy alka-
lommal volt szükség a tűzoltóság beavat-
kozására, a Rögesbe többször is ki kellett 
vonulniuk, nagy területen égett le a nö-
vényzet. Bár a tűzgyújtási tilalmat március 
18-án visszavonták, nem árt odafigyelni a 
tűzgyújtási szabályok betartására!

A Katasztrófavédelem felhívja a lakos-
ság figyelmét az alábbiakra: 

A szabadtéri tűzgyújtás feltételeit az Or-
szágos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 
54/2014. (XII. 5.) BM rendelet tartalmazza. 
A szabadban meggyújtott tüzet soha ne 
hagyjuk felügyelet nélkül és minden eset-
ben gondoskodjunk megfelelő mennyi-
ségű oltóanyagról. Mindig legyen nálunk 
a tűz oltására alkalmas kézi szerszám, és 
csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát fo-
lyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tar-
tani. Tájékozódjunk a várható időjárásról, 

mert a szél kedvez a tűz gyors továbbter-
jedésének. A felügyelet nélkül hagyott tűz 
könnyen továbbterjedhet és életveszélyt 
jelentő, vagy súlyos kárt okozó tüzek for-
rásává válhat.

A szabadtéri tűz kockázata jelentősen 
függ az időjárási viszonyoktól, a száraz és 
szeles időjárás elősegíti a tűz kialakulását, 
továbbterjedését. Erdőtűzveszélyes idő-
szakban országos szinten a vidékfejlesz-
tési miniszter, területi szinten az erdészeti 
hatóság tűzgyújtási tilalmat rendelhet el, 
mely esetén az érintett területen akkor is 
tilos a tűzgyújtás – beleértve a kijelölt tűz-
rakóhelyeket is –, ha azt egyébként más 
jogszabály megengedi.

A jogszabályi tilalom ellenére, illetve jog-
szabálytól eltérő vagy hatósági engedély 
hiányában végzett tűzgyújtási tevékeny-
ség miatt az önkormányzat, a környezet-
védelmi hatóság és a tűzvédelmi hatóság 
bírságot szabhat ki.       (ny.f.)

Elkészült és hamarosan átadásra kerül a Jáz-
min utca. Az Alvégben lévő, ipari övezetben lévő 
utcát a város az ott lévő vállalkozások jelentős 
támogatásával újították fel. A burkolati munkák 
mellett elkészült a csapadékvíz-elvezetés is. 

A kedvező időjárás beköszöntével egyre több 
helyen kezdőnek meg a felújítások és a javítási 
munkák. A tervek szerint még a tavasz folyamán 
martaszfaltos felület stabilizálásra kerül sor a Lá-
zár Vilmos és a Vasvári Pál utcában.

(db)

A múlt héten megkezdődött a Szent- 
Györgyi Albert utcai híd (A tűzoltóság 
felőli egyetemi behajtó – a szerk.) re-
konstrukciója. Itt az átépítést a forgalom 
megtartása mellett félpályás lezárás mel-
lett végzik. 

Máriabesnyőn is folyamatosan zajlik a 
munka. A múlt héten lebontották a vas-
útállomásnál lévő átjárót. Ezzel itt meg-
szűnt a gyalogosok számára az átkelési 
lehetőség, ezt kizárólag az Ősz utcai 
átvágásnál kialakított területen tehetik 

meg. A kivitelező megkeresésünkre azt a 
tájékoztatást adta, hogy a munkák sem a 
vasútállomásnál, sem máshol nem teszik 
lehetővé más, ideiglenes gyalogos átjáró 
kialakítását. 

Március 18-tól az utasok észrevételei és 
vasúttársaság tapasztalatai alapján ked-
vezően változik a hatvani vonalon közle-
kedő pótlóbuszok menetrendje és menet-
ideje.

Reggeli változások: • A Hatvan–Pécel 
viszonylatú gyors pótlóbuszok – a 4:52-
kor, 5:18-kor, 6:10- kor és 7:20-kor induló 
járatok kivételével – Isaszeg bejárati út 
autóbusz-megállóhelyen is megállnak.
• A Pécelről Aszódra induló buszok 6:33 
helyett 6:37- kor, 6:53 helyett 6:57- kor 
érkeznek, illetve az Aszódról Pécelre 
4:19- kor induló busz Pécelre 5:18 helyett 
5:13-kor érkezik, a péceli rövid átszállási 
idők miatt. 
• A Gödöllő–Pécel közötti 5:50-kor, 6:50-
kor és 7:50-kor induló buszok a teljes útvo-
nalukon 3 perccel korábban közlekednek. 

Délutáni, esti változások:
• A Pécelről Gödöllőre 14:50-kor és 
15:50-kor induló buszok március 14-ig 
közlekednek. 
• Esténként még egy S80-as jelzésű 
busz is közlekedik Pécel–Gödöllő között, 
amely Pécelről 19:50- kor indul.

Vasút: aktuális információk

Nagy terület égett a rögesbeN Munkák a vároSi
utakon
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„Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Köszöntöm Önöket az 1848. 

március 15-ei forradalom 171. 
évfordulója alkalmából rendezett 
ünnepségen. Köszönöm, hogy 
eljöttek, hogy együtt ünnepelünk, 
mint mindig, itt, Gödöllőn. Ünne-
peljünk és emlékezzünk a hősök-
re, akik egzisztenciájukat, életüket 
áldozták a haza függetlenségéért 
és szabadságáért.

„Magyar vagyok. Büszkén te-
kintek át

A múltnak tengerén, ahol sze-
mem

Egekbe nyúló kősziklákat lát,
Nagy tetteidet, bajnok nemze-

tem” – írja Petőfi Sándor.
Igen, egy ilyen „egekbe nyúló 

kősziklát” emeltek az 1848-49-
es forradalom és szabadságharc 
hősei, példát mutatva, mint oly 
sokan a magyar történelem során: 
bátorságból, hazaszeretetből, ha-
zafiságból. Büszkén mondhatjuk, 
hogy a több, mint ezeréves törté-
nelmünk egyik legszebb része az 
1848-as márciusi forradalom, amit 
egy maroknyi értelmiségi fiatal a 
Bécsben kitört forradalom hírére 
döntött el március 14-én a Pilvax 
kávéházban és indított el március 
15-én hajnalban. 

Nyomdafoglalás, 12 pont, Nem-
zeti dal, Táncsics kiszabadítása, 
és este a Nemzeti Színházban a 
Bánk bán díszelőadása, amivel 
ünnepelték a győztes forradalmat. 
Nem volt tévé, rádió, internet, mo-
biltelefon és Facebook sem, ahol 
élőben lehetett volna közvetíteni az 
eseményeket. Mégis 24 óra alatt 
győzött a forradalom, és rá egy 
évre – itt néhány kilométerre tőlünk 
– Isaszegen, a Tavaszi Hadjárat 
során fényes győzelmet arattak 
a magyar katonák egy hatalmas 
birodalom hadserege ellen. A sza-
badságharcot pedig csak a hihetet-
len túlerővel bíró, az országba be-
hívott orosz hadsereg tudta leverni. 
171 év távlatából is büszkén emlé-
kezünk rájuk itthon és a nagyvilág-
ban, és hirdetjük, hogy nekik akkor, 
ott, márciusban sikerült. 

De miért sikerülhetett? Mi volt 
a titka annak, hogy egy maroknyi 
értelmiségi által indított forradalom 
a félelmetes túlerőt meghátrálásra 
kényszerítette?

„A vár ereje nem a falakban rej-
tezik, hanem a védők lelkében” 
– mondta Dobó István több száz 
évvel korábban. Igen, 1848-ban is 
a magyar katonák szívéből és lel-
kéből áradó hazaszeretet adta azt 
az erőt, ami a kisebb létszám és a 
rosszabb katonai technika ellené-
re is sikerre vitte őket.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Mit jelent a mai ember számára 

a hazaszeretet? Ma az ország sok 

pontján az ünnepi beszé-
dekben elhangzik ez a 
szó. Hazaszeretet. Egy 
szó, ami hatalmas jelen-
téssel bír. Mert szereti-e 
a hazáját az, aki úgy érzi, 
el kell hagynia azt, mert 
itt már nincs maradása?

Szereti-e a hazáját 
az, aki már elhagyta, de 
ott a távolban, messze a 
szülőföldtől összeszorul 
a szíve, amikor meghall-
ja a Himnuszt? Ki tudja 
megmondani, hogy mit 
jelent a haza szeretete? 
Egyáltalán megmondhat-
ja-e valaki a másik em-
bernek? A haza szeretete 
mindannyiunkban ott van 
bent: A szívünkben, a lel-
künkben, a vérünkben. 
Éljünk itt, az országban, 
a határon túl vagy a világ 
más pontján. A haza sze-
retetét nem tudja senki sem elven-
ni, sem kiirtani. 

A hazaszeretet a hazához, an-
nak földjéhez, lakóihoz, nyelvé-
hez, történelméhez, kultúrájához, 
hagyományaihoz való ragaszko-
dás, ami tettekben is megnyilatko-
zik: a haza iránt érzett kötelessé-
gek teljesítésében, saját érdekeink 
mellőzésében, önzetlenségben, 
odaadásban, önfeláldozásban mu- 
tatkozik meg. 

Csak nagy nemzeti hanyatlás 
korszakában gyengül ez az ér-
zés, kap lábra az önzés, az egyén 
elszigetelődése, elzárkózása a 
közösség elől, a magánérdek ki-
elégítésének hajhászása, a haza-
szeretetnek csak szóval vallása, 
tettel való megtagadása. 

A mindenkori jelen politikája 
mindig is úgy érezte, őket csak a 
hazaszeretet vezérli. A haza és a 
nemzet védelme miatt teszik azt, 
amit. És ha mások nem úgy gon-
dolkodnak, mint ők, azok a haza 
ellenségei.

De a jövő generációja az, amely 
erről ítéletet alkot.

És bizony legtöbbször a jövő 
máshogy látja a múltat. Bizony, 
nem olyan fényesen, mint azt ko-
rábban a nagy politikacsinálók le-
írták vagy gondolták.

Rólunk és tetteinkről is majd a 
jövő generációja fog egyszer vé-
leményt alkotni. Ők lesznek azok, 
akik utólag értékelni fogják csele-
kedeteinket. 

Abban biztos vagyok, hogy 
a 48-as forradalmárok sikerére 
nemcsak így, 171 év távlatából, 
de majd 100 év múlva is büszkék 
lesznek leszármazottaink. Mert 
ezt a sikert az igazi hazaszeretet 
alapozta meg. 

171 évvel ezelőtt azok a fiata-
lok nem törődtek bele a sorsukba, 

nem dőltek hátra a fotelben és 
mondták: ez van, úgysem tudunk 
változtatni, felesleges itt bármit 
csinálni. Nem. Ők bátran ki mer-
tek állni a szabadságukért és a 
függetlenségükért. Mertek csele-
kedni. Jövőt akartak építeni.

Én azok közé tartozom, akik 
hisznek a cselekvő hazaszeretet-
ben és mindig keresem ennek a 
cselekvésnek a lehetőségét. Mert 
ezernyi lehetősége van a cselek-
vésnek itt, Gödöllőn is. 

És ezt nemcsak a város fejlesz-
téseire értem. 

Nyilván fontos, hogy egy hosz-
szútávú fejlesztési stratégia men-
tén tudjuk biztosítani a minél 
komfortosabb, biztonságosabb 
feltételeit a mindennapi életünk-
nek; hogy legyen helyi gazdaság, 
ami bevételeivel nagyban segíti a 
város magas színvonalú működé-
sét. 

Fontos, hogy megvalósíthas-
suk a terveinket, hogy építészeti, 
kulturális, természeti értékeinket 
megtartva megfeleljünk a kor ki-
hívásainak és gyermekeink fejlő-
dését lehetőségeinkhez képest a 
leginkább segíteni tudjuk, de ami 
döntő: hogy mindenkinek legyen 
kenyér az asztalán! 

