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A gödöllői művésztelepet bemutató kiállítás nyílt Brüsszelben 
a Balassi Intézetben. Az Art Nouveau és Art Deco Fesztivál 
(BANAT) keretében látható tárlat a magyar szecesszió külön-
leges szeletére hívja fel a figyelmet az életmódjában és művé-
szetében is újat hozó gödöllői művésztelep bemutatásakor. A 
kiállításhoz előadások és gyermekprogramok is kapcsolódtak, 
az érdeklődők tájékoztatását pedig háromnyelvű kiad-
vány segíti. 

A megnyitó résztvevőit Vitézy Zsófia, a Balassi 
Intézet igazgatója köszöntötte, aki örömének adott 
hangot, hogy Magyarország, amely első alkalommal 
csatlakozott ehhez a nagyszabású fesztiválhoz, ilyen 
csodálatos és gazdag anyaggal mutatkozott be. 

Elsőként dr. Kovács Tamás Iván, hazánk rendkí-
vüli és meghatalmazott nagykövete mondott beszé-
det, aki kiemelte: Magyarország volt a szecesszió 
egyik központja, jeles városaiként Budapest mellett 
Nagyváradot, Marosvásarhelyet és Szabadkát emlí-
tette, mint a korszak jelentős művészeti központjait; 
de a szecesszió bölcsője Gödöllő volt, hiszen itt éltek 
legnagyobb képviselői.        (folytatás a 11.oldalon)

Gödöllő BrüsszelBen
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– Kis túlzással az egész 
családod vívott, így 
nem meglepő, hogy te 
is ott kötöttél ki. Gye-
rekkorodban kipróbál-
tál más sportokat is, 
vagy a vívás szerelem 
volt első látásra?

– Igazából nem én vá-
lasztottam a vívást, ha-
nem a vívás választott 
engem. Édesapám kis-
koromtól kezdve nagyon 
sok időt töltött a vívóte-
remben, így én is sokat 
voltam ott. Nem nagyon 
volt választási lehetőség, 
megszerettem ezt a sportot 
és örülök, hogy így történt. 

– Hány éves korodban 
kezdted komolyabban venni a vívást, és 
ki volt a nevelőedződ?

– Édesapám tartott edzéseket óvodások-
nak, ezek voltak az első edzésélményeim. 
Később, akivel már pengét is foghattam, Ba-
tizi Sanyi bácsi volt. Nevelőedzőmnek pe-
dig Subert Lászlót tartom, aki tíz évig volt 
a mesterem, rengeteget tanultam tőle. Az 
utánpótlássikereimet mindenképpen, de a 
későbbieket is nagyban neki köszönhetem.

– Nyakunkon a tokiói olimpia, a vívók 
élete két olimpia között is nagyon zsúfolt, 
nem egyszerű a kvalifikáció. Nálatok ez 
pontosan hogy megy, hol tartatok?

– Egy világkupaszezon nyolc versenyből 
áll, és minden idényben van Európa- és vi-
lágbajnokság is, kivéve az olimpia évét, ak-
kor csak Eb van.

A szezonban eddig négy vk-verseny volt, 
az olimpiai kvalifikáció azonban csak április 
1-jén kezdődik, de már az eddigi versenyek 
is nagyon fontosak voltak, mert a kvalifiká-
ció megkezdésekor fontos a világranglistás 
helyezés. Ezért mindenki próbálja őrizni, 
illetve javítani a pozícióját. Nagyon fontos 
része lesz a kvalifikációnak a vb és az Eb, 
mert ezek a versenyek nagyobb szorzóval 
számítanak bele a világranglistapontokba. 
Ráadásul idén Budapesten lesz a vb.

– Vannak olyan versenyzők, akikre bé-
nítólag hat a hazai környezet, van, akit 
motivál. Te milyen versenyzőtípus vagy?

– Engem motivál. Hihetetlenül fontos és 
meghatározó élmény az életemben a 2013-
as budapesti vb. Egyrészt első világbajnok-
ságom volt, másrészt az a miliő, a közönség, 
ahogy drukkolt, amilyen ovációval fogadta a 

találataimat, leírhatatlan érzések kavarogtak 
bennem. A mai napig libabőrös leszek, ha 
rágondolok.

Úgyhogy nagyon várom már ezt a világ-
bajnokságot, ráadásul kvalifikációs vb, fon-
tos lesz a jó szereplés.

– Ellátsz Tokió utánig is, meddig sze-
retnél versenyszerűen sportolni?

– Alapvetően nem is szeretek a Tokió utá-
ni időszakra gondolni még. Most a legfonto-
sabb a jövő évi olimpia. Először is, hogy kva-
lifikáljuk magunkat, aztán pedig, hogy minél 
jobb helyezést érjek, érjünk el. Jelenleg min-
dent ennek vetek alá.

– 2014-ben az Eb-n bronzérmes lettél 
egyéniben, mi állt akkor úgy össze, mi 
kellene, hogy az idei Eb-n ismét ilyen ki-
magaslóan szerepelj, illetve az év fő ver-
senyén a budapesti vb-n?

– Sok összetevője van egy vívó jó egyéni 
eredménynek. A napi forma meghatározó, 
de olyan apróságnak tűnő dolgok is szá-
mítanak, hogy hogyan kel fel az ember, mit 
reggelizik. Ilyen apróságok is meg tudják ha-
tározni a verseny kimenetelét és akkor az el-
lenfelekről, meg a bíróról még nem is beszél-
tünk. Egy szerencsés ág, egy ellenfél, akivel 
szemben az első körben magabiztosságot 
tudok szerezni, egész napra meg tudja adni 
az önbizalmat. Tehát nehéz egy konkrét okot 
megnevezni, amitől egy versenynap jó lesz.

– Meséld el, hogyan néz ki egy napod!
– Szerencsére nem úgy néz ki, mint egy 

úszóé, aki már kora reggel az uszodában 
rója a hosszokat. A vívóknak kicsit köny-
nyebb. Sokszor van, hogy a gyermekeim 
ébresztenek hét óra körül. A nagyobbik gyer-
kőcöt elviszem az oviba, utána megyek Bu-
dapestre edzésre. Utána jövök haza ebédel-
ni, ami igazi áldás. Ebéd után aztán megint 
elindulok otthonról és csak este érkezem 
haza, amikor a gyerekek már alszanak.

– Mekkora hangsúlyt fektettek a men-
tális felkészülésre, mennyire megterhelő, 
hogy egész nap topon kell lenni?

– Nyilván az állóképesség is nagyon fon-
tos, de a verseny nagyobb része a mentális 
állapoton múlik, fejben dől el. Nagyon érde-

kes ritmusa van egy vívó-
versenynek. Egy főtáblás 
mérkőzés 15 találatig tart, 
a találatok egyenként egy-
két másodperc alatt le-
zajlanak. Egy kis pihenő, 
aztán megint egy-két má-
sodperc, amikor száz szá-
zalékos  koncentrációval 
kell ott lenni, majd megint 
egy kis szünet. Körülbelül 
negyedóra alatt vége van 
egy mérkőzésnek, majd 
aztán, ha győz az ember, 
akkor két-két és fél óra 
pihenő, majd megint egy 
ugyanilyen negyedóra. Ez 
nagyon megterhelő.

Azért, hogy ez mű-
ködjön, a válogatottnál 
mindannyian járunk sport-
pszichológushoz. Ezzel a 

segítséggel tudunk leginkább 
felkészülni a kihívásokra, amik 
kulcsfontosságúak egy-egy 
mérkőzés megnyerésében.

– Gödöllőn terveznek új lé-
tesítményt építeni, mit lehet erről tudni?

– Régi nagy álmunk készülődik valóra 
válni. Jelenleg úgy állunk, hogy előkészítés 
alatt van a pályázat, a közbeszerzést hama-
rosan kiírják. Az engedélyek és a tervek ké-
szen vannak. Úgy néz ki, hogy idén nyáron, 
legkésőbb ősszel a munkák is elindulhatnak.

– Tavaly megszületett második kisfiad, 
hogy tudod összeegyeztetni a rengeteg 
edzést, sok utazást a családdal?

– Nem könnyű, de óriási segítségem van 
ebben a feleségem révén. Ő viseli ennek a 
legnagyobb terhét, amikor egyedül marad a 
két fiammal. Nélküle nem is működne ez a 
rendszer. Az ő segítsége az alapja annak, 
hogy én ezen a szinten tudok vívni.

– Nagy családból származol, te is terve-
zed a még nagyobb családot?

– Igen, még ha nem is olyan nagyot, mint 
amilyenből én származom. Nekem is öt test-
vérem van, édesapámék pedig nyolcan van-
nak testvérek. Mi négyet terveztünk.

– A gyerekek érdeklődnek a vívás iránt, 
szeretnéd, hogy ők is vívók legyenek?

– Nagyon szeretném, hogy sportoljanak, 
ez a legfontosabb. Nem ragaszkodom a ví-
váshoz, de nem is fogom eltiltani őket tőle. 
Jelenleg mindketten nagyon érdeklődnek 
az otthoni kardok, fejvédek és vívóeszközök 
iránt. Ha nem is lesznek vívók, de mindig kö-
zel lesznek a víváshoz.              JA

(Az interjú teljes terjedelmében 
a szolgalat.com-on, valamint Facebook- 

oldalunkon olvasható. A beszélgetés 
pedig a Gödöllő NetTV Facebook-oldalán 

tekinthető meg.)

Nagy haNgúly vaN a meNtális felkészüléseN
A Gödöllő NetTV 30 perc című be-
szélgetős műsorának eheti vendége 
Gémesi Csanád volt. A tokiói olim-
piára készülő kardvívó mesélt a kez-
detekről, a nyári, budapesti világbaj-
nokságról, egy élsportoló napjáról 
és persze a gödöllői 
vívócsarnok építé-
séről.

 Gémesi Csanád
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Az illegális szemétlerakás, a 
felelőtlen emberi magatartás 
rengeteg problémát okoz váro-
sunkban is. A kormány most új 
jogszabálytervezetet dolgoz ki, 
amely szigorúbban büntetné a 
jelenleginél az illegális szemétle-
rakást: a jelenlegi szabálysértés 
helyett a tervezet szerint a bűn-
cselekménynek fog számítani. 

A jogszabályi változásról Pal-
kovics László beszélt a Te-
Szedd! – Önkéntesen a tiszta 
Magyarországért szemléletfor-
máló kampány megnyitóján.

Az innovációs és technológiai 
miniszter is kiemelte milyen sok 
problémát jelent az illegálisan le-
rakott kommunális, zöld- és ipari 
hulladék az erdőszéleken, me-
zőgazdasági területek szegélyén 
és az utak mentén. Az állami er-
dőgazdaságok évente több 100 
millió forintos nagyságrendben 
költenek ezek felszámolására és 
az erdők tisztántartására.

Szólt arról is, hogy a kormány 
idén 240 millió forintos pályá-
zatot írt ki az önkormányzatok 
számára az utak mentén, város 
szélén elhagyott illegális sze-
métlerakók felszámolására. 

A pályázaton – amely jelen-
leg elbírálás alatt van – Gödöllő 
önkormányzata is részt vesz. 
Az erdőkbe és az utak mentén 
kidobott hulladék összegyűjtése 
éves szinten több tízmillió forint-
ba kerül Gödöllő számára. Ide 

tartozik a szelektív szigetek mel-
lé kirakott, nem oda tartozó hul-
ladék elszállítása is, ezt ugyanis 
nem viszi el a Zöld Híd, erről a 
VÜSZI-nek kell gondoskodnia.

***
A TeSzedd! mozgalom soka-

kat megmozgat városunkban 
is. A Gödöllő–Incső Lakóközös-
ségért Egyesület a hét végén 
a bazilika parkolójától a 3-as út 
mentét tette rendbe, beleértve 
a buszmegállókat is. A lakópark 

bejáratáig, a Fogadalmi úton és 
a parkerdő turistaútjain is gyűj-
tötték a szemetet.

Az Alvégben lakók 30 zsákot 
rendeltek, de az is kevésnek 
bizonyult, végül közel 50-et töl-
töttek meg az eldobált szeme-
tet összeszedve. A megtisztított 
helyszínek: a Kastélykert Óvoda 
környéke, Tessedik út, a 3. szá-
mú főút kastély melletti szaka-
sza, valamint az út két oldala az 
ipari park körforgalomjáig.         (k)

A VÜSZI Nonprofit Kft. tájékoztatja 
a tisztelt lakosságot, hogy Gödöllő 
város közterületein – időjárás függ-
vényében – 2019. március 28. és 
április 11. között végzik a platánfák, 
hársfák, fenyőfák és vegyes fák le-
mosó permetezését. 

Felhasználásra kerülő szerek: 
Vektafid A, Champ DP, Thiovit Jet. 
A munkálatokat szakcég, a Növény-
védő és Kártevőirtó Kft. bevonásával 
végzik.

***

Az Alsóparkban még folynak a nö-
vényápolási, főként gallyazási mun-
kák. Az elmúlt hetekben a város köz-
területein folyamatosan dolgoztak a 
fák koronájának alakításán, valamint 
a száraz, beteg ágak eltávolításán a 
szakemberek.

A kertészeti munkák mellett a 
VÜSZI folyamatosan végzi a városi 
kezelésben lévő burkolt utak takarí-
tását.

(db)

A Pest megyei Rendőr-fő-
kapitányság Gödöllői Ren-
dőrkapitányság vizsgálati 
osztálya felhívja a figyel-
met arra, hogy elszapo-
rodtak az Önkormányzati, 
illetve egyházmegyei sér-
tettek sérelmére elköve-
tett úgynevezett „business 
e-mail compromise” (kisik-
latásos csalás) bűncselek-
mények, melynek a lénye-
ge a következő: 

A sértettek részére, 
egyébként gazdasági kapcsolatban álló cég nevében, de 
megtévesztő hasonlóságot mutató, vagy gmail.com-os tar-
tományból érkező e-mail-t küldenek, melyben a gazdasági 
partner bejelenti, hogy bankszámlaszáma megváltozott. 

Volt rá példa, hogy egy ilyen e-mail-t megelőzött egy 
megerősítő telefonhívás is, melyben megtévesztőleg, ma-
gát a gazdasági partner pénzügyi előadójának kiadó is-
meretlen személy szóban is közölte a fenti információt a 
bankszámlaváltozásról. 

A rendőrség kéri, fokozottabb figyelemmel kísérjék az 
ilyen jellegű megkereséseket! Célszerű személyesen és/
vagy telefonon az adatokat visszaellenőrizni azon a tele-
fonszámon, ami az adott szervezettel eredetileg kapcso-
lattartóként lett feltüntetve. 

A rendőrség kéri, hogy akinek a részére hasonló tartal-
mú megtévesztő e-mail érkezik, úgy azt jelentsék a Gö-
döllői Rendőkapitányságon a godollork@pest.police.hu 
e-mail címen!

(ny.f.)

TeSzedd!

„KISIKLATáSoS” cSALáSoKVÜSZI Kft.: taVaSZI munKáK
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Premontrei fejlesztések:
Új növények,

rendezettebb terület

Különleges munkák zajlottak a 
hét végén a Körösfői utcában és 
az Úrréti-tónál. Mindkét helyen 
érdekes és látványos növényins-
tallációkat készítettek a gödöllői 
fiatalok. 

A Körösfői utcában a GIM-ház 
fiatal művészeinek ötlete alap-
ján a temető kerítéséül szolgáló 
betonfal mellé örökzöld és virág-
zó futónövények kerültek, hogy 
visszaadják az utca régi hangu-

latát. Ezen kívül a parkoló 
négy kijelölt helyén élő fűz-
faszerkezetre felfuttatott nö-
vényinstallációt készítettek. 
A GIM fiatal művészeinek 
meghívására nagyon so-
kan csatlakoztak a kezde-
ményezéshez és dolgoztak 

szombaton és vasár-
nap. Az utca és a kör-
nyék lakói mellett még 
Isaszegről is érkeztek 
segítők. 