Ez a helyi hazaszeret: Az a 
közösség, ahova leginkább tarto-
zunk, közösség, ami az otthonunk;

Közösség, ahol ismerjük egy-
mást és figyelemmel vagyunk má-
sok dolgaira is, 

Közösség, ahol generációk 
együtt tudják eltölteni a szabadi-
dejüket úgy, hogy nem zavarják, 
hanem elfogadják egymást;

Közösség, ahol mindannyiunk-
nak fontos a szép, tiszta környe-
zet; 

Közösség, ahol meg tudjuk vi-
tatni a dolgainkat és ha valakinek 

más a véleménye, nem kell 
félnie attól, hogy kimondja azt; 

Közösség, ahol nem a kü-
lönbségeket keressük, hanem 
a hasonlóságokat; 

Közösség, ahol együtt tu-
dunk örülni, nevetni és szük-
ség esetén osztozni más fáj-
dalmában;

Közösség, ahol örülni tu-
dunk más sikerének, sőt, ha 
kell, dolgozni is azért; 

Közösség, ahol együtt tu-
dunk ünnepelni különbségek-
től függetlenül, mint most is. 

Ebbe az építkezésbe min-
denki be tud kapcsolódni, mint 
ahogyan egyre többen teszik, 
és ha vannak, akik a kákán is 
csomót keresve távol tartják 
magukat, az legyen az ő dol-
guk. 

Én hiszek azok munkájá-
ban, szolgálatában, akik a ma-

guk területén rengeteget tesznek a 
városért, hiszek Önökben, hiszek 
a közösség erejében – mindezt 
hazaszeretettel, helyi hazafiként. 

Higgyék el! Együtt erősebbek 
vagyunk értékeink megtartásá-
ban, céljaink elérésében!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A múlt tisztelete mellett fontos a 

jövő építése is.
Aki fát ültet, jövőt épít!
A közösségépítés egy újabb 

kis köveként örömmel jelentem 
be önöknek, hogy a következő öt 
esztendőben ezer fa ültetését ha-
tároztuk el, ezzel is demonstrálva 
azt, hogy a jövőben gondolko-
dunk. 

Ezeket a fákat generációk 
együtt ültetik majd el, együtt óvjuk, 
és védjük őket. 

Ez csak egy lépés, amit tehe-
tünk itt, a jelenben a jövőért.

De ez a kis lépés nagy hatással 
lehet majd unokáink és az ő uno-
káik életére.

Mert mindannyian azt szeret-
nénk, hogy ők is büszkék legye-
nek majd ránk, az ősökre.

Amint látják, rengeteg a lehe-
tőség arra, hogy az 1848-49-es 
hősök cselekvő hazaszeretete itt, 
Gödöllőn is, napjainkban is va-
lóság legyen. És ha ezt közösen 
tesszük, akkor nem félek attól, 
hogy unokáink unokái száz év 
múlva, Petőfi Sándor szavaival: 
büszkén tekintenek át a múltnak 
tengerén, ahol szemük egy má-
sik egekbe nyúló kősziklát is lát – 
nagy tetteidért bajnok Gödöllő.

Isten áldja Magyarországot, Is-
ten áldja Gödöllőt, Isten áldja Önö-
ket! 

Köszönöm, hogy meghallgat-
tak.”

PrEMontrEi fEJlESztéSEk:
ÚJ növényEk,

rEndEzEttEbb tErülEt

Dr. Gémesi GyörGy polGármester ünnepi beszéDe
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(folytatás az 1. oldalról) 
Az ünnepi megemlékezés – me-

lyen részt vett dr. Palkovics László, a 
SZIE rektora is – második része Petőfi 
Sándor szobránál zajlott le, ahol az 
önkormányzat és intézményei, a pár-
tok és a civil szervezetek képviselői 
helyezték el az emlékezés koszorúit. 
A délelőtti rendezvények sorát hagyo-
mányosan a Tarsolyos Lovas Egylet 
által szervezett lovas felvonulás zárta.

(A felvonulók névsorát és az ar-
ról készült fotóösszeállítást a Face-
book-oldalunkon láthatják.)

(KJ)

Nemzeti ünnepünk délutánján, a Művészetek Háza színházter-
mében adták át a Gödöllő Városért kitüntetéseket Kája Sándor 
kántornak, Kiss Jánosnénak, a Kalória Gyermek- és Közét-
keztetési Nonprofit Közhasznú Kft. nyugalmazott vállalkozási 
igazgatójának és az Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény 
szakmai közösségének.

Az eseményen elsőként a Polgármesteri Ezüstérem Gödöl-
lőért elismeréseket adta át Gémesi György Gödöllő hírnevé-
nek öregbítéséért Rácz Barnabás nagybőgőkészítő mesternek 
és Kardos Zoltán mozdonyvezetőnek az Erdészeti Arborétum 
területén az erdei kisvasút megálmodásáért és kivitelezéséért. 
A polgármester köszöntő beszéde után a díjátadással folytató-
dott a rendezvény.

Az ünnepi műsorban a Frédéric Chopin Zenei AMI növendé-
kei (Baji Boglárka, Juhász Enikő, Lukács Lilla Réka), a Pre-
montrei Szent Norbert Gimnázium zongo-
ra szakos tanára, Szalai Gergő és a Bagi 
Muharay Elemér Népi Együttes működött 
közre.

(A rendezvényről és a kitüntetettekről 
bővebben, több fotóval a szolgalat.com-on 

és Facebook-oldalunkon olvashat.)

Március 14-én este is több százan vettek 
részt a fáklyás felvonuláson, amellyel a 
gödöllői ifjúság tisztelgett az 1848/49-es 
forradalom és szabadságharc hősei előtt.

Március 15. előestéjén hagyományo-
san a Petőfi-szobornál kezdődött a ren-
dezvény, ahol Gecse Gábor, a Club Szín-
ház tagja szavalta el a Nemzeti dalt, majd 
Papp Bendegúz, a Gödöllői Ifjúsági Ön-
kormányzat alelnöke mondott beszédet.

Ezt követően a résztvevők a Városi 
Vegyeskar közreműködésével 1848-as 
dalokat énekelve vonultak fáklyáikkal a 
Dózsa György úti temetőbe, az Isasze-
gi csata hőseinek emlékművéhez, ahol 
Györfi Laura szavalatát (Petőfi Sándor: 
Ismét magyar lett a magyar) követően a 
szabadságharc és az isaszegi csata áldo-
zatainak emlékére koszorút helyeztek el.

Fáklyás Felvonulás

átadták a Gödöllő városért díjakat
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ÚJABB VEzEtőVáLtáS
A kukAhoLDING éLéN
Szinte egymásnak adják a kilin-
cset a vezetők a Nemzeti Hulla-
dékgazdálkodási Koordináló és 
Vagyonkezelő Zrt-nél, ahol már 
második alkalommal váltották le 

a vezetést és neveztek ki újat. 
Most azonban mindez csendben 
történt, csupán a cégadatbázis 
márciusi adataiból derült ki, hogy 
új igazgatósága és új felügyelőbi-
zottságot neveztek ki a kukahol-
ding élére. 

Gémesi György a múlt évben, 
amikor ellehetetlenült a helyzet a 
Zöld Híd B.I.G.G. Kft-nél, több-
ször is felhívta a figyelmet arra, 
hogy a hiba a központi vezetés-
ben, a nem megfelelő finanszíro-
zásban van. 

Nem sokkal azután, hogy a múlt 
év novemberében Gémesi György 

lemondott a Zöld Hidat tulajdon-
ló  Észak-Kelet Pest és Nógrád 
Megyei Regionális Hulladékgaz-
dálkodási és Környezetvédelmi 
Önkormányzati Társulás elnöki 

tisztéről, a kormány menesztette 
az NHKV Zrt. vezetését, ám az új 
főnökök a jelek szerint nem soká-
ig maradhattak a helyükön. Mind-
ez alátámasztja azt, amit Gémesi 
György is hangoztatott.

De nincs változás a Zöld Híd 
B.I.G.G. Kft-nél sem, hiába ültet-
ték decemberben Fördős Atti-
lát, Vác fideszes polgármesterét 
az önkormányzati társulás elnöki 
székébe. 2018 novembere óta 
változatlanul a Katasztrófavéde-
lem látja el a feladatot, a költségek 
csökkenéséről pedig szó sincs.

(kj)

Mint arról már februárban beszámol-
tunk, a GIM-ház fiatal művészeinek 
ötlete alapján szépül meg a Körösfői 
utca. A projekt keretében a temető kerí-
téséül szolgáló  betonfalat örökzöld és 
virágzó növényekkel futtatják be, ezen 
kívül a parkoló négy kijelölt helyén élő 
fűzfaszerkezetre felfuttatott növényins-
tallációt készítenek. A kezdeményezést 
az önkormányzat 
is támogatja.

A projektbe 
bárki bekapcso-
lódhat, aki szeret-
ne tenni az utca 
szépítéséért. 

Az érdeklődő-
ket a szervezők 
március 22-én, 
pénteken 17 órá-
ra a GIM-házba 
várják, ahol Ta-

kács Edvárd tájépítész tart majd előa-
dást a fűzépítés technikájáról, s min-
den szükséges információ elhangzik 
majd a munkáról. 

A kivitelezésre, a fűzstruktúrák elül-
tetésére március 23-24 -én, szombaton 
és vasárnap 8-17óra között kerül sor.

(kj)

A hazai vállalkozásoknak igencsak sok fizetni 
valójuk akad, ezek közé tartozik a kamarai tag-
díj is, ami a kötelező terhek közé tartozik. 

A gazdálkodó szervezeteknek és az egyéni 
vállalkozóknak március 31-ig kell befizetniük a 
2019-es kamarai hozzájárulást. Ennek díja 5 
ezer forint, amit minden vállalkozásnak a terüle-
tileg illetékes kamarának kell megfizetnie. Cél-
szerű erről nem megfeledkezni, mivel a kamarai 
hozzájárulás köztartozásnak minősül, ezért, ha 
valaki nem fizet, az adóhatóság inkasszót bo-
csát ki, amely – az elmaradás mértékétől függő-
en – akár több tízezer forintra is nőhet. 

A kamarai tagság hazánkban sokáig kötelező 
volt, majd néhány évig önkéntes alapon műkö-
dött. Végül 2012-ben ismét kötelezővé tették. 
Bár ez hivatalosan nem tagdíj, és a befizetése 
ingyenes szolgáltatásokra jogosítja a vállalko-
zókat, a legtöbben felesleges kötelező tehernek 
tartják.            (kj)

A Zöld Híd B.I.G.G. Non-
profit Kft. megkezdi a 
zöldhulladék-szállítást, 
valamint bejelentették, 
megváltozik a lomtalaní-
tási rend: ezentúl meg kell 
rendelni a szolgáltatást. 

A lomtalanítás megújítása mellett a zöldhulladék elszál-
lítását is megkezdik, valamint az ügyfelek hulladékgyűj-
tőinek méreteit is összevetik az adatbázisukban szereplő 
adatokkal.

Lomtalanítás:
A Zöld Híd idén nem előre bejelentett időpont(ok)ban 

tartja meg a lomtalanítást, hanem 2019-től bevezeti a ház-
hoz menő begyűjtést. Ez azt jelenti, hogy május 1. és júni-
us 30. között lehet leadni egy bejelentő lapot személyesen 
(ügyfélszolgálati irodákban), azonosítás után telefonon 
(+36-28-561-200) vagy emailben (lomtalanitas@zoldhid.
hu). A lomtalanításra Gödöllőn ezek után június 1. és júli-
us 31. között kerül sor a leegyeztetett és a Zöld Híd által 
visszaigazolt időpontban.

Zöldhulladék:
A cég idén március 23-án megkezdi a november 30-ig 

tartó zöldhulladékgyűjtést. Ennek érdekében a Zöld Híd a 
héten megkezdi a lebomló, zöld színű zsákok kiszállítását 
az ismert és megszokott értékesítési pontokra. A részletes 
menetrendet a www.zoldhid.hu oldalon lehet megtalálni.

Hulladékgyűjtők ellenőrzése:
A Zöld Híd megkezdi a hulladékgazdálkodási közszol-

gáltatásban részt vevő ügyfelek teljes körű ellenőrzését. 
Ennek alapját az adatbázisban szereplő ügyféladatok ké-
pezik. Kérik, hogy vizsgálat előtt az ügyfelek is ellenőriz-
zék az ingatlanuk elé kihelyezett edényzet méretét és da-
rabszámát az NKHV Zrt. által kiállított számlán feltüntetett 
adatokkal.