Hidasi Zsófia la-
punknak elmondta, 
nagy öröm számukra, 
hogy ilyen sokan eljöt-
tek, de az különösen 
jó érzés a kezdemé-
nyezőknek, hogy az itt 

élők a további 
munkákból is 
kiveszik majd részüket. 
A most beültetett növé-
nyeket ugyanis lomb-
hullásig folyamatosan 
locsolni kell, s az utca-
belieknek köszönhetően 
a hét minden napjára 
van, aki megoldja ezt a 
feladatot. 

Mindezek mellett ér-
dekes élmény volt, hogy 
két napon át nyitott mű-
helyként folyt a munka 

a GIM-házban, s 
mint mondta, a jö-
vőben szeretnének 
még hasonló pro-
jekteket megvaló-
sítani. 

***
Sokan dolgoz-

tak a hét végén az 
Úrréti-tónál is, ahol 
a városrész lakói-
nak, valamint a Blaháért Társa-
ságnak régi álma vált valóra. A 

területen jelentős fej-
lesztések kezdődnek: 
megújulnak stégek, 
a partfal, új, termé-
szetes megerősítést 
kap, és több ütemben 
megvalósul az egyedi 
játszótér, ahol többek 
között kalózhajó és 
vizes-játszótér várja 
majd a gyerekeket. 
Ennek első ütemében 
készül el egy élő fűz-
favesszőkből épített 

óriáspolip, amely a nyolc karjá-
val kialakított alagútban remek 
helyet ad majd a bújócskára. A 
munkát a hét végén kezdték el 
a civilek és az ifjúsági képvise-
lő-testület tagjainak a bevoná-
sával. A polip elkezdett formát 
ölteni, igaz, még sok munkaóra 
vár majd a kivitelezőkre. Ennek 
időpontjáról azonban majd csak 
később döntenek. 

Az Úrréti-tónál idén sem ma-
rad el a már hagyományos tó-
takarítás, erre májusban kerül 
majd sor.

(ny.f.)

Zöld játsZótér,
fűzből készült alkotásokkal

A Gödöllői Református Egyházközség 
templomában (református templom a főté-
ren), a héten megkezdődött a belső felújítás. 
Vasárnap még itt tartották az istentiszteletet, 
de  március 31-én már az evangélikus temp-
lomban lesz (Petőfi tér), 8.30-tól.

A következő hetekben nagy erőkkel folyik 
majd a munka, megtörténik az épület belső 
festése, megújul többek között a karzat és a 
padló. A felújítást egyházközségi forrásból, 
valamint a hívek támogatásából valósítják 
meg. A logisztikai feladatok megoldásához 
az önkormányzat nyújt segítséget. 

A tervek szerint a munka június közepéig 
tart, előreláthatólag június 23-án vasárnap 
lesz újra istentisztelet a református temp-
lomban.

(kj)

Belülről újul meg a református templom
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lomTAlANíTás hATáridőkkel

Folyamatosan zajlanak a vasútfejlesz-
tési munkák, egyre inkább formálódik a 
gödöllői vasútállomásnál a Köztársaság 
úti felüljáró. A következő hetekben a tel-
jes szerkezetet alá fogják álványozni és 
a tervek szerint májusban megkezdődhet 
a betonozás.

Az aluljárónál már betonoznak, itt is az 
ütemezésnek megfelelően haladnak a 
munkák.

Zavartalan volt az átállás az új vonat-
pótló buszmenetrendre. Az utasok visz-
szajelzései alapján a MÁV módosította 
több pótlóbusz indulását, és a korábbinál 
több áll meg Isaszegen. 

Az új me-
netrend azon-
ban csak 
május 12-ig 
marad. Ak-
kor ugyanis 
május 26-ig 
lezárják a Ke-
leti pályaud-
vart, s emiatt 

valamennyi, a Keleti pályaudvart érintő 
elővárosi és távolsági vonat menetrend-
jében lesznek változások; a vonatokat a 
Keletiből más állomásokra irányítják át. A 
két hét alatt olyan karbantartási munkákat 

végeznek, amelyeket a vonatforgalom 
fenntartása mellett nem lehet végrehaj-
tani, többek között felújítják a peronokat, 
javítják a vakolatot, ellenőrzik a vasúti inf-
rastruktúrát és cserélik az elhasználódott 
alkatrészeket.

A beavatkozások által javulni fog a szol-
gáltatási színvonal, valamint a vonatok 
pontossága – áll a MÁV közleményben. 
A forgalomszervezéssel kapcsolatban je-
lenleg még tartanak az egyeztetések, a 
menetrendváltozásokról a MÁV később 
ad tájékoztatást.

(db)

Vasút: aktuális információk

Mint arról már beszámoltunk, 
jelentős változásokat léptetett 
életbe idén a Zöld Híd a hulla-
dékszállításban és a lomtala-
nításban. Ez utóbbit meg kell 
rendelniük a lakóknak.

A megrendelést május 1. 
és június 30. között lehet le-
adni egy bejelentő lapon sze-
mélyesen (ügyfélszolgálati 
irodákban), azonosítás után 
telefonon (+36-28-561-200) 
vagy emailben (lomtalanitas@
zoldhid.hu). A lomtalanításra 
Gödöllőn ezek után június 1. és 
július 31. között kerül sor a le-
egyeztetett és a Zöld Híd által 
visszaigazolt időpontban. 

A megrendelést a Zöld Híd 
visszaigazolja és visszajelzi a 

teljesítés dátumát. Nagy oda-
figyelést igényel, hogy a lako-
soknak az ingatlanon belül kell 
tárolni az elszállíttatni kívánt 
hulladékot, amit a gépjármű 
érkezésekor kell átadni a sze-

mélyzetnek. Ők 
azonban mind-
össze öt percet 
várakoznak, ezt 
követően távoz-
nak a helyszínről, 
derül ki a Zöld Híd 
tájékoztatásából.

A közszolgáltatásba bevont 
területen található társashá-
zak, lakásszövetkezetek és 
többlakásos ingatlanok ingat-
lanhasználói részére a házhoz 
menő lomtalanítást a szolgál-
tató évente egy alkalommal 
biztosítja úgy, hogy annak 
időpontját a közös képviselő a 
szolgáltatóval együtt határozza 
meg. A társasház, lakásszövet-
kezet, valamint többlakásos in-
gatlan képviseletére a házhoz 
menő lomtalanítás lebonyolí-

tása során KIZáRÓLAG a 
közös képviselő jogosult, aki 
köteles a lomtalanítás feltéte-
leinek teljesülése érdekében 
az ingatlanhasználó kötele-
zettségeit teljesítésíteni. A 
közös képviselő felelőssége, 
hogy a lomtalanítás időpont-
jában a helyszínen tartóz-
kodjon. Akadályoztatása ese-
tén megbízottja vesz részt, 
melyről előzetesen írásban 
tájékoztatja a társaságot név, 
cím és telefonos elérhetőség 
megadásával. 

A társasházi lomtalanítá-
si igényt a közös képviselő 
nyújthatja be.

Amennyiben az ingatlan-
használó részéről a közszol-
gáltatóval közösen egyezte-
tett időpontra nem történik 
meg a hulladék átadása, és 
ezért a lomtalanítás meghi-
úsul, abban az esetben új 
időpont-egyeztetés már nem 
lehetséges!

(kj)

A lomTAlANíTás soráN 
Nem kerülNek 

elszállíTásrA Az Alábbi 
hullAdékok: 

• vegyes települési hulladék 
(kommunális, háztartási) 
• zöldhulladék 
• szelektíven gyűjthető üveg, 
műanyag, papírhulladék 
• veszélyes hulladék (festék, 
hígító, vegyszer, oldószer, fény-
cső, elem, akkumulátor) 
• hungarocell, fáradtolaj, tinta-
patron 
• inert hulladék (építési törme-
lék, bontásból származó anyag, 
csempe, járólap) 
• nagyméretű gumiabroncsok 
(teherautó, munkagép stb.) 
• elektronikai hulladék (begyűjté-
se egyedi szervezés alapján fog 
történni)
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Lapzártánkkal egyidőben, Jászberényben helyezik örök nyu-
galomra Iglói Évát, a Gödöllő Táncegyüttes alapítóját, aki már-
cius 17-én, hosszantartó súlyos betegség után hunyt el. 
Mint egy korábbi interjúban elmondta, mindig tanítani és tán-
colni akart. Először balettozott, majd tíz éves korában kezdett 
néptáncot tanulni. Bár kitűnőre érettségizett, mégis az erdőker-
tesi téglagyárban helyezkedett el adminisztrátorként, mert  „a 
vidéki kislány számára túl nagy álomnak tűnt a diploma”. Egy 
év kellett hozzá, hogy összeszedje bátorságát, és jelentkezen 
a Szegedi Tanárképző Főiskolára, ahol magyar-orosz szakos 
tanári diplomát szerzett. A főiskola alatt Őriszentmiklóson kez-
dett – még képesítés nélkül – tanítani. Ebben az időben került 
a Vadrózsák táncegyüttesbe, majd az iskolában megalakította 
első táncegyüttesét. 
Fiatal házasként Kaposvárra került, ahol tanárként dolgozott 
és táncosként is eredményes éveket töltött a Somogy Tánc-
együttesben. Innen Zsámbokra került, ahol megszülettek tán-
cos növendékeinek első eredményei is. 1982-ben kapta a fel-
kérést, hogy legyen a bagi művelődési ház vezetője. Mivel itt 
működött az akkor már jóhírű Bagi Népi Együttes, elfogadta az 
ajánlatot, s tíz éven át vezette az intézményt, 1992-ig, amikor 
lehetőséget kapott a Gödöllő Táncegyüttes megalapítására. Itt 
már oyan emberekkel dolgozott együtt, akik az ő keze alatt 
nőttek fel. A Gödöllő Táncegyüttes Iglói Éva vezetésével rövid 
idő alatt a város meghatározó művészeti csoportjává vált, ren-
deszeres fellépői voltak a városi rendezvényeknek, valamint 
a hazai és a nemzetközi fesztiváloknak. Gyakran képviselték 
hazánkat a Nemzetközi Folklórfesztiválok Szövetsége dele-
gáltjaként, s minden évben meghívást kaptak legrangosabb 
hazai néptáncos eseményre, a Néptáncantológiára.  2007-ben 
„Kiváló együttes” minősítést kaptak. 1998-ban  az Iglói Éva ve-
zette Gödöllő Táncegyüttes elsőként kapta meg a Gödöllő Vá-
rosáért díjat, 2008-ban pedig  a Gödöllő Kultúrájáért-díjat ve-
hette át. Iglói Éva 2008-ig, betegsége miatti visszavonulásáig  
vezette a Gödöllő Táncegyüttest. Mindig a magas színvonalú, 
autentikus előadásra törekedett. Sokakkal szerettette meg a 
néptánot, ismertette meg a Galga-mente hagyományait. Ha-
lálával a magyar népáncművészet meghatározó alakját, kiváló 
táncost, koreográfust és pedagógust vesztettük el. 

Nyugodjék békében!

Búcsú IglóI Évától
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Teleki Pál tragikus halálának 78. évfor-
dulóján sírjánál, a máriabesnyői teme-
tőben koszorúzással egybekötött meg-
emlékezést tartunk 2019. április 5-én 
(pénteken), 18 órai kezdettel.

Egy díjmentes különbusz indul a térre 
17.20-kor a Művészetek Háza parkolójából, majd a meg-
emlékezés után vissza. Az autóbuszra ezen kívül fel lehet 
szállni az Egyetem aulája előtti „Búzakalász-szobornál” is, 
majd a temetőig minden közbeeső buszmegállóban.
A megemlékezésre tisztelettel hívjuk és várjuk Teleki Pál 
minden tisztelőjét.

a Teleki Pál Egyesület Elnöksége

telekI-szoBor koszorúzás

A Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesü-
letének gödöllői területi csoportja következő fogadóóráját április 
3-án szerdán, 15- 16 óra között tartja.
Helyszín: Civil Ház, Gödöllő, Szabadság út 23. 
E-mail: mkmore.godollo@gmail.com
Telefon: 06/30-295-2456

www.mozgasserultek.hu
 
Amiben tudunk a hozzánk fordulóknak segíteni:
– tagkönyv érvényesítése;
– információszolgáltatás ügyintézéséhez
„Lakás Akadálymentesítési Állami Támogatások” (LÁT) 
parkolókártya, gépjármű adókedvezmény, autószerzési támogatás

Kedves Tagok, Mozgáskorlátozottak! 

A közelmúltban újabb mérföldkő-
höz érkezett az Élelmiszerbank 
Egyesület express árumentés 
programja keretében zajló gö-
döllői élelmiszermentés: a Bayer 
Hungária Kft. nagymértékű támo-
gatásának köszönhetően sikerült 
a Megújult Nemzedékért Alapít-
ványnak egy olyan Toyota Hiace 
járművet vásárolnia, mely a hét 
minden napján rendelkezésre áll 
az üzletekben felhalmozott élel-
miszerfelesleg elszállításához. 
A vásárlást egy nagyobb összeg-
gel támogatja Gödöllő Város Ön-
kormányzata is, amely a tervek 
szerint segíti majd a jármű üzemel-
tetési és fenntartási költségeit is.
A gödöllői élelmiszermentők régi 
álma vált ezzel valóra, mivel egy 
állandó jármű nagyban megköny-
nyíti a logisztikát, valamint lehető-
vé teszi, hogy a jövőben az Élel-
miszerbank Egyesület programja 
keretében további üzletek is pá-
lyázzanak az élelmiszermentés-
re. Az Élelmiszerbank az áruházi 
feleslegek mellett esetenként a 
központi raktárából felajánlott tar-
tós élelmiszeradományok elszál-
lítását is biztosítja. Mindezidáig a 
feleslegek mentésében komoly 

segítséget nyújtott a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat Gö-
döllői Csoportja, valamint 
több magánszemély is jármű-
vével, az üzletek – főképpen 
a TESCO – kérése azonban, 
hogy lehetőleg egy nagyobb 
jármű egyszerre szállítsa el 
az adományt, így az állandó 
jármű biztosításával ez most 
már lehetővé válik.
Az élelmiszermentés jól meg-
szervezett keretek között zaj-
lik Gödöllőn 2017. áprilisától 
szorosan együttműködve a 
Magyar Élelmiszerbankkal és 
Gödöllő Város Önkormány-
zatával, mely egy helyiség 
rendelkezésre bocsátásával cse-
kély bérleti díj ellenében, a köz-
ponthoz közel, jól megközelíthe-
tő helyen kardinális fontosságú 
kezdettől fogva. A Gödöllői Civil 
Kerekasztal Egyesület két osz-
lopos tagszervezetének, a Meg-
újult Nemzedékért Alapítványnak 
– mely mögött a Szeretet Lángja 
Gyülekezet áll – és a Gödöllői 
Fészek Nagycsaládosok Egye-
sületének vezetésével indult és 
működik azóta is sikeresen a pro-
jekt, a közelmúltban pedig csatla-

kozott a Gödöllői Görögkatolikus 
Egyházközség is. A projekt az 
Élelmiszerbank Egyesület élelmi-
szermentő programja keretében 
zajlik, melyben az élelmiszert 
osztó szervezetek az Élelmiszer-
bank partnerszervezeteiként mű-
ködnek. Az Élelmiszerbank több 
nagy kereskedelmi láncot vont 
be az élelmiszermentő program-
jába, melyek közül Gödöllőn a 
TESCO, 2018 decemberétől pe-
dig az ALDI és gyorsétteremként 
a KFC is átadja élelmiszerfeles-

legét az Élelmiszerbank helyi 
partnerszervezetén keresztül 
a nélkülözőknek. A hét minden 
napján sikerül elhozni az élel-
miszerfelesleget – főképpen pé-
kárut, zöldség-gyümölcsöt, illet-
ve kisebb mennyiségben vegyes 
élelmiszert is. 
Külön szervezésben a kezdetek 
óta még a JÓkenyér pékségből is 
elszállításra és szétosztásra ke-
rül a megmaradt pékáru, ugyan-
csak napi rendszerességgel.