A hulladékszállításról és a lomtalanításról valamennyi 
információ megtalálható a szolgalat.com-on és facebook 
oldalunkon,valamint a www.godollo.hu oldalon.        (ny.f.)

VáLtozáSok A 
huLLADékSzáLLítáSBAN

VáLLALkozók
fIGyELEM!

Hétvége a fűz jegyében
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Ide nekem a „Pöttyöst” 
címmel különleges ki-
állítás nyílt a Gödöllői 
Városi Könyvtár és Infor-
mációs Központban. A 
Magyar Rákellenes Liga 
Gödöllői Alapszervezete 
által rendezett összmű-
vészeti tárlat célja, hogy 
felhívják a figyelmet az 
életigenlésre, hogy meg-
mutassák, hogy létezik 
egy „másként látó szemüveg”, 
amelyen keresztül megtalálthatjuk 
a pozitív dolgokat és megtölthetjük 
tartalommal a mindennapokat még 
a legnehezebb helyzetekben is. A 
kiállításon többnyire olyan alkotók 
munkái láthatók, akik valamilyen 
módon súlyos betegségben érin-
tettek. A kiállításon festmények, fo-
tók, kézműves munkák, verses- és 
novellás kötetek mutatják meg, a 
„másként látó szemüveg” segítsé-
gével milyen csodálatos alkotások 
születhetnek. 

A rendezvényen Gémesi György 
polgármester és Rozványi Ba-
lázs, a Magyar Rákellenes Liga 
elnöke mondott köszöntőt, majd 
Vajek Andrea, a MRL Gödöllői 
Alapszervezetének elnöke egy kü-
lönleges játék segítségével mutat-
ta be azokat, akiknek a munkáit a 
nagyközönség láthathatja. 
A könyvtár olvasó- és konferencia-
termében Babics Kornélia, Falus 
Katalin, Feketéné Bencsik Ju-
lianna, Hegedűs Gáborné, Joó 
Eszter, Klemens Ágnes, Koltay 

Zsuzsam Pap-Klára Márta, So-
mogyvári Zsóka, Tarján Teodo-
ra, Vörös Eszter Anna, az MRL-
BP -Hegyvidék alkotóközösség 
és a Gödöllő Életmód Klub-Kre-
atív Nagyik „A közösség erejével” 
munkáit tekinthetik meg. 
A megnyitón közreműködtek az 
IRKA tagjai: Feketén Bencsik Juli-

anna, Pap-Klára Márta és Pataki 
Pál, valamint a Főnix tánccsoport.

Ebben az évben dr. Krassay 
László erdőmérnök, Gödöllő 
város egykori alpolgármestere, 
a Gödöllői Lokálpatrióta Klub 
alapító tagja kapta a Bárdy 
Péter-díjat. A Török Ignác Gim-
názium egykori tanára, majd a 
Premontrei Szent Norbert Gim-
názium igazgatója emlékére 
létrehozott díjat kedden este 
adták át az Erzsébet Királyné 
Szálloda dísztermében.
A díjat ifj. Bárdy Péter és édes-
anyja, Bárdy Péterné adta át 
Krassay Lászlónak, aki a tőle 
megszokott szerény szavakkal 
mondott köszönetet, amiért a 
díjat létrehozó Bárdy Péter Ba-
ráti Kör kuratóriumának ebben 
az évben rá esett a választása. 
„Becsület, tehetség, szeretet” - 
ezekkel a szavakkal jellemezte 
Bárdy Péter pedagógusi és kö-
zösségteremtő munkásságát 

Krassay László. Az ünnepsé-
gen Nádori Gergely, a Bárdy 
Péter Baráti Kör egyik alapító 
tagja mondott köszöntőt, Ka-
rasz Gyöngyi tanárnő, Bárdy 
Péter egykori törökös kollégá-
ja és jóbarátja pedig megható 
szavakkal emlékezett vissza a 

2016 decemberében elhunyt is-
kolaigazgatóra.
A díjazottat ifj. Bárdy Péter mél-
tatta, valamint Wisznovszky 
Tamás és Gémesi Márta, a 
Premontrei Gimnázium egyko-
ri diákjai szavaltak el egy-egy 
verset. Az ünnepség elején a 

Chopin Zenei AMI diákjai (Kris-
tóf Kata, Kőműves Mária, 
Csuja Gellért, Kertész Má-
tyás) adtak elő egy vonósné-
gyest.
A tavaly alapított díjat első alka-
lommal dr. Fábri Mihály és Van-
csó Imréné vehette át.        (t.a.)

ALKOTÁSOK AZOKTÓL, AKIK MÁR VISELIK A „MÁSKÉNT LÁTÓ SZEMÜVEGET”

DR. KRASSAy LÁSZLÓÉ AZ IDEI BÁRDy PÉTER-Díj

Életének 73. évében, hosz-
szan tartó súlyos beteg-
ség után 2019. március 
17-én elhunyt Igló Éva, 
a Gödöllő Táncegyüttes 
alapítója, aki hosszú éve-
ken át vezette a hazai és a 
nemzetközi néptánc élet-
ben is kiemelkedő ered-
ményeket elért művészeti 
csoportot. 
Temetéséről később intéz-
kednek. 

ELhuNyt IGLóI éVA

Több fotó: szolgalat.com,
facebook.com/godolloiszolgalat
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bEindult a kErti Munka
 a Civil Ház kErtJébEn 

Gödöllői sikerek-
nek örülhettünk a 
napokban a Tesco 
áruházlánc „Ön vá-
laszt, mi segítünk” 
programjában. Az 
Árva Lelkek Állat-
védő Egyesület 
400.000 forintot, a 
Palotakert Bölcső-
de pedig 200.000 
forintot nyert a pá-
lyázaton. 
Az Árva Lelkek Állatvédő Egye-
sület létrehozott egy pici otthont 
a mentett állatok részére, amihez 
nagy segítséget jelent a most ka-
pott támogatás - tudtuk meg Som 
Mariannától. A szavazás során el-
nyert támoga-
tást kennelek 
vársárlására 
fordítják. Az 
e g y e s ü l e t 
rossz tartás-
ból mentett 
állatokal fog-
lalkozik, s 
a pénzügyi 
támoga tás 
mellett ideiglenes gazdikra is jelen-
tős szükségük lenne. 
A Palotakert Bölcsőde ez alkalom-
mal 200.000 forintot kapott a prog-
ramnak köszönhetően – tudtuk 
meg Varga Gyöngyi bölcsődeve-
zetőtől. Mint az igazgató asszony 
elmondta, az intézmény nagy 

hangsúlyt fektet az egészséges 
életmódra, és a gyermeki kreativi-
tás kibontakoztatására, s az esz-
tétikusan kialakított sószobában a 
kettő együtt válhat valóra. Egész-
séges, szennyezett részecskéktől 

mentes környezet-
ben a gyerekek 
kedvük szerint 
foglalatoskodhat-
nak, rajzolhatnak, 
játszhatnak. A 
most nyert pályá-
zati pénzből só-
generátort szeret-
nének vásárolni a 
Mézeskalácsház 

tagintézmény számára. A pályá-
zaton a bölcsőde munkáját segítő 
Gödöllői PALETTA 2013 Alapít-
vány vett részt. Mint megtudtuk, 
az elnyert összeg mellé az áruház 
rengeteg ajándékkal is meglepte a 
gyerekeket.

(k.j.)

Ismét holland testvérvárosunk küldötteit köszönthettük városunkban. A 
Török Ignác Gimnázium szoros kapcsolatot ápol a wageningeni Pantarin 
iskolával; a két intézmény diákjai rendszeresen tesznek látogatást egy-
más intézményeiben. A múlt héten ismét holland diákok újabb csoport-
ja érkezett Gödöllőre, akik városunk és Budapest nevezetességeivel is 
megismerkedtek. A tanulók hagyományosan a Világbéke-gongot is meg-
szólaltatták, illetve koszorúztak a március 15-ei ünnepségen.             (b.j.)

Bár az időjárás nem mindig tavaszias, diákok népesítették be a 
Civil ház iskolakertjét, ahol a Gödöllői Kertbarátok Egyesületével 
feltöltötték termőfölddel a magaságyásokat, a Petőfi iskola diákjai 
pedig Dóbiás Judit vezetésével a raklapokból összeállított virág- 

ágyásokat töltötték meg a tavasz virágaival. Az ágyásokba saláta, 
petrezselyem, koriander, sóska és néhány gyógynövény is került. 
A jó hangulatú közös munka összekovácsolta a különböző generá-
ciókat. A kiültetett palántákat, növénykéket a Pálmaház kertészete 
biztosította.

SEGíTSÉG öSSZEfOGÁSSAL

Wageningeni diákok Gödöllőn 
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A bAgoly könyvesbolt AjánlAtA
földön, holdon, levegőben

„Csak bot és vászon, 
de nem bot és vászon, 
hanem zászló” – írta 
versében Kosztolányi 
Dezső, az úttörők pe-
dig a lengő selyemlo-
bogóról énekeltek né-
hány évvel ezelőtt.
A zászlók különleges 
és fontos jelképek, 
amelyek már több ezer 
éve jelen vannak az 
uralkodók udvaraiban, 
a harctereken, és az 
emberek szívében.
Vannak, amelyek egy-egy szerve-
zetet jelképeznek, másoknak vallási 
jelentőségük van, vagy épp jelzé-
sekre használják őket, és persze ott 
vannak az egyes nemzetek lobogói. 
A Móra kiadó most megjelent könyve 
a gyerekek számára teszi érthetővé 
a zászlók történetét és jelentését. Az 
ifjú olvasók megismerhetik az egyes 
országok zászlóit és számtalan in-
formációt megtudhatnak – ha nem 
is mindről, de a szerkesztők szerint 
legismertebbnek gondolt szimbólu-
mokról, így természetesen hazánk 
nemzeti lobogójáról is. 
De mindezek mellett kiderül, melyik 
országban húzzák a legmagasabb-
ra az állami zászlót, és azt is, mi-
lyen anyagból készült és mennyibe 
került az a csillagos-sávos lobogó, 

amit Neil Armstrong 
és Edwin Aldrin és 
Michael Collins az 
első Holdra szállás 
alkalmával vitt ma-
gával. De, ha már 
a világűr felé vettük 
az irányt: Ki tud-
ja, milyen a Mars 
zászlaja?  Bizony, 
ennek a bolygónak 
a NASA tudósai 
már megalkották 
a saját trikolórját, 
amelyen a vörös 

szín a Mars vörös földjét, a zöld az 
emberi felfedezéseket, a kék pedig 
a reményt jelképezi, hogy egyszer 
majd emberek élnek a Föld szom-
széd bolygóján. 
Ne szaladjunk azonban ennyire elő-
re a jövőbe, nézzünk inkább vissza 
a múltba! A világ legrégebben meg-
szakítás nélkül használt zászlaja Dá-
nia nemzeti lobogója, ami 1219-ből 
származik. 
Ez is megtalálható városunk főte-
rén, a Világbéke-gongon, amelynek 
zászlóábrázolásait gyerekek és idő-
sebbek egyaránt örömmel néze-
getik. Akár egy izgalmas program 
is kerekedhet abból, ha könyvvel a 
kézben kezd neki valaki a nézege-
tésnek! 
(Clive Gifford: Mesélő zászlók)   (nyf)

Bizony sok víz lefolyt a Rákos-patakon 2015 óta, amikor is a Gödöllői 
Városi Könyvtár és Információs Központ hatalmas sikerrel megren-
dezte az Olvasók diadala című játékot. A keretjáték Suzanne Collins: 
Az éhezők viadala című könyvének egyes elemeire épült. A projekt 
nem csak a gödöllői játékos kedvű olvasók körében aratott nagy sikert, 
hanem szakmai körökben is. A múlt évben több hazai helyszínen is 
bemutatták, s ráadásul Könyvtári Minőségi Díjat nyertek vele. A játék 
idén újra indul. A részletekről Istók Annával, a könyvtár igazgató-he-
lyettesével beszélgettünk. 
– Az Olvasók diadala a 2015-ös év vetélkedője volt, amikor a Művé-
szetek Kertje volt a gödöllői kulturális tematikus év. A játékot akkor jól 
össze tudtuk kapcsolni a természetjárással. Mivel a program ennyire 
sikeres volt, úgy gondoltuk, hogy megismételjük. Ehhez remek apro-
pót adott a Zöld könyvtár programunkkal, amibe a zöld környezet meg-
ismerése ismét beilleszthető.
– Mennyiben lesz a játék azonos a négy évvel ezelőttivel és meny-
nyiben lesz más?
– Természetesen újítunk, de a játék változatlanul „Az éhezők viadala 
című könyvön alapul. Most is lesz 12 körzet - Gödöllő 12 körzete - 
amit be kell majd járniuk a versenyzőknek, ott juthatnak majd hozzá a 
könyvlistákhoz. Ezeket a város zöld helyszíneihez kapcsoljuk, az in-
formációs táblákat GPS koordináták segítségével kell megkeresniük a 
csapatoknak. Ezt megtartottuk, ami viszont újítás, hogy idén nemcsak 
gyerekeket, hanem felnőtteket is szeretnénk bevonni a programba. 
Így összetettebb lesz a játék: a csapatok nem csak egymással vetél-
kednek, hanem közben, a korosztályok között is harcot hirdetünk. A 
cél, hogy kiderítsük, ki olvas többet, a fiatalok vagy a felnőttek. 
– A könyvlistára milyen művek kerülnek fel?
– Könnyebb és komolyabb művek egyaránt szerepelnek az összeál-
lításban.  A könyveket az elolvasás után a csapatnak értékelnie kell: 
kicsit vicces, humoros kérdésekre kell majd válaszolniuk, és kreatív 
feladatok is kapcsolódnak hozzájuk. 
– Hány csapatra számítanak?
– 24 csapatot tudunk fogadni. Csak korosztályos csapatokat várunk, 
tehát ha egy család szeretne jelentkezni, akkor külön gyerek- és külön 
felnőtt csapattal kell jelentkezniük. Így családon belül is zajlik majd a 
vetélkedés.              (k.j.)

Olvasók diadala – játékra fel!
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Újabb zeneiskolai 
sikerek

Március 15. alkalmából 
több rangos kitüntetés 
átadására került sor. A 
díjazottak között idén 
két Gödöllőhöz kötődő 
kiváló előadó volt. 
Prof. Dr. Kásler Mik-
lós, az emberi erőfor-
rások minisztere ki-
emelkedő színvonalú 
munkájáért Magyar 
Érdemrend Lovagke-
reszt polgári tagozat ki-
tüntetést adományozott 
Maczkó Mária nép-
dalénekesnek, Szilasi 
Alex zongoraművész, 
a Gödöllői Királyi Kas-
tély művészeti veze-
tője, a Károli Gáspár 
Református Egyetem 
tanára Liszt Ferenc -dí-
jat vehetett át.

Az elmúlt napokban több rangos 
zenei megmérettetésen vettek 
részt a Frédéric Chopin Zenei AMI 
növendékei. A versenyek újabb si-
kereket hoztak az intézmény szá-
mára. 
A néhány éve gyönyörűen fel-
újított Vigadó Kulturális Központ 
adott otthont Kisújszálláson a 
XIII. Országos Zeneiskolai Kürt-
versenynek. Az idén az ország 
zeneiskoláiból 66 kürtös jutott el 
a döntő megmérettetésre. Váro-
sunkból Bernácz Eszter Cseper-
ke jutott be az országos döntőre a 
II. korcsoportban, s II. díjjal térhe-
tett haza a versenyről. Felkészítő 
tanára Lázár Attila volt, zongora-
kísérője pedig Ujj Emőke, aki Kor-
repetítori Különdíjban részesült.
A szegedi Dugonics András Piaris-
ta Gimnázium Alapfokú Művészeti 
Iskolájának és a Karolina Művé-
szeti Iskola rendezésében már-
cius 9-én és 10-én tizenegyedik 
alkalommal került sor a Tavaszi 

Gitártalálkozóra. A rendezvényre 
idén a határon túlról is érkeztek 
résztvevők. Gödöllőről Kristóf 
Panna és Kántor Levente vet-
tek részt az eseményen, amelyen 

mindketten Nívódíjat kaptak. Fel-
készítő tanáruk Kósáné Szabó 
Beáta volt. 
Szintén ezen a hétvégén rendez-
ték meg Törökszentmiklóson a VI. 
Nemzetközi Hegedűfesztivált. Ze-
neiskolánkból egy testvérpár, Kiss 
Emília és Kiss Jonatán vett részt 
a megmérettetésen. Kiss Emília 
az I. korcsoportban arany minő-
sítést, testvére, Jonatán – szintén 
az I. korcsoportban – dicséretet 
kapott a zsűritől. Felkészítő ta-

náruk, Gálné Bagi Márta Tanári 
díjban részesült. Zongorakísérő-
jük Ferenczy Beáta volt.        (k.j.)

ElismErés a művészEknEk



2019. március 19.12 gödöllői szolgálat Kultúra

Újabb koreográ- 
fiával mutatko-
zott be Lénárt 
Gábor. A gödöl-
lői táncos-ko-
reográfus ezúttal 
egy különleges 
kooprodukció-
ban dolgozott. 
A Békéscsabai 
Jókai Színház, a 
Budapesti Operettszínház, a Ma-
gyar Zenés Színház és a Veszpré-
mi Petőfi Színház közösen mutatta 
be Békéscsabán a Huszka Jenő 

és Szilágyi László Mária Főhad-
nagy című operettjét. Az előadás 
táncbetétei Lénárt Gábor munkáját 
dícsérik. 

A Gödöllői Szimfonikus Zenekar bérle-
tes koncertjeit minden évben nagy siker 
kíséri. A hangversenyeken városunk ze-
nei kiválóságai mellett nemzetközi hírű 
művészeket is láthat-hallhat a közönség. 
A Remekművek Gödöllőn bérletsorozat 
2018/2019-es évadát Brahms est zárja. 
Április 6-án a Művészetek Házában a ki-
váló zeneszerző Kettősverseny, a-moll, 
op.102. című művét két kiváló művész, 
Nathan Giem (hegedű) és Onczay Zol-
tán (gordonka) szólaltatja meg.  Az est 
második remekműve Brahms I. szimfónia, c-moll, op. 68. című műve 
lesz. A koncerten Hermann Szabolcs vezényel. 

Mária főhadnagy – gödöllői koreográfiával 

Brahms koncert a szimfonikusokkal
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A Magyar Szín- Játékos Szövet-
ség idén is meghirdette a Farsangi 
Rögtönzések Improvizációs Fesz-
tivált In memoriam Lengyel Pál 
elnevezésű felmenő rendszerű 
fesztiválját. A fesztivál közép-ma-

gyarországi elődöntőjének Gödöllő 
adott helyet, a Club Színház és a 
Művészetek Háza Gödöllő rende-
zésében.
A fesztiválon az induló csapatok-
nak hét, különböző témájú és felté-
telrendszerű feladatot kellett meg-

oldaniuk. A fesztiválon részt vettek 
általános iskolás, gyermek impro-
vizációs csapatok is, színesítve a 
feladatok tartalmi részét, saját kor-
osztályos meglátásaikkal.
A zsűri minden jelenetet 1-10-es 

pontozással érté-
kelt, majd a feszti-
vál végén ezekből 
a pontokból állt 
össze a végered-
mény:
1 . h e l y e z é s : 
Arlecchino díj 
-„Buszonál lók” 
(Bali Zsófia; Far-
kas Áron; Fehér 

Noé; Gyenes András) Gödöllő
2. helyezés: Pulcinella díj- „Elzá-
ródott artériák” (Bertalan Adrien-
ne; Mácsai Mária; Szabó Roland; 
Színvai Dániel) Gödöllő
3. helyezés: Brighella díj-„Voilá-Jel-
nyelvi Színházi Társulat” (Müllek 

Róbert; Tamás-Szóra Árpádné; 
Tóth Lajos; Tótok Erzsébet) Buda-
pest
Külön gratulálunk a Gödöllői Hajós 
Alfréd Általános Iskola, Improvizá-
ciós gyermek csapatainak. Felké-
szítő tanáruk: Lázár András
Az első és a második helyezett 
csapat kapott lehetőséget arra, 
hogy a március 30-án, a szintén 
Gödöllőn tartott országos döntőn 
megmérettessék magukat.

(A rendezvényről bővebben a 
szolgalat.com-on és facebook 
oldalunkon olvashatnak.)

Gödöllő Város Önkormányzata idén ismét kiadja a „Gödöl-
lő képes történeti könyvét”. Az új, kibővített változatban 
szeretnénk minél több olyan képet megjelentetni, ami-
ket Önök készítettek. Ezért fordulunk Önökhöz azzal a fel-
hívással, hogy aki úgy érzi, alkotása méltó helyen lenne a 
2019. évi kiadásban, küldje be a szerkesztőknek. A képeket 
megjelenésre egy szakértői bizottság fogja kiválasztani.
Amennyiben a képüket kiválasztják megjelenésre, azokért 
bruttó 10.000 forintot fizetünk.
Amiket várunk: tájképek, épületek vagy akár rendezvénye-
ken készült fotók.
Email-cím: godollokonyv@gmail.com Határidő: 2019. április 30. 

Köszönettel: L. Péterfi Csaba szerkesztő

Március 20., szerda, 18.00: 
Gödöllői Királyi Kastély, 
Díszterem: „Bach Mindenki-
nek” Fesztivál – A Frédéric 
Chopin Zenei AMI tanárainak 
hangversenye
Március 23., szombat, 
10.30: Horváth Judit (zongo-
ra) növendékeinek hangver-
senye

Frédéric Chopin Zenei 
AMI programja

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY 

ImprOvIzácIós fesztIvál

GEOMETRIA
Kántor József képzőművész 
és Zakar József keramikusművész 
közös kiállítása/Geometriára 
épülő konstruktív kompozíciók
felelős kiadó: katona Szabó Erzsé-
bet ferenczy Noémi-díjas textilmű-
vész
kurátor: hidasi zsófi textiltervező mű-
vész
támogató: Gödöllő Város Önkormányzata
A kiállítás 2019. április 28-ig tekinthető meg, szombaton és 
vasárnap 14 órától 17 óráig.

A GIM-ház 2019. március 15-én, munkaszüneti napon 
(pénteken) záRVA tart! 2019. március 16-án (szombaton) 
és március 17-én (vasárnap) a kiállítás látogatható!

felhívás – Gödöllő könyv
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Újabb döntetlent ért el a Pest 
megyei I. osztályú pontvadá-
szatban Nenad Pozder fel-
nőtt csapata, akik ezúttal a 
Százhalombatta elleni hazai 
párharcon végeztek 0-0-s dön-
tetlenre. A pontosztozkodás el-
lenére is tartja negyedik helyét 
a tabellán a Gödöllő.

A fogadóirodáknál lassan nem 
fog sokat érni a gödöllői dön-
tetlen – persze ez csak fikció, 
ugyanis megyei I. osztályú 
párharcra nem lehet fogadni –, 
miután az idei első négy talál-

kozójából három meccsen ez 
lett a végeredmény.
A lassan olaszos csapattá 
formálódó Gödöllő ezúttal a 
kiesés elöl menekülő Százha-
lombattát fogadta és játszott 
ellene 0-0-s döntetlent. A talál-
kozó legnagyobb lehetősége a 
18. percben adódott volna, ha 
a játékvezető befújta volna a 
hazaiak javára a büntetőt a tel-
jesen egyértelmű kezezésért, 
de nem tette. Végül maradt a 
gólnélküli döntetlen és pon-
tosztozkodás.
A Gödöllői SK újabb pontszer-

zésével már 31 pontnál jár, 
ezzel őrzi negyedik helyét a 
tabellán. A következő fordu-
lóban, a szintén az „életéért” 
küzdő Maglódi TC otthonában 
lép pályára a GSK.
Pest megyei I. osztályú baj-
nokság, 19. forduló: Gödöllői 
SK – Százhalombattai LK 0-0

Hátország – Magabiztos 
GSK II.-Szada

Magabiztosan, 3-0-ra nyert 
a GSK II.-Szada csapata 
Vácszentlászlón a megyei 
IV. osztály Keleti-csoport-
jának 13. fordulójában, 
ezzel továbbra is vezeti a 
tabellát Kerecsényi-Fodor 

Norbert együttese. A máso-
dik számú GSK-s alakulat 31 
ponttal, két pont előnnyel áll 
csoportjában az élen a Turai 
TC előtt. 