Saját jármű a gödöllői élelmiSzermentéShez
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107. születés-
napja alkalmából 
Gémesi György 
p o l g á r m e s t e r 
Belgiumban kö-
szöntötte Anna 
Beber Rompay-t, 
Annus nénit. A 
Brüsszel melletti 
idősotthonban élő 
hölgyet az első 
világháború után 
fél évre, mint sze-
gény család gyer-
mekét, sok társával együtt vitték 
Belgiumba. Azonban a sors úgy 
hozta, hogy a 11 éves Annus-
ka szolgálóként dolgozott több 
helyen, később pedig saját csa-

ládja lett és letelepedett. Annus 
néni szívében mindig is magyar 
maradt, ma is hibátlanul beszéli 
anyanyelvét, és örömmel fogadja 
a látogatókat. 

Vasárnaptól itt a nyár, legalábbis az időszámítás tekintetében. Már-
cius 31-én, vasárnap hajnalban 2:00 órakor 3:00 órára kell előreál-
lítani az órát. A sokak által nem kedvelt téli-nyári időszámítás eltör-
lése még 
várat ma-
gára. 
Az Európai 
B i zo t t ság 
eredeti ja-
vaslata ér-
t e l m é b e n 
idén állítot-
ták volna át 
utoljára az 
órákat az 
EU-ban, de a dátum folyamatosan tolódik, jelenleg úgy tudni 2021 
-ben lesz az utolsó óra átállítás. 
Az óraátállítás sem az EU-ban, sem Magyarországon nem túl nép-
szerű, a lakossági vélemények megoszlanak a szükségességéről. 
Egykori gazdaságossági mutatói ma már a lakossági szokások vál-
tozása miatt nem reálisak, de eltörlése mellett leginkább azt hoz-
zák fel érvként, hogy sokak szervezetét megviseli - főleg, amikor 
egy órával előre tolják az órát, mint most. 
Az Európai Parlament képviselői idén úgy döntöttek - figyelembe 
véve azt, hogy mennyire népszerűtlen az óraállítás: minden or-
szágban 2020 áprilisáig el kellene dönteni, hogy a nyári vagy a téli 
időszámítást szeretnék-e véglegesíteni. 
Jelenleg úgy tűnik, a nyári időszámítás mellett döntő országokban 
2021. március 27-én, a télit választó helyeken 2021. október 31-én 
kellene utoljára átállítani az órát. 

iSten élteSSe, annuS néni!

Vasárnap óraátállítás
A Nemzetközi Termé-
szetfilm Fesztivál Gö-
döllő pályázatot hirdet 
általános- és középisko-
lások számára kísérleti 
eszköz, szemléltető mo-
dell vagy makett meg-
tervezésére és megvaló-
sítására a 40 éve elhunyt 
Öveges József professzor emléke előtt tisztelegve.
Az általános iskolák 5. és 6. évfolyamából elsősorban makettek 
és működő modellek készítését várjuk, a 7. évfolyamtól a 12. év-
folyamig saját tervezésű kísérleti eszközök, működő modellek 
alkotását javasoljuk.

Nevezni lehet csapatban és egyénileg is. Egy csapat több pályaművel 
is pályázhat.
Díjazás: Minden kategória győztese 100 000 forint jutalomban része-
sül, továbbá a helyezettek oklevelet és különdíjakat kapnak.
A pályaművek foglalkozhatnak a „klasszikus” vizes kísérletekkel (pl. 
Heron-kút, önmagát tápláló szökőkút, „működő” vízerőmű, ami vala-
milyen munkát végez), illetve eredeti módon modellezhetnek, vagy 
magyarázhatnak természeti jelenségeket. A témába belefér az ener-
gia/megújuló energia témakörében létrejövő kísérleti összeállítás is.

Nevezési időszak: 2019. március 1 - április 15.
Nevezni az online nevezési lap kitöltésével lehet (godollofilmfest.com)
A legjobb pályaműveket meghívjuk a Fesztiválra, ahol egy kiállítás ke-
retében bemutatásra kerülnek.
A díjátadóra 2019. május 26-án, 14 órától kerül sor.

„légy te a ProfeSSzor!”
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A bAgoly könyvesbolt AjánlAtA
A boldogság is fejben dől el

Mindenki szeretne bol-
dog lenni. Hogy ehhez 
milyen út vezet, arról 
mindenkinek más az 
elképzelése, épp úgy, 
mint arról, mi az, ami 
boldoggá tesz.  Abban 
azonban ma már so-
kan egyetértenek, raj-
tunk múlik – mondhat-
nánk úgy is, fejben dől 
el – hogy az életből a 
negatív, vagy a pozitív 
dolgokat vesszük ész-
re. Az pedig tény, hogy 
ha a pozitív dolgokat erősítjük ma-
gunkban, könnyebben vészeljük át 
életünk nehéz időszakait, kreatívab-
ban tudjuk megoldani problémáinkat, 
és boldogabb emberek leszünk. 
Erről a témáról számtalan könyv szü-
letett már. Mégis mi az, ami Bagdi 
Bella könyvét hitelessé és különle-
gessé teszi?  A tapasztalat, amit egy 
hosszú éveken át folytonos depresz-
szióval és öbizalomhiánnyal küzdő, 
ám abból sikeresen kilábaló nő oszt 
meg velünk. 
Bagdi Bella, aki megjárta a pszichés 
problémákkal küzdők poklát, azt az 
utat mutatja meg az olvasóknak, ami 
az ő számára is segítséget nyújtott 
ahhoz, hogy talpra álljon és új életet 
tudjon kezdeni.  Összeállításában 
felhasználta saját tapasztalait és 

nagy gonddal úgy 
állította össze 
anyagát, hogy fi-
gyelembe vette 
korunk emberének 
szokásait és igé-
nyeit, töbek között 
azt, hogy mindent a 
lehető legrövidebb 
idő alatt szeretnénk 
megoldani. 
A könyv egy 30 +1 
napos programot 
mutat be és ajánl az 
érdeklődőknek. 

A könyv célja, hogy egy jól áttekint-
hető, rendszerbe foglalt és a boldog-
ság megteremtésének útjait saját 
élménygyakorlatokkal elevenné tevő 
programmal segítse az olvasót a tar-
tós boldogság elérésében, a negatív 
érzelmi állapotok csökkentésében és 
a negatív érzelmi hatások kiürítésé-
ben. 
Ez a könyv egy gyakorlatias iránytűt 
ad az olvasó kezébe, segít megvál-
toztatni a napi rutint, hogy képes le-
gyen észrevenni azokat a dolgokat, 
amik örömmel, megelégedettséggel 
tölthetik el.  Mindezek mellett közért-
hetően beavat a folyamat biológiai 
hátterébe is. 
(Bagdi Bella: Iránytű a boldogság-
hoz- 30+1 napos pozitív fókusz prog-
ram)         (ny.f.)

Emlékeznek még a kedves olvasók a folyton beszélő Sündörre és a halk szavú Nirura. Kalandjaik 2015-ben nagy sikert 
arattak. A Borbáth Péter tollából született könyvet Remsey Dávid illusztrálta, aki ezért a munkájáért több díjat is kiér-
demelt: megkapta érte Az Év Gyerekkönyv-illusztrátora Díjat, s szintén ő kapta a Szép Magyar Könyv 2015 versenyén 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma alkotói különdíját. Jó hír az olvasóknak, hogy a napokban megjelent a kiadvány 
második része, amelyet szintén Remsey Dávid rajzai díszítenek. A könyvben folytatódnak a barátok kalandjai.   Sündör 
és Niru a villámkaland után hazaérkezik, ám a békés hétköznapokat felkavarja a hír: Ushguliban a városvezetőség betilt 
minden zajt, zörejt, hangoskodást. A szigorú rendelet miatt a zajkereskedőnek, teljes gyűjteményével együtt menekülnie 
kell. Niru és barátai: a morcos Buffogó, a kedélyes Bocskoján, a mindentudó Zazil, az aggodalmaskodó Mirminyó, a 
zajok és fények csapata segítenek, és kalandos út során jutnak el a biztonságos Pörkeföldre.  