Pest megyei IV. Keleti-cso-
port, 13. forduló
Vácszentlászló SE – Gödöllői 
SK II.-Szada 0-3 (0-2) Gö-
döllői gólszerzők: Dékány 
Balázs, Mudroch Mendel, 
Csakmag Martin.         -ll-

lAbdArúgás – olAszos csApAt lett A gsk

Újabb hazai döntetlen

Programajánló
Pest megyei IV. osztály, 14. forduló

Március 24., vasárnap 15 óra
Gödöllői SK II.-Szada – Kóka KSK
(Táncsics M. úti Sportcentrum)

37-29-es, TFSE elleni ide-
genbeli győzelemmel javította 
elmúlt heti hazai kisiklását a 
Gödöllői KC csapata az NB II. 
Északi-csoportjának 16. játék-
napján, ezzel Bartos Gábor 
tanítványai egy helyet előre-
lépve, a hatodik helyen állnak 
a tabellán.

Tovább tartja idegenbeli száz 
százalékos mérlegét az idei 
évben a Gödöllői KC, ennek 
kárvallottja ezúttal a Testne-
velési Egyetem csapata volt. 
Lassan ki lehet biggyeszteni 
a GKC mezére a rossz ven-
dég jelzőt, de ez ezúttal pozitív 
töltettel bír gödöllői szempont-

ból, amit ideje lenne átmenteni 
a rossz házigazda jelzőre is, 
ugyanis a tavaszi mérleg eddig 
úgy fest, hogy két hazai vere-
ség mellett, három idegenbeli 
győzelem. A gödöllőiek 16 for-
dulót követően 18 ponttal a 
hatodik helyen állnak jelen-
leg az NB II-es bajnokság 
Északi-csoportjában.
NB II. Északi-csoport, 16. 
forduló: TFSE – Gödöllői 
KC 29-37 (13-20)

Utánpótlás eredmények, 
Ifjúságiak: Solymári SC – Gö-
döllői KC 34-44; Serdülők: 
Kántor Anikó SE – Gödöllői 
KC 17-30

-tt-

kézilAbdA – sikeres jAvítóvizsgA A testnevelési egyetemen

Idegenben otthon van a GkC

Programajánló
NB II. Északi-csoport, 17. forduló
Március 24., vasárnap 15 óra

Gödöllői KC – Csömör KSK
(Hajós iskola tornacsarnoka)

Március 14-21. között rendezik 
meg az Egyesült Arab Emírsé-
gek fővárosában, Abu-Dzabi-
ban a 2019-es Speciális Olim-
pia Világjátékokat, amelyen 
a magyar sportolók is képvi-
seltetik magukat. A magyar 
különítmény tagja a gödöllői 
Csenteri Csaba (a képen, fotó: 
facebook), aki hazánk labdarú-
gó csapatának tagjaként vesz 
részt a játékokon.

Az első speciális világjátékokat 
1968-ban Chicagóban rendezték 
mag, az eltelt 51 év alatt immá-
ron 15. alkalommal gyűltek ösz-
sze a világ minden pontjáról a 
sérült sportolók a nyári játékokra 
(télit és nyárit egybevetve a 26. 

alkalom az idei). Az idei ese-
ményt 26 olimpiai sportágban, 

190 ország, több mint 7500 
részvevőjével rendezik meg, 
Magyarországot 62 sportoló 
képviseli, köztük a gödöllői 
Montágh Imre Iskola egykori 
növendéke, Csenteri Csa-
ba, aki a magyar labdarúgó 
csapatot erősíti a 7-7 elleni 
játékszabályokkal lebonyolí-
tott tornán. A magyar csapat, 
a 25 nemzetet felvonultató 
tornán a harmadik csoport-
ba kapott besorolást, ahol a 
német, a ghánai, a thaiföldi 
és a szenegáli együttesekkel 
mérte össze tudását. A mi-
eink Németországot 3-2-re, 
Thaiföld és Ghána nemzeti 
csapatait 3-1-re verték, míg 

Szenegállal 0-0-ás döntetlent ját-

szottak. Csaba eddig négy góllal 
terhelte az ellenfelek kapuját (be-
talált Thaiföldnek és háromszor 
Ghána válogatottjának), ennek 
is köszönhetően döntőt játssza-
nak a mieink Szenegál ellen (a 
döntőt magyar idő szerint lap-
zártánk után, kedden rendezték, 
a lebonyolítás értelmébe minden 
csoportban hirdetnek első három 
helyezettet).             -lt-

speciális olimpiA nyári világjátékok 2019, Abu-dzAbi

A gödöllői Csenteri Csaba is a magyar csapat tagja

Törökbálint adott otthont az el-
múlt hétvégén a Gerevich-Ko-
vács-Kárpáti Kard Körverseny-
nek, ahol a gyermek, újonc és 
serdülő fiúk, illetve lányok mérték 
össze tudásukat, a páston több 

gödöllői vívóval a mezőnyben. 
A gödöllői mérleg: egy bronzé-
rem.

A GEAC vívó-szakosztályának 
palántái közül a fiúknál gyermek 

korcsoportban Missurai Jonatán 
(a bal oldali képen) lett bronzér-
mes, Csaba Zsigmond (a jobb 
oldali képen, fotó: facebook) a 
hatodik helyen végzett, míg újonc 
kategóriában Kiss Benedek a 
18., Csaba Zsigmond a 20. lett. A 
lányoknál újoncban Mihály Tikva 
ért el 14. helyezést, míg a gyer-
mek korcsoportban Kiss Gerda 

Lotti 35. helye lett a legjobb gö-
döllői helyezés.                -ll-

vívás – gerevich-kovács-kárpáti kArd körverseny

Missurai Jonatán bronzérmes
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Egy    igazi    élményfutásban    lesz része azoknak, akik el-
látogatnak  április  7-én  Gödöllőre, az első Kastélyfutamra. 
Rajt és cél: Alsópark, Grassalkovich-szobor.

Gyere te is, hozd el a családodat, barátaidat, hogy együtt futhassatok  
hazánk egyik legszebb  kastélyának  parkjában, ahol Sisi királyné is  
szívesen töltötte idejét. A Gödöllőn első alkalommal megrende-
zésre kerülő kastélyfutamot 2,5 km, 5 km, 10 km és félmaraton 
távokon rendezik meg 
(a kép illusztráció), a 
versenyre a nevezési 
határidő: április 4. 
Rajtok: 12 órától
További információ:
www.fussgodollo.hu
Forrás és fotó: 
facebook.com

i. gödöllői kAstélyFutAm

április 4. a nevezési határidő

11. alkalommal rendezte meg a 
gödöllői Montágh Imre Általános 
Iskola a Kapkodd a Lábad játé-
kos vetélkedőt, amelyen az ép és 
a sérült gyerekekből összeállított 
csapatok mérték össze 
tudásukat.

A Montágh iskola két 
csapatot állított ki, 
ezen felül az Erkel, a 
Petőfi, a Damjanich és 
a Szent Imre diákjai-
ból kiállított csapatok 
versenyeztek a játé-
kos sportvetélkedőn.  

Az eredmény ugyan másodla-
gos volt, de a szervezők és a 
támogatók jóvoltából éremmel, 
oklevéllel és plussállatokkal ju-
talmazták a gyerekeket. A vetél-

kedőt az Erkel csapata 
nyerte meg, megelőzve 
a képzeletbeli dobogón 
a Szent Imre és a Petőfi 
csapatát. Az eseményt 
a helyszínen szurkol-
ta végig a Dunakeszi 
Tankerület vezetője, 

Eich László, a díjakat Gémesi 
György polgármester, a Hungá-
ria és az Aréna szállodák igaz-

gatója, egyben az esemény 
egyik támogatója, Árvai Zol-
tán, valamint Treppák Zol-
tán, a Dunaharaszti Sasok 
Kosárlabda Egyesület ügy-
vezető igazgatója adták át a 
gyerekeknek.
(Fotók: Buchholcz Tibor)   -li-

kApkodd A lábAd, 11. AlkAlommAl
ép és sérült gyerekek vetélkedtek a Montághban

Kettős győzelemmel 
kezdte újbóli regnálását 
a felnőtt kispadon Szaba-
dos István edző, miután 
a Gödöllői RC az NB I. 
Liga kvalifikáló körének 
első két párharcát 3-2-re 
megnyerte a TFSE és a 
Diósgyőr ellen. Ezzel az 
is eldőlt, hogy a hátralé-
vő fordulóktól függetle-
nül a 11. helyen végzett a 
Ligában a csapat.

Mindkét párharcnak úgy 
indultak neki a gödöl-
lői hölgyek, hogy tudták: 
amennyiben nyernek, már bizto-
san megvan a 11. hely az NB I. 
Ligában. A TFSE ellen liftezett a 
csapat, ami kitartott egészen az 
ötödik játékig, de végül a mieink 
nyertek, ezzel fél lábbal már ott 

voltak a 11. hely kapujában.
Ahhoz, hogy be is léphessen a 
csapat azon a bizonyos kapun, 
nem volt más teendője, mint, 
hogy legyőzze a Diósgyőrt hazai 

pályán. A BAZ-megyeiek is re-
ménykedhettek még a meccs 
elején, de végül a Szabados 
István, Szalay Attila edző-
páros által irányított Gödöllői 
RC pontot tett a találgatások 
végére, és ha nem is maga-
biztosan, de nyerni tudott 
városunk csapata 3-2-re, így 
négy mérkőzéssel a bajnok-
ság vége előtt eldőlt, hogy a 
11. helyen zárja a 2018/2019-
es NBI. Liga sorozatot.
Az edző így értékelt a két 
győztes meccs után: – A 
TFSE elleni meccsen látottak-
kal és a sikerrel azért vagyok 
elégedett, mert a juniorokkal 
kiegészített csapatunkkal, öt 
újoncot avatva tudtunk nyerni, 
míg. a diósgyőriek ellen úgy 

sikerült kiharcolnunk a győzel-
met, hogy minden játékosomnak 
tudtam játéklehetőséget adni. 
Készülünk a további megméret-
tetésekre, a hátralévő felnőtt és 
junior bajnokikra.

A GRC csapata 37 ponttal az első 
helyen áll az NB I. Liga 11-14. he-
lyekért zajló kvalifikációs körének 
mini tabelláján a második játék-
napot követően.
NB I. Liga, kvalifikáló kör a 11-
14. helyekért, 1. forduló
Gödöllői RC – TFSE 3-2 (22, -14, 
17, -9, 13)
NB I. Liga, kvalifikáló kör a 11-
14. helyekért, 2. forduló
Gödöllői RC – Diósgyőri VTK 
FUX 3-2 (13, 19, -25, -20, 13)

További gödöllői eredmények:
U21 Nemzeti Bajnokság, elő-
döntő, B-csoport
Gödöllői RC – Fatum-Nyíregyhá-
za 3-0 (13, 20, 16)
1.MCM Diamant-Kaposvár – Gö-
döllői RC 3-2 (-26, -22, 26, 18, 7)
NB II., Nyugati-csoport, férfiak, 
rájátszás, 1. forduló
Zalaegerszegi TE RK – Gödöllői 
RC 3-0 (11, 22, 17)

-ll-
(fotó:grcvolley.hu)

röplAbdA – Az érdemi rész két meccs AlAtt kipipálvA

11. helyen végzett a GRC
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Alig két hét alatt több ezer fősre duzzadt annak a Facebook-csoportnak 
a száma, amely a magyarországi fecskék megmentését tűzte ki céljául. 
A magyarországi fecskepopuláció csökkenésének okai összetettek, de az 
emberi odafigyelés és a lakosság pozitív aktivitása igenis képes megfordí-
tani a szomorú tendenciát - hirdetik a csoport alapítói. Például műfészkek 
telepítésével akár mi is segíthetünk a fecskéknek szezonális otthonra lelni, 
fecskepelenkákkal pedig könnyebbé tehetjük az együttélést. A fecskeko-
lóniák megmentése az állatbarát települések között is kiemelt feladat. A 
legtöbb fecskefészek adatot beküldő települést több éve jutalmazza, ponto-
sabban „fecskebarát település” táblákkal látja el a Magyar Madártani Egye-
sület.
Az is tény, hogy bár a fecskefészkek leverése szigorúan tilos és bünte-
tendő, ennek ellenére számos középület felújításánál lehetünk tanúi, hogy 
nem történik meg az egyébként elvileg kötelező fészekmentés, illetve fé-
szekrekonstrukció.
Orbán Zoltán, az MME szóvivője még februárban a köztévé egyik mű-
sorában számolt be arról, hogy drasztikusan csökken a fecskepopuláció 
hazánkban. Ez egyébként nem csak szomorú, de beláthatatlan következ-
ményekkel járhat az ökológiai egyensúly szempontjából is. Ugyanis, ha el-
tűnnek a fecskék, akkor sokkal több – fecsketáplálékként szolgáló – rovar szaporodhat el, ez pedig a fecske esetében elsősorban a szúnyog-
populáció drasztikus megemelkedését jelenti. A Facebook-csoportot alapító Tóth Tamást és csoporttársait a fecskék megmentése iránti aktív 
tenni akarás hozta össze, s váltak egy-két hét alatt többezres közösséggé.                           www.facebook.com/groups/367191327209344

A behívás a legalapvetőbb kész-
ség, amelyet el kell sajátítanunk 
kutyánkkal. Még az alap parancsz-
szavak megtanulásánál is fonto-
sabb, hogy bármikor, bármilyen 
helyzetben magunkhoz tudjuk hív-
ni kedvencünket, s ő feltétel nélkül 
feleljen a hívásra.
Aki kutyaiskolába, kutyaoviba jár 
kedvencével, tudhatja, hogy eze-
ken a foglalkozásokon a gazdi-
nak megtanítják, hogy a behívás 
akkor lesz sikeres, ha kutyában 
tudatosul, hogy a gazdihoz való 
odaszaladás csak még nagyobb 
szórakozást jelent, mint a többi 
kutyával való játék, vagy épp egy 
madár kergetése.
 Milyen okai lehetnek annak, hogy 
kedvencünk nem reagál a hívás-

ra? Például, ha állandóan azt 
hajtogatjuk, hogy „Gyere! Gyere! 
Gyere!”, ugyanis kedvencünk hoz-
zászokik, hogy ennek a parancsz-
szónak nem feltétlenül kell eleget 
tennie. Ennek elkerülése érdeké-
ben behíváskor használjuk inkább 
a „hozzám” vezényszót. 
Amennyiben azért hívjuk magunk-
hoz kutyánkat, hogy jól összeszid-
juk bizonyos engedetlenségek mi-
att, nem lesz motivált abban, hogy 
siessen hozzánk. Így van ez akkor 
is, ha mérgesen szólunk hozzá, 
hiszen ez előrevetíti számára a 
szidást. 
Ha a kutya megtanulja, hogy a 
behívás egyet jelent a játék vagy 
a séta befejeződésével, szintén 
nem fog rohanni hozzánk, így 

behívás után ját-
szunk még vele 
egy kicsit, vagy 
jutalmazzuk meg 
és csak ezután 
csatoljuk rá a pó-
rázt. 
Fontos, hogy ne 
csak akkor gya-
koroljuk a be-
hívást, amikor 
ketten vagyunk 
kedvencünkke l 
egy nyugodt he-
lyen, hanem ak-
kor is, amikor elte-
relheti valami a figyelmét (például 
más kutyák társasága). El kell ér-
nünk, hogy bárminél érdekeseb-
bek, izgalmasabbak legyünk ku-
tyánk számára.  
Ha nem boldogulunk a behívás-
sal, bátran kérjük szakértő tréner 
segítségét!

Állattartással kapcsolatos felsze-
reléseinket keresse üzletünkben 
(2100 Gödöllő, Kenyérgyári u. 2.) 
és webáruházunkban. 
www.vetashop.hu

Több ezren fogTak össze a fecskék megmenTéséérT

neM Működik a Behívás?

Emlékeztek a „Szavazz az Alsóparki kedvencekre” játékunkra? Lassan egy éve, 
hogy felhívásunkra kiválasztottátok és elneveztétek a park legnépszerűbb álltait, 
akik a tervek szerint kialakításra kerülő tanösvény és az ehhez kapcsolódó kiadvá-
nyok főszereplői lesznek. A vörös mókus a Mogyoró, a macskabagoly az Okoska, a 
mocsáriteknős a Lomha, a katicabogarár pedig a Pöttöm nevet kapta.
Most újabb játékra hívunk benneteket! Írjatok mesét, amelyben kis hőseink 
szerepelnek, s ami az Alsóparkban játszódik!
A maximális terjedelem: két A4-es oldal
Beküldési határidő: 2019. május 1.
A pályázaton tüntessétek fel neveteket, életkorotokat, lakcímeteket és iskolátokat,-
valamint azt, hányadik osztályba jártok!
A meséket postai úton és e-mailen is eljuttathatjátok szerkesztőségünkbe. Postai úton az alábbi címre kell beküldeni: Gödöllői Szol-
gálat szerkesztősége (2101 Gödöllő, pf. 385); e-mailen: info@szolgalat.com 
A pályázatokat szakértő zsűri bírálja el. A győztesek értékes nyereményekben részesülnek. Az eredményhirdetésre májusban, az Alsó-
parkban megrendezendő Nemzetközi Természetfilm Fesztiválon kerül majd sor.

ISKOLÁSOK fIGyELEM! 
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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.

Sokunk kertjét a szomszéd házfa-
la vagy a tömör kerítése határolja, 
ami sokszor nem is szép látvány 
és a legtöbben inkább elrejtenénk, 
sőt sokszor nagyobb növényekkel 
el is szoktuk, ha lehetőségünk 
adódik rá. Ám miért rejtsük el azt, 
ami akár különlegessé is teheti a 
mi kertünket? Nehéz elképzelni, 
ám pár egyszerű megoldással 
még egy csúnya falat is különle-
gessé tehetünk. 
Nem kell egyéb hozzá, mint rozs-
damentes huzal, amit szabályos 
vonalakban ki tudunk feszíteni és 
rögzíteni a fal elé. 
Ezek azt a célt fogják szolgálni, 
hogy az elültetett növényeket egy 
adott irányba tudjuk vezetni, azok 
mentén még metszenünk is köny-
nyebb lesz, hiszen az adott vonal 
mentén kell majd mindig halad-
nunk, hogy az előre kitalált és rög-
zített mintánk megmaradjon. Nem 
olyan nehéz, mint gondolnák, 

csak próbálják ki! A huzalos falhoz 
tulajdonképpen bármit ültethe-
tünk, nem kell feltétlen futónövé-
nyekben gondolkodnunk, ám egy 
huzalra vezetett rózsafal, egész 
nyáron megörvendeztet minket 
gyönyörű virágaival. Amennyiben 
egy nem kifejezetten jó állapotban 
lévő fal elé helyezzük ezt a nö-
vényt, ódon, angol kert jellegű ha-
tást érhetünk el, így a fal azonnal 
jelentős szerepet játszik a maga 
bájával. 
Ugyanilyen szép, ám még több 
hasznot is nyújthat, ha gyümölcs-
fákat, bokrokat, vagy akár szőlőt 
is nevelünk ugyanezzel a mód-
szerrel. 
Amennyiben megtetszett ez a 
növénynevelési módszer, amit a 
szaknyelvben spalírnak nevez-
nek, de fallal nem rendelkezik 
olvasónk, akkor saját maga kert-
jében a ház falán is lehet kísérle-
tezni, de akár kerti térelválasztót 

is tud így nevelni és ha 
pár dézsás növényt is elé 
helyez, pazar kis sarkot 
is létre tud hozni. 
Az ilyen módszerrel ne-
velt növényekhez renge-
teg mintát és kialakítási 

módot találunk 
az interneten 
is, de szíve-
sen küldünk 
mi is Önöknek, 
amennyiben ír-
nak nekünk. 
Ezt a növényne-
velési módszert 
a kicsi kertel 
rendelkezőknek 
jó szívvel ajánljuk, hiszen kevés 
helyet, ám annál nagyobb virág-
pompát vagy örökzölddel díszített 
függőleges felületeket tudunk lét-
rehozni úgy, hogy az életterünkből 
igen csekély helyet veszünk el. 

Természetesen minden fali tö-
rekvésünk előtt érdemes a szom-
szédjainkkal egyeztetni, hogy a jó 
viszony megmaradjon.  

Bujtás Anikó
www.bujtaskert.iwk.hu

Falazzunk! 

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

Március 15-én, 16-án 
és 17-én a Királynő 
kutyája című ani-
mációs film vetítése 
előtt igazi corgikkal 
találkozhattak a gö-
döllői moziba érkező 
gyerekek, akik ter-
mészetesen fotóz-
kodtak is a négylábú 
kedvencekkel.

cORGIK 
A VÁROSI MOZIBAN
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PÁLyÁZATI FELHÍVÁS

Gödöllő Város Önkormányzata pályázatot ír ki a város közéleti, kultu-
rális egyesületei, egyesületszerűen működő közösségei, egyéb 

CIVIL SZERVEZETEI TÁMOGATÁSÁRA

1. Pályázat célja: Gödöllő Város Önkormányzata pályázatot hirdet 
helyi hatáskörű közfeladat ellátására, civil kezdeményezések támo-
gatására, amelyek kizárólag Gödöllő városához kötődnek (2011.évi 
CLXXV. törvény.2.§ bekezdései alapján).
2. A támogató megnevezése: Gödöllő Város Önkormányzata
3. A pályázat jellege: nyílt.
4. A pályázók köre: Gödöllőn ténylegesen működő (gödöllői szék-
hellyel rendelkező), magyarországi adószámmal és számlaszámmal 
rendelkező civil szervezetek, egyesületek, alapítványok gödöllői ha-
táskörű feladatok ellátására.
5. A pályázat tartalmi és formai követelményei: a pályázati adat-
lapon minden * jelölt rész kitöltése kötelező! Más jellegű (előző évi), 
vagy hiányos pályázati adatlapot nem áll módunkban elfogadni. A 
pályázat benyújtásának kötelező elemei a dátum, aláírás. Ha a civil 
szervezet nem bejegyzett, akkor is rendelkezésre áll lehetőség egy 
bejegyzett szervezeten keresztül pályázni. Ebben az esetben szük-
séges a bejegyzett szervezet és a nem bejegyzett szervezet együttes 
aláírása a pályázati adatlapon. 
6. A támogató rendelkezésére álló forrás megnevezése: Civil szer-
vezetek támogatása. Támogatási keret összege: 4.000 E Ft.
7. A költségvetési támogatásból elszámolható költségek köre: a 
támogatási célhoz közvetlenül kapcsolódó költségek.
8. A támogatás jellege, formája: vissza nem térítendő, egyszeri tá-
mogatás.
A pályázati tevékenység megvalósításának időtartama: 2019. ja-
nuár 1 - 2019. december 31-ig.
9. A támogatás folyósítása, elszámolása: Gödöllő Város Önkor-
mányzata a „Támogatási megállapodás” aláírását követően - a szer-
ződésben foglaltak alapján -, a Pályázó bankszámlájára utalja a támo-
gatás összegét. 
A Pályázó a támogatás összegét köteles a pályázatban megjelölt célra 
fordítani, és a megvalósítást követően, de legkésőbb 2020. január 
31-ig az összeg felhasználásáról elszámolni, a jelen pályázati felhí-
vásban szereplő szabályok szerint. Csak olyan számla (pénzügyi bi-
zonylat, pénzügyi dokumentum) fogadható be, amelyről kideríthető, 
hogy a pályázati cél megvalósításához közvetlenül kapcsolódik. 
10. A pályázat benyújtásának határideje és módja (ettől eltérni 
nem lehet): 2019. március 29. (péntek) 12 óra
A pályázatokat egy példányban kell eljuttatni e-mailen keresztül a 
Gödöllői Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri Kabinet, Simon Edina 
részére: simonedina.godollo@gmail.com címre. A pályázati adatlap 
2019. március 5-től beszerezhető és letölthető a városi honlapról 
(www.godollo.hu/hirek).
11. A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségei és feltéte-
lei: Hiánypótlásra nincs lehetőség. A követelményektől eltérően - akár 
formai, akár tartalmi hibákkal – összeállított pályázat - értékelés nélkül 
- elutasításra kerül.
12. A pályázatok elbírálásának határideje, főbb szempontjai: 
2019. április 25. (csütörtök) 
Tevékenységi körök, Gödöllőn aktív programokkal régóta működő civil 
szervezetek, aktív kapcsolattartás a többi gödöllői és más civil szer-
vezetekkel. Kizáró ok: nem lehet gazdasági és politikai tevékenységi 
köre a civil szervezetnek.  
13. A pályázat eredményéről történő értesítés módja és határide-
je: e-mailen keresztül 2019. május 10-ig.
14. Bővebb felvilágosítás a pályázattal kapcsolatban: 
személyesen a Polgármester Hivatal, Polgármesteri Kabineten (2100 
Gödöllő, Szabadság tér 6.) Simon Edinánál, e-mailen a simonedina.
godollo@gmail.com e-mail címen keresztül, telefonon a 06/70-886- 
8747-es telefonszámon.