Weiss Manfréd és családja törté-
netével ismerkedhetnek meg az 
érdeklődők az 1 könyv, 1 film, 1 
kávé második előadásán.
Szegedy-Maszák Marianne szü-
leinek, Hannának és Aladárnak a 
történetét meséli el, levelek, me-
moárok és családi emlékek se-
gítségével. Hanna, Weiss Manf-
réd unokája történetén keresztül 
az egykori csepeli gyáralapító és 
családja életét is megismerhetik 
az olvasók. A könyv a 2014-es év 
egyik nagy sikere volt, s ez ihlet-
te a 2017-ben készült dokumen-
tumfilmet.  
L. Péterfi csaba vendége ifj. Fá-
bián Zsolt történész lesz. 

1 könyv, 1 film, 1 kávé

Sündör éS niru újabb kalandjait rajzolta meg remSey dáVid
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A kultúrA A kApocs, Ami összeköt

Gödöllő BrüsszelBen 
(Folytatás az 1. oldalról) 

2011-ben, amikor Magyarország 
töltötte be az Európai Unió elnöki 
tisztét, Gödöllő már bemutatkozott 
Brüsszelben egy szép kiállítással, 
s nagy öröm most ismét meg-
jelenni kultúránk egy szeletével 
– mondta beszédében Gémesi 
György polgármester.  Megem-
lékezett Körösfői-Kriesch Aladár-
ról, Nagy Sándorról és Remsey 
Jenőről, akik köré összegyűltek 
a kor művészeti életének jeles 
képviselői. Szólt a kiállított gaz-
dag anyag részeként itt bemuta-
tott ,Nagy Sándor tervei alapján, 
Leo Belmonte által készített „Attila 
hazatérése a vadászatról” című 
kárpitról is, amit a francia művész 

unokája, a Kanadában élő Lau-
rence Dupourqué ajándékozott a 
Gödöllői Városi Múzeumnak azzal 
a kikötéssel, hogy Brüsszelben 
mutassák be először.

A művésztelep folytatásaként ma 
a Gödöllői Iparművészeti Műhely 
fogja össze a gödöllői művésze-
ket, de a város kulturális központ-
ként számos színvonalas kulturá-
lis programnak ad otthont, mondta 
Gémesi György, aki úgy fogalma-
zott: A kultúra az a kapocs, ami 
összeköt bennünket Gödöllőn, 
Európában és a világban.
A megnyitó beszédek sorát Keré-
nyiné Bakonyi Eszter, a Gödöllői 
Városi Múzeum igazgatója zárta, 
aki szólt a szecesszióról, az egy-

kori művésztelepről és a kiállított 
alkotásokról, ugyancsak kiemelve 

az „Attila hazatérése a vadá-
szatról” című kárpitot. 
A megnyitón czelleng Réka 
(ének) és Jancsó Edit (zon-
gora), a Frédéric Chopin Ze-
nei AMI növendékei működ-
tek közre. 
A rendezvényre belga és 
holland testvérvárosainkból, 
Turnhoutból és Wagenin-
genből is érkezett küldöttség.

A gödöllői művésztelepnek a fesz-
tivál keretében történő bemutatá-
sát Burányi Adrienn kezdemé-
nyezte, aki Gödöllőről származik 
és 2004 óta a Balassi Intézet 

munkatársa. A tárlat anyagának 
kiszállítását a külügyminisztérium 
szervezte. A hétvégén gyermek-
foglalkoztató-programok, előa-
dások és tárlatvezetés várta az 
érdeklődőket a kiállításhoz kap-
csolódóan. Szombaton Gellér Ka-
talin előadását hallgathatta meg a 
közönség, vasárnap pedig Őriné 
Nagy cecília tárlatvezetéssel 
egybekötve mutatta be az egykori 
művésztelep alkotóinak életét. 
(Bővebben a Szolgalat.com-on 
és Facebook oldalunkon) 
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A Fricska 
T á n c e g y ü t -
tes tagjai már 
megint valami 
újat, különle-
geset találtak 
ki. Moussa 
Ahmed, Papp 
Gergely Bá-
lint és Papp 
Máté Bence 
nagyszabású 
önálló esttel 
lépnek a szín-
padra, pon-
tosabban a 
színpad fölé 
a MOM-ban 
március 27-
én. A produkió ugyanis a leve-
gőben zajlik majd.
A Fricska mindig is merész el-
képzeléseiről és látványos előa-
dásmódjáról volt híres, s így 
lesz ez most is, bebizonyítják, 
még mindig tudnak újat mutatni 
a közönségnek. Ez alkalommal 
is autentikus néptáncot mutat-
nak be, ám nem a hagyomá-
nyos módon, hanem a levegő-
ben, időnként fejjel lefelé - akár 
a légtornászok. 
Hogy illeszthető mindez ösz-

sze? Moussa Ahmed, a Frics-
ka vezetője erre azt válaszolta: 
Az autentikus néptánc az örök-
ségünk, s nem csak azért örö-
költünk valamit, hogy azt meg-
őrizzük, hanem azért is, hogy 
továbbfejlesszük.
Nos, ennek a továbbfejlesztés-
nek lehet majd tanúja a közön-
ség március 27-én. A produkciót 
Petrás Mária népdalénekes és 
a Roma Soul előadása, vala-
mint meglepetésvendégek szí-
nesítik.       Fotó: Hultzl Gergely

Nem panaszkodhatnak a jazzrajongók a kö-
vetkező hetekben, hiszen három kiváló kon-
cert lesz a Királyi Váróban.
Március 28-án, csütörtökön este a TRIO Á LA 
KODÁLY formációt hallhatják, amelyet olyan 
kiváló zenészek alkotnak, mint oláh Dezső 
– zongora, Erdő Zoltán – klarinét, tárogató 
és Tar Gergely – ütőhangszerek. Az együt-
tes elsődleges célja a hagyományok ápolása 
mellett új reflexiókat bemutatni Kodály mű-
veire, melyek XXI. századi nézőpontból újra 
felhívják a figyelmet a magyar zenére, azon 
belül is a népzenére.
Április 4-én a jazz klub születésnapi koncert-
jén a Sárik Péter Trió & Falusi Mariann lép 
közönség elé. Előadásukban kizárólag 
magyar dalok hallhatók, a csapat az el-
múlt évtizedek legnagyobb hazai sláge-
reiből válogatott és dolgozta át azokat a 
saját stílusára.
Április végén, pontosabban 25-én pedig 
a korábbi tervekhez képest egy ráadás 
koncertre kerül sor, a Finucci Bros 
Quartet lesz csányi István vendége. 
A Finucci Bros Quartet 2009-ben jött 
létre Balogh Roland vezetésével. A ze-
nekar kiváló muzsikusai számos verse-
nyen bizonyították tehetségüket. Balogh 
Roland (gitár), a Montreux-i Jazz gitár-
verseny nyertese, Junior Príma-díjas 
művész; Balogh Zoltán (zongora), a 

Montreux-i Jazz Zongo-
ra-verseny 2. helyezettje, a 
Filharmónia Állami ösztöndí-
jasa; Horváth Plútó József 
(basszusgitár), a Magyar 
Rádió Jazz-basszusgitár 
versenyének nyertese, Bor-
dás József (dob), Artis-
jus-díjas művész, a Magyar 
Jazz Szövetség alelnöke és 
Havas Lajos chico (ének), 
Príma-díjas énekes.
Négy nagylemezük jelent 
meg és többszáz előadást adtak hazánkban 
és Európa városaiban. Az elmúlt években 

több alkalommal turnéztak az USA-ban. Most 
a gödöllői közönségnek is lehetősége lesz él-
vezni kiváló előadásukat.                        (b.j.)