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

gyógyszertári ügyelet
Március 18-24.: 

egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1. Tel.: 420-243.
Március 25-31.: 

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
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ÁLLÁSLEHETŐSÉG A FOGATHAJTÓ 
VILÁGBAJNOK LÁZÁR TESTVÉREK 

LOVASPARKJÁBAN
AZONNALI KEZDÉSSEL

A 18 éve sikeresen működő domonyvölgyi Lázár Lovaspark 
munkatársakat keres a következő területekre:

konyhai kisegítő
takarító

 állandó felszolgáló
alkalmankénti kisegítő felszolgáló

Egész éves munka, jó csapat, gyönyörű környezet, 
étkezés, versenyképes fizetés!

A jelentkezéseket telefonon várjuk vagy e-mailben vagy postán 
Madarász Balázs részére kérjük elküldeni egy 

rövid bemutatkozással:

A konyhai kisegítő és takarító munkakörre kérjük, keressék 
chéfünket Madarász Balázst: 06/30-683-1212

Pincér és kisegítő pincér jelentkezők keressék 
teremfőnökünket, Vida Jenőt: 06/30-540-1242
e-mail cím: lazarlovaspark@lazarlovaspark.hu

Postai cím: Lázár Lovaspark – Madarász Balázs részére 
  2182 Domonyvölgy Fenyő u. 47.

FELHÍVÁS

KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ
MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

A munkavégzés helye: Gödöllői Polgármesteri Hivatal 

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

A munkakörhöz tartozó feladatok:
– a város közterületi rendjére és tisztaságára vonatkozó jogsza-
bályokban foglalt előírások végrehajtásának ellenőrzése, figye-
lemmel kísérése,
– a város közterületi rendjét és tisztaságát védő jogszabályokba 
ütköző cselekmények elkövetésének megelőzése,
– intézkedések megtétele a közterület rendjének fenntartása 
érdekében.
 
Jelentkezés: szakmai önéletrajz és képzettséget igazoló okira-
tok 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. 04.10.

A munkakörrel kapcsolatosan Zimányi Norbert Közterület-fel-
ügyeleti Csoport vezetője (28/529-196) ad felvilágosítást.
        

Dr. Kiss Árpád sk. jegyző

HIRDETMÉNY AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI 
BEIRATKOZÁS RENDJÉRŐL 

Az általános iskolai beiratkozás rendjét a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 50.9 (7) bekez-
dése, valamint a nevelési - oktatási intézmények működéséről és a 
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) 
EMMI rendelet 22.§ (1)-(4) bekezdései alapján a Gödöllői Járási 
Hivatal az alábbiak szerint határozza meg: A 2019/2020. tanévre 
történő általános iskolai beiratkozásra az alábbi időpontokban 
kerül sor: 

2019. április 11. (csütörtök) 8.00 - 19.00 óra között 
2019. április 12. (péntek) 8.00 - 18.00 között 

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hato-
dik életévét betölti, legkésőbb az azt követő tanévben tankötelessé 
válik. A szülő köteles a tanköteles korba lépő (2013. augusztus 31-
ig született) gyermekét a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási 
helye szerint illetékes, kötelező felvételt biztosító vagy a választott 
iskola első évfolyamára beíratni. A szülő az első évfolyamra történő 
beiratkozáskor köteles bemutatni: 
– a gyermek személyazonosításra alkalmas, a gyermek nevére 
kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági iga-
zolványt (a gyermek lakcímkártyáját), valamint az iskolába lé-
péshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást. 

Amennyiben a választott iskola a gyermek felvételével kapcsolatban 
elutasító döntést hoz, a szülő a döntés ellen jogorvoslattal élhet. 

 A szülő az Nkt. 37.8 (2)-(3) bekezdései alapján jogszabálysértésre 
vagy érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be jogorvoslati kérel-
met a döntés közlésétől, ennek hiányában a tudomására jutásától 
számított 15 napon belül. 
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KÖZLEMÉNy
+ Értesítem minden ügyfelemet, 
hogy gumis műhelyemet február 
1-jével bezárom. Köszönöm sok 
éves bizalmukat. Bíró Ferenc 
gumis. 

INGATLAN
+ Bontandó házat vagy épí-
tési telket vennék Gödöllőn! 
Tel:20/944-7025
+ Gödöllőn, Kert utcában be-
fektetésnek és építkezésnek 
kiválóan alkalmas gyönyörű bel-
területi építési telek, Egyetem 
mögött 450nmes, összközmű-
ves, 17m széles, 14mós i.áron 
eladó. Tel.:20/772-2429 
+ Eladó lakást keresek a köz-
pontban! Tel:20/944-7025
+ Szadán, központban, n+3 
szobás, egyszintes, ikerházfél 
400m2-es telekkel eladó! Irány-
ár: 40,9Mft Tel:20/772-2429
+ Szadán új építésű csok képes 
n+4 szobás ikerházak eladók! 
Irányár: 44MFt, www.godolloi-

haz.hu Tel:20/804-2102
+ Gödöllő keresett részén új 
építésű/ újszerű, rezsimentes-
sé tehető, extra energiataka-
rékos n+3 szobás lakás dupla 
kocsibeállóval eladó! Irányár: 
47,9Mft. Tel:20/772-2429
+ Gödöllőn, Fenyvesben csok 
képes, saját telekkel rendel-
kező lakások eladók! 
Ár: 33.5Mft-46.5MFt-ig! 
20/539-1988
+ Szent J.u-ban 59m2-
es, 4.emeleti, konvekto-
ros, felújított lakás KED-
VEZŐ áron 26.8MFt-ért 
ELADÓ! 20/539-1988
+ Gödöllőn 390nm-es 
telekrésszel kulcsra-
kész, 108nm-es, új épí-
tésű, CSOK képes, ga-
rázskapcsolatos ikerház 
eladó, 3 szoba + nappali 
+ tetőtéri beépítési le-
hetőséggel. Érd: 06-30-
588-5889 
+ Eladó a Kossuth Lajos 

utcában egy 3. emeleti, 2,5 szo-
bás lakás. (27,5MFt.) Tel: 06-
70-281-1664
+ Eladó Gödöllő Röges részén 
egy nappali+ 2szobás, teljesen 
felújított családi ház terasszal, 
fúrt kúttal, kocsibeállóval, ga-
rázzsal, elektromos kapuval 
760 nm-es telken fedett terasz-
szal. I.Á.: 41mFt 0620-919-
4870
+ Eladó Gödöllőn a blahai dom-
bon egy déli fekvésű, tetőteres, 
téglából épült, szigetelt kúria, 
mely áll amerikai konyhás, te-
raszkapcsolatos nappali+ 3szo-
ba 1500nm-es telken rendezett 
kerttel, riasztóval, öntözőrend-
szerrel felszerelve, csodála-
tos panorámával. I.á.: 65 mFt 
0620-919-4870
+ Eladó Gödöllő királytelepi 
részén egy 2szintes, 2generá-
ciós, 4szobás, 2konyhás, 2für-
dőszobás családi ház felújítva, 
új tetővel, melléképületekkel 
773nm-es telken. I.á.: 48 mFt 
0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a kertváros-
ban egy 3 lakásból álló családi 
ház saroktelken 3 garázzsal. 
I.á.: 49,9 mFt 0620-919-4870
+ Eladók Szadán most épülő, 
kétszer 6 lakásos társasházban 
80 és 100nm közötti lakások 
kulcsrakész állapotban, CSOK 
és hitel lehetőséggel. Bővebb 
információ Főnix Ingatlanirodá-
nál az alábbi telefonszámon: 
+36-20-919-4870
+ Eladó Gödöllőn egy 2 generá-
ciós, 5szobás, 2nappalis, 2für-
dőszobás téglából épült családi 

ház. I.á.: 36,5 mFt 0620-919-
4870
+ Eladó Gödöllő palotakerti ré-
szén egy földszinti, 2 szobás, 
igényesen felújított, bútorozott 
öröklakás. I.á.: 28,9 mFt 0620-
919-4870
+ Eladó Gödöllőn a palotakerti 
lakótelepen 4 emeletes házban 
egy nappali+ 2szobás, felújított 
öröklakás loggiával, háztartási 
helyiséggel. I.á.: 26,8 mFt 0620-
919-4870 

ALBÉRLET KIADÓ
+ 77nm-es, 2 szobás + parkoló 
és 90nm-es 3 szobás + parkoló 
lakások kiadók Gödöllőn, továb-
bi információ: +36 30 588 5889 
+ Kiadó 1,5 szobás, bútorozott, 
háztartási gépekkel felszerelt, 
1.em. lakás Gödöllő központjá-
ban a János utcában. Ideális 1-2 
egyetemista lány vagy párok ré-
szére. Érd: 06-30-854-2818 
+ Kiadó Gödöllőn a Petőfi téren 
egy 1emeleti, liftes házban lévő, 
nappali+1 szobás, bútorozatlan 
öröklakás teremgarázs beállási 
lehetőséggel 110.000 Ft/hó + 
rezsi +2 hónap kaucióért. 0620-
919-4870

ÜZLET, IRODA, GARÁZS
+ Szuper áron Gödöllő köz-
pontjában (Szt. János utca 
1/D) 18nm-es felújított IRO-
DA ELADÓ! Programozha-
tó padlófűtéssel, mosdó- és 
konyharésszel, parkolóval, 
zöldterülettel. Iár:9,9MFt. Érd: 
06-20-365-4094 
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ÁLLÁS
+ SZAKKÉPZETT FÉRFI BE-
TEGÁPOLÓT keresünk Kerepe-
sen nappali munkára (reggel 8 
órától este kb 19 óráig) heti több 
alkalomra, hosszabb távon. Érd: 
06-30-577-9661
+ 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 
+ TÁBLAGÉPPEL, OKOSTELE-
FONNAL végezhető munka! 06-
20-777-1122
+ Gödöllőn a Csíkos Pizzériá-
ba kiemelt fizetéssel PULTOS 
LÁNyT, PIZZA SZAKÁCSOT, 
ill. a Csíkos ABC-be BOLTI EL-
ADÓT felveszünk. Tel: 06-70-
772-7850 vagy személyesen a 
helyszínen! 
+ TAKARÍTÓI ÁLLÁSRA kere-
sünk munkatársat hosszú távra, 
GÖDÖLLŐI MUNKAHELyRE 
- NAPI 8 ÓRÁRA – BEJELEN-
TETT ÁLLÁS. ELVÁRÁSOK: 
MUNKÁJÁRA IGÉNyES, PRE-
CÍZ, ÉS GyORS, JOGOSÍT-
VÁNNyAL és saját gépkocsival 
RENDELKEZŐ, MEGBÍZHATÓ, 
NEMDOHÁNyZÓ. Nettó fizetés: 

160.000,- Ft. Gödöl-
lő és közvetlen kör-
zetéből, fényképes 
bemutatkozó leve-
let várunk: email: 
gaalautohaz@opelgaal.hu
+ Parkok és kertek gondozásá-
hoz keresek fiatal segítőt heti 
2-3 alkalomra. Tel: 06-20-428-
4545 
+ A Gödöllői Erkel Ferenc Álta-
lános Iskola takarító hölgyeket 
keres azonnal munkakezdéssel, 
heti 20 órás (napi 4 óra) délutáni 
16.3o- től 2o.3o-ig tartó munka-
időben. Érdeklődni, jelentkezni 
a 28/513-025 telefonszámon 
lehet. 
+ TÁRSASHÁZAK KÖZÖS 
KÉPVISELETÉT VÁLLALOM. 
Hívjon bizalommal: Kovács Ani-
kó 06-70-466-4367
+ Gödöllői műhelyünkbe gu-
miszerelésben jártas kollégát 
keresünk! Bérezés megegye-
zés szerint! Jelentkezni a 06-
30-9466-930-as telefonszámon 
vagy e-mailben lehet: pfgau-
tokft@gmail.com. 
+ Gödöllői pub fiatal PULTOS 
hölgyet keres, akár betanítással 
teljes vagy részmunkaidőben 
is. Jelentkezés fényképes ön-
életrajzzal: barpultos1@gmail.
com, 06-70-572-9268 

+ Gödöllő palotakerti FAGyLAL-
TOZÓBA FIATAL, NŐI MUNKA-
TÁRSAT keresek! Érd: 06-20-
423-6335
+ Vagyonőröket keresünk he-
lyettesítő munkakörbe telep-
helyre. Tel: 06-20-555-1829

SZOLGÁLTATÁS
+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 
50 nyelven, anyanyelvi, diplo-
más, gyakorlott szakfordítókkal! 
Kedvezményes árak. I.L.I For-
dítóiroda, Gödöllő, Körösfői u. 

2. Tel.: 06-20-556-2653, 06-20-
543-1775, e-mail: info@ili.hu, ili.
godollo@gmail.com
+ KERTGONDOZÁS. Bízza 
most rám! Fakivágás, sövény-
vágás, bozótirtás, fűnyírás, fű-
kaszálás. Füvesítés, gyepfel-
újítás, vegyszeres gyomirtás. 
Rotációs kapálás. Gyepszellőz-
tetés. Metszés, faültetés. Ágak, 
levelek elszállítása. Ereszcsa-
torna tisztítás. Kert takarítás. 
Gépi permetezés. Kerítésfes-
tés. 06-30-747-6090 
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+ KÖNyVELÉS, cégalapítás, 
munkabérszámfejtés, tanács-
adás. Irodák: Gödöllő, Szada. 
Tel: 30/592-1856, 30/508-1380, 
28/784-752 
+ 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 
+ SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, 
TAPÉTÁZÁS. Ingyenes áraján-
lat! Tiszta, rendes munka! Tel: 
06-20-4359-650 
+ DUGULÁSELHÁRÍTÁS BON-
TÁS NÉLKÜL. Tóth Tamás 06-

70-502-5620 
+ ROSSZUL 
ÉRZED MA-
GAD? Beteg-
ségeket kiváltó 
lelki okok oldá-
sa Gödöllőn 
ThetaHealing 
technikával . 
Élj kevesebb 
stresszel hosz-
szabb ideig - 
elégedettségi 
garanciával ! 
Kérj időpontot 
most: 06-20-
367-4274 
+ LAKÁSOK, 
IRODÁK KÖL-
TÖZTETÉSE, 
l o m t a l a n í -
tás. Pianínó-, 
páncé lszek -
rény szállítás. 
Hétvégén is. 
NEER TEHER 
0 6 - 7 0 - 6 4 8 -
7660

+ DUGULÁS ELHÁRÍTÁS fal-
bontás nélkül. Ázások csőtöré-
sek megszüntetése. Vécék tar-
tályok csapok szifonok cseréje. 
Csatorna kamerázás. VÍZSZE-
RELÉS. 06-20-491-5089
+ LAKÁSSZERVIZ! -Nyílászá-
rók, ajtók, ablakok javítása. -Zá-
rak, zsanérok, statikus pántok 
javítása, heveder zár felszerelé-
se. -Vízszerelés: konyha, fürdő, 
wc. -Bútorszerelés: új, meglévő 
javítása. -Laminált padló lera-
kás, kisebb festési munkák. 06-
70-201-1292
+ Apollo Ambulance Service 
Kft. Vállalunk személyre sza-
bott személyszállítást a nap 24 
órájában. Szakrendelésre, CT, 
MRI, vizsgálatokra, kórházba, 
illetve onnan haza, családi ese-
ményre, gyászszertartásra, stb. 
Tel: 06-70-7702-338
+ Azonnali kezdéssel vállalok 
HÁZÉPÍTÉST teljes kivitele-

zéssel, KŐMŰVES MUNKÁT, 
BURKOLÁST, VÍZSZERELÉST, 
TETŐJAVÍTÁST! Tel: 06-70-
361-9679 
+ KÖLTÖZTETÉS! BÁRMIT, 
BÁRHOL, BÁRMIKOR! Igény 
esetén RAKTÁROZÁST, LOM-
TALANÍTÁST is vállalunk. Tel: 
06-70-621-6291 
+ NyÍLÁSZÁRÓK SZAKSZERŰ 
beépítése, illetőleg értékesítése 
kedvező áron. Ajtók, ablakok, 
tetősíkablakok, garázskapuk. 
Felmérés adott területen ingye-
nes. Ajánlatkérés e-mail címen: 

einbauinvest@gmail.com Ér-
deklődni: H-P 9-17-ig 06-70-
3888-369 
+ TETŐFEDÉS Régi és új tetők 
javítása, tetőszerkezeti munkák, 
tetőfedés, ácsmunka, bádogos 
munka, ereszcsatorna, Lind-
ab tetőfedés, lécezés, fóliázás, 
ereszdeszkák, madárdeszkák 
festése, palajavítások, kúp-
cserép lekenése, leszögelése. 
Bármilyen kisebb javításokat is 
vállalok. Nyugdíjasoknak 10% 
kedvezmény! Érdeklődni: 06-
30-526-8532 
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+ FUVAROZÁST, KÖLTÖZTE-
TÉST vállalok: valamint KERT-
GONDOZÁST, fakivágást, ud-
vartakarítást, szemételhordást, 
garázsépítést, otthoni munkákat 
(járdák, lépcsők, teraszok…). 
06-70-943-8030 
+ 30 éves tudással rendelkező, 
megbízható munkavégzéssel 
vállalunk SZOBAFESTÉS-MÁ-
ZOLÁST (külső és belső munká-
latokat). A munkát a megbeszélt 
időben adom át a megbeszélt 
áron. Állapotfelmérés ingyenes! 
Hívjon bizalommal! 06-70-774-
1780

EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS
+ Gyógypedikűr: tyúkszem, sze-
mölcs, bőrkeményedés, vastag 
benőtt gombás köröm kezelése, 
ápolása. Talpmasszázs. Óva-
kodjon a feketén dolgozó házaló 
kontároktól! 30 év szakmai hát-
tér. Bárándi József 06-20-532-
7275

OKTATÁS
+ ANGOL és SPANyOL nyelv-
oktatást vállal FILMSZINKRON, 
könyvfordítás, vizsgaelőkészí-
tés és korrepetálás területén 
jártas FIATAL, tapasztalt nyelv-
tanár. Tel: 06-70-559-3918 

ADÁS-VÉTEL
+ RÉGISÉG. Pappné Szilvia 
szakbecsüs díjtalan kiszállással 
vásárol antik bútorokat, fest-
ményeket, órákat, mindenféle 
szobrokat, vitrin dísztárgyakat, 
ezüstöt (hibás és hiányos dara-

bokat is), régi pénzeket, 
könyveket, bizsukat és 
ékszereket, borostyánt, 
mindenféle régiséget 
és HAGyATÉKOT. Leg-
magasabb áron vásáro-
lunk első vevőként! Tel: 
70/942-0806, 20/465-
1961 
+ ALMAVÁSÁR! Ismét 
kapható CSÁNyI ALMA: 
Idared, Zöld és KR-11-
es (Jonatán, Starking 
keveréke). 100-200 Ft/
kg-ig. Ugyanitt lé és ce-
fre alma: 50 Ft/kg. Tel: 
06-28-411-298, 06-20-
4359-650 
+ KERTÉSZKEDŐK 
FIGyELEM! Most még 
a régi áron! Érett mar-
hatrágya 60 l-es kisze-
relésben 1000 Ft/zsák. 
Szállítás megoldható. 
Rendelhető: 06-20-469-
9295 
+ Eladó új állapotban 
lévő (2 hónapot hasz-
nált) 80 l-es VILLANy-
BOJLER (35.000 Ft) 
jótállással, + 120 l-es 
(8.000 Ft) is elvihető 
mellé tartozékokkal. 06-
70-331-6395 
+ Eladó egy alig hasz-
nált 140x200 szivacsos 

FRANCIAÁGy és egy alig hasz-
nált 140x20x20 memóriahabos 
ágybetét. Érd: 06-30-426-6170 
+ GyÖNyÖRŰ OSZLOPTUJÁK 
kaphatók Gödöllőn termelőtől. 
Több mint 1.000 közül választ-
hat 30-40 %-os áron. Szállítás-
ba besegítek. Tel: 30/569-8137 

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
+ AKKUMULÁTOR minden 
típusú gépjárműhöz szaküz-
letünkben vagy kiszállítással. 
Szolgáltatásaink: beszerelés, 
bevizsgálás, töltés-mérés, szak-
tanácsadás. Minőségi akkuk, új 
akciók. Gödöllő, Dózsa Gy. út 
50. (Temetővel szemben) 06-
30-536-4300, 28/611-728 www.
akkugodollo.hu 
+ EL-GO 3 kerekes kismotor 
áron alul eladó. Érd: 06-30-958-
5018 

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

A 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, Tes-
sedik Sámuel út 4.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással 
járó lényeges feladatok: Gödöllő járás közigazgatási 
területén segítségnyújtás a köznevelési intézményekbe 
járó gyermekek, családjuk, illetve a köznevelési intéz-
mény pedagógusai számára egyéni, csoportos, közössé-
gi szociális munka eszközeivel.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására 
és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Főiskola, 15/1998 (IV.30.) NM rendelet melléklete sze-
rint,
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• Erkölcsi bizonyítvány
• Magyar állampolgárság
• Cselekvőképesség, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• családsegítő területen végzett munka
• B kategóriás jogosítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal 
betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 1.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Gödöllői Forrás Szociális 
Segítő és Gyermekjóléti Központ címére történő megkül-
désével (2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel út 4.). Kérjük 
a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: G-96 , valamint a munkakör megneve-
zését: óvodai és iskolai szociális segítő.
vagy
• Elektronikus úton Forrainé Murányi Judit részére a for-
ras.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. április 5.



2019. március 19.24 gödöllői szolgálat hirdetés

Beküldési határidő: 
2019. március 26.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásár-
lási utalványát nyerte:
Deme Mónika, Sziráki Benjámin

A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásár-
lási utalványát nyerte:
Gubacsi Franciska, Szabó Ottó 

A Happy Box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os 
utalványát nyerte:
Mészáros Mira

A Városi Múzeum ajándékát nyerte:
Fejéregyházi Lászlóné, Tóth Dénes 

A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 
1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte:
Kelemen Andrásné, Vulcz Petra

Felhívjuk tisztelt megfejtőink figyelmét, hogy 
a nyereménysorsoláson való részvételhez el-
engedhetetlen, hogy – akár postai úton, akár 
e-mailen küldik be a megfejtést – a nevük mel-
lett a pontos postai címüket is adják meg!