A levegő meghódítására készül a Fricska

jazzeS hetek jönnek
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Több rendezvénnyel is bekapcso-
lódott Gödöllő a múlt heti Bach 
Mindenkinek Fesztivál eseménye-
ibe. 2019. március 18-24. között 
ötödik alkalommal rendezték meg 
Johann Sebastian Bach születés-
napja alkalmából a rendezvény-
sorozatot, amelynek célkitűzése, 
hogy a klasszikus zene valóban 

mindenkihez eljusson. Koncertek 
és vetélkedők várták az érdeklődő-
ket a hét folyamán. 
A Férdéric Chopin Zenei AMI most 

először csatlakozik a Bach Min-
denkinek Fesztiválhoz ennek ke-
retében március 20-án, szerdán, 
18 órai kezdettel a Gödöllői Királyi 
Kastély Dísztermében adtak kon-

certet az intéz-
mény tanárai. Az 
esten természe-
tesen Bach mű-
vei csendültek fel 
változatos hang-
szer-összeállítású 
kamaraegyütte-
sek, valamint szólisták 

előadásában. Nagy sikert aratott 
a KI TUD TÖBBET JOHANN SE-
BASTIAN BACHRÓL? című ve-
télkedő is, amelyre az intézmény 

több mint negyven növendéke 
jelentkezett. A kétfordulós, játé-
kos megmérettetés során a gye-
rekek kiválóan teljesítettek. Az I. 
korcsoportban Mészáros Péter 
és Ősze Sámuel Péter kapott I. 
helyezést, a II. korcsoport nyer-
tese Szécsényi-Nagy Rudolf 
lett, az összevont III-IV. korcso-
portban pedig Tari Levente vég-
zett az első helyen. 

A sorozatot a Királyi Kastélyban 
egy nagyszabású koncert zár-
ta, ahol az MH Tata Helyőrség 
Zenekar adott koncertet töb-
bek többek között Medveczky 

ádám Kossuth-díjas karmester 
és Harcsa Veronika közremű-
ködésével. 

április 1. hétfő 17.00: Szon-
da Gabriella (fuvola) növen-
dékeinek hangversenye
április 2. kedd 17.00: Kó-
sáné Szabó Beáta (gitár) nö-
vendékeinek hangversenye
április 3. szerda 17.30: A 
zongora tanszak kiemelt 
hangversenye
április 4. csütörtök 17.00: 
Braun Julianna (gitár) növen-
dékeinek hangversenye
április 6. szombat 10.30: 
Láng Gabriella (zongora) nö-
vendékeinek hangversenye

Frédéric chopin Zenei 
AMI programja

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY 

egy hét bachhal 

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!

Fotó: Hanula Gábor

Fotó: Hanula Gábor
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A Maglódi TC elleni, idegenbeli 
találkozón 2-0-ra nyert a Gö-
döllői SK a megyei I. osztály-
ban, ezzel megszerezte idei 
első győzelmét a csapat, ami 
nyomban dobogós pozíciót ért. 
Nyerni tudott a második számú 
GSK alakulat (5-0-ra verték a 
Kókát), a GEAC viszont ismét 
kikapott, ezúttal 3-1-re Tápió-
szőlősön.

A Gödöllői SK 20 meccset kö-
vetően 34 ponttal a harmadik, 
a megyei III. osztály Keleti-cso-
portjába szereplő GEAC 20 
fordulót kövwetően 18 ponttal 
a 11., míg a megye négy Ke-
leti-csoportjában listavezető 
GSK II.-Szada 14 játéknapot 
követően 34 ponttal áll az 
élen.

Pest megyei I. osztály, 20. 
forduló: Maglódi TC – Gödöl-
lői SK 0-2 (0-1) Gólszerző: ön-
gól, Tóth-Ilkó Áron
Pest megyei III. Keleti-cso-
port, 20. forduló: Tápiószőlős 
KSE – GEAC-SZIE 3-1 (0-0)
Gólszerző: Kapdebo Lóránd .
Pest megyei IV. Keleti-cso-
port, 14. forduló
GSK II.-Szada – Kóka KSK 5-0 
(0-0) Gödöllői gólszerzők: 
Pakuts Barna, Nagy Péter, Ko-
vács Miklós, Kovács Dániel, 
Gulyás Dominik.                     -ll-

lAbdArúgás – első tAvAszi győzelem

ismét dobogón a Gsk

Programajánló
Pest megyei I. osztály, 21. forduló

Március 30., szombat 15.30
Gödöllői SK – Tápiószecső FC

(Táncsics M. úti Sportcentrum)

A forduló előtt dobogón álló 
Csömör KSK látogatott Gödöl-
lőre, de Bartos Gábor tanítvá-
nyai nem csömörlöttek meg és 
magabiztosan, 32-26-ra nyer-
tek, ezzel fellépett az ötödik 
helyre a GKC az NB II. Észa-
ki-csoportjának tabelláján.

NB II. Északi-csoport, 17. 
forduló: Gödöllői KC – Csö-
mör KSK 32-26 (18-12)

Veretlen serdülők

Kimagasló eredménysor-
ral büszkélkedhet Mácsár 
Gyula serdülő csapata, 
akik 18 meccs óta veret-
lenek és jelen pillanatban, 
a rájátszás félidejében 
száz százalékos telje-

sítménnyel vezetik a Kovács 
László Régió felsőházának rá-
játszását. A csapat tagjai (fotó: 
Mácsár Gyula): cseh Péter, 
Horváth Balázs, Kolozsvári 
Sámuel, Korzenszky Bence, 
Pásztor áron, Mácsár Hunor, 
Tóth Benedek, Koltai cson-
gor, Werner Levente, Werner 
Tamás, Edző: Mácsár Gyula.      
               -tt-

kézilAbdA – nem volt Csömöre A gkC-nAk

Nyert és előzött a Gödöllő

Az elmúlt hétvégén Budapesten 
gyűlt össze a kardozók férfi Vi-
lágkupa sorozatának mezőnye. 
Egyéniben ezúttal nem termett 
túl sok babér kardozóinknak, a 
haloványabb teljesítményt a csa-
patversenyen elért ezüstéremmel 
kompenzálta a Gémesi csanád, 
Szilágyi áron, Szatmári And-
rás, Decsi Tamás alkotta magyar 
négyes.
A gödöllői vívók közül hárman, 
Gémesi csanád, Gémesi Ben-

ce és Gémesi Huba álltak pástra 
a 226 indulót felvonultató buda-
pesti Világkupa egyéni viadalán, 
közülük legjobban ezúttal Bence 
teljesített, aki a 64-es főtábláig 
küzdötte magát, ami egyben a 
végállomást is jelentette számá-
ra. 
A magyar kardcsapat oszlopos 
tagjának számító Gémesi Csa-
nád egy csapatezüsttel vigaszta-
lódhatott gyengébb egyéni telje-
sítménye után. A magyar kvartett 

alkotta férfi kardcsapat (a kép 
jobb szélén Csanád, középen a 
szövetségi kapitány, Decsi And-
rás, fotó: www.hunfencing.hu) 
előbb Kanadát verte, majd a két 
nagy rivá-
lis, Orosz-
ország és 
O l a s z o r -
szág tes-
tén keresz-
tül jutott el 
a fináléig, 
ahol ugyan 
Korea 45-
41 arány-
ban jobb-

nak bizonyult, összességében 
kiválónak mondható ezüstérmet 
szerzett a 26 nemzetet felvonul-
tató mezőnyben.             
         -ll-

vívás – kArd világkupA, budApest

Csapatezüst a hazai vk-n

Véget ért az Abu-Dzabiban és Dubai-
ban megrendezett XV. Speciális Olimpia 
Nyári Világjátékok, ahol a magyar kül-
döttség 68 érmet, 32 aranyat, 26 ezüstöt 
és 10 bronzot gyűjtött. Az aranyérmesek 
között van a gödöllői csenteri csaba is 
(a képen, fotó: facebook), aki a 7-7 elleni 
szabályokkal lebonyolított labdarúgó tor-
nán volt az aranyérmes magyar csapat 
tagja.

Az értelmi fogyatékossággal élő és ta-
nulásban akadályozott sportolók ver-
senyrendszerét 1968-ban, Chicagóban a 
Kennedy család tagja, Eunice Kennedy 
Shriver alapította meg. Magyarország 
1989-ben csatlakozott a mozgalomhoz, 
az idei világversenyen, az év egyik leg-
nagyobb sport- és humanitárius rendez-
vényén 62 magyar versenyző szerepelt, 
14 sportágban. A dobogós helyezések 

mellett 12 negyedik, hat ötödik és egy 
hatodik helyet is szereztek a magyarok, 
s minden sportágban gyűjtöttek legalább 
egy érmet. A gödöllői fiatalemberrel ké-
szített rövid élménybeszámolónkat kö-
vetkező számunkban olvashatják majd. 
A következő téli világjátékoknak 2021-
ben Svédország, a négy év múlva ese-
dékes nyári világjátékoknak pedig Berlin 
ad otthont.  (forrás: sportfaktor.hu)

Xv. speCiális olimpiA nyári világjátékok

Csenteri Csaba olimpiai aranyérmes



sPort2019. március 26. gödöllői szolgálat 15

Igazi élményfutásban lesz része azoknak, akik ellátogat-
nak április 7-én Gödöllőre, az első Kastélyfutamra.
Gyere te is, hozd el a családodat, barátaidat, hogy együtt fut-
hassatok hazánk egyik legszebb kastélyának parkjában, ahol 
Erzsébet királyné is szívesen töltötte idejét. A Gödöllőn első al-
kalommal megrendezésre kerülő kastélyfutamot 2,5 km, 5 km, 
10 km és 21,2 (félmaraton) távokon rendezik meg, a versenyre 
a nevezési határidő: április 4.

ÚTVoNAL:
RAJT / cÉL: Martinovics 
utca / Ady Endre sétány 
szervízút
– Martinovics utca – Repü-
lőtéri út – Repülőtér – Re-
pülőtéri út – Martinovics 
utca – kastély IV. sz. bejá-
rat – kastélypark – kastély 
IV. sz. kapu – Martinovics 
utca (cél)

RAJToK: 12 órától
További információ: www.fussgodollo.hu

Tovább tart a gödöllőiek lendülete 
az NB I. Liga kvalifikációs köré-
ben, amelynek ezúttal a Palota 
Volley volt a kárvallottja. Szaba-
dos István tanítványai magabiz-
tosan verték a fővárosiakat 3-0-
ra.

Már az előző, Diósgyőr elleni 
győztesen megvívott párharc 
után eldőlt, hogy a 11. helyen 
végez a GRC az idei NB I. Li-
ga-sorozatban, így a hátralévő 
mérkőzések, amolyan gyakorló 

meccsekké minősültek. Ez meg 
is látszott a szett arányokon, de 
végül a mieink a végjáték tekinte-
tében jobbnak bizonyultak a há-

zigazdáknál. Az újabb sikerrel 40 
pontos már a Gödöllő és az első 
helyen áll az NB I. Liga 11-14. he-
lyekért zajló kvalifikációs körben.
NB I. Liga, kvalifikáló kör a 11-
14. helyekért, 3. forduló
Palota Volley – Gödöllői RC 0-3 
(-26, -24, -20)

Búcsúmeccsre készülődve

A szezon végén visszavonul a  
klubhűség mintaképének szá-
mító, 14 éve Gödöllőn röplab-
dázó Széles Petra. A 65-szörös 
válogatott, Európaliga-győztes, 
Eb-résztvevő center búcsúmecs-
cse április 12-én lesz majd.     -lt-

röplAbdA – búCsúzik A klubhúség mintAképe

Tart a gödöllői lendület

Az elmúlt hétvégén rendezték 
meg, immáron 111. alkalommal 
a Mezei futó országos bajnok-
ságot Kecskeméten, ahol a Gö-
döllői Egyetemi Atlétikai Club 18 
fővel képviseltette magát és ért 
el értékes helyezéseket. 

A Szűcs Anna, Halászy Ta-
mara, Nagy Bori alkotta újonc 
(U14) lány csapat 52 helyezési 
pontszámot elérve, mindösz-
sze kettő ponttal lemaradva a 
dobogóról végezett a negyedik 
helyen, míg a fiúknál, szintén 
újonc kategóriában, a Szécsé-
nyi-Nagy Rudolf, Foris Máté, 
Balázs Gergely alkotta egység 

(a képen zöldban, fotó: Kriszt 
Balázs) hasonlóan szoros küz-
delemben, szintén csak pár 
ponttal lemaradva végezett az 
ötödik helyen a csapatverseny-
ben. A felnőtt férfiaknál Pápai 
Márton remek futással a hete-
dik helyet szerezte meg az igen 
erős és népes, 74 fős mezőny-
ben.                                   -kb-

AtlétikA – mezeifutó ob

értékes GeAC helyezések

I. GödöllőI KastélyFutam

Nevezési határidő: április 4.
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– Ez óriási segítség a számunk-
ra, és nagyon nagy örömöt je-
lent – mondta lapunknak Karsai 
Veronika. Sokan keresnek meg 
bennünket segítséget kérve 

egy-egy balesetet szenvedett 
cica számára. Igyekszünk min-
denkinek segíteni, de már igy is 
tetemes adósságunk halmozó-
dott fel a súlyosan sérült cicák 
ellátási és műtéti költségeiből. A 

kapott támogatás-
ból a napokban 
rendeztük az ed-
digi kifizetetlen ál-
latorvosi számlái-
kat. A megmaradt 
összeget további 
kóbor cicusok 
i va r ta lan í tás ra 
fordítjuk, többek 
között a hajlék-
t a l a n s z á l l ó n á l 
lévő 10-15 cica 
is átesik majd a 
műtéten. Nagyon 
fontos, hogy a fe-
lesleges szaporu-
latot megállítsuk! 
– Sok a gazdát-
lan cica Gödöl-
lőn?
– Több kolóniáról 
tudunk, mi is töb-
bet gondozunk 

jelenleg is. Az 
i n t é z m é n y e k 
környékén jel-
lemző a kitett, 
vagy eleve kó-
borként született 
cicák csoportos 
meg je lenése , 
de a lakótele-
peken is több 
olyan cica ko-
lóniáról tudunk, 
akiket közösen 
etetnek az ott 
élő állatbarátok. 
Ez nagyon szép 
c s e l e k e d e t , 
azonban nem 
szabad elfelejt-
kezni az ivarta-
lanítás fontossá-
gáról sem. 
– Bárka cica-
mentő Alapít-
vány a kóbor 
állatok ivartala-
nítását végzi? 
– Igen, ez is óriási feladat. Gaz-
diknak egyelőre nem tudunk 
ebben segíteni, de – akik úgy 
érzik, túlságosan megterhelő 
számukra az ivartalanítás költ-
sége – felhívnám a figyelmü-
ket az Alapítvány a Macskákért 
szervezet kezdeményezésére, 
ahol lehetőség van 50 százalé-
kos támogatásra pályázni cicák 
ivartalanítására. A macskakert.
hu oldalon minden szükséges 
információt megtalálnak a támo-
gatás igényléséhez.
– Jelenleg hány cica van a 
gondozásukban? 
– A „Bárkában” jelenleg harmin-

can vannak elhelyezve, velük 
Facebook-oldalunkon ismerked- 
hetnek meg azok, akik szívesen 
lennének felelős gazdik. Ben-
ti tartásra, illetve szökésbiztos 
kerítéssel, biztonságos cica ki-
futóval rendelkező jelentkezők-
nek adunk örökbe cicákat, akik 
tőlünk ivartalanítva, fertőző be-
tegségekre tesztelve, kombinált 
oltásokkal kerülnek gazdihoz. 
Egy-egy cica mentése gazdihoz 
kerülésig 35-40 ezer forintunk-
ba kerül. Az a célunk, hogy ezek 
a cicák szerető gazdira leljenek 
és ne kerüljenek ismét az utcá-
ra.         (k.j.)               

Kóbor cicáKon segített 
bürgi naptáránaK bevétele

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! 

Frau Bürgermeisterin von Gödöllő 2019-es naptára nagy sikert 
aratott. Sokaknak sikerült vele örömet szerezni, s emellett jó 
célokat is szolgált. A naptárból származó bevétel idén a Bár-
ka cicamentő Alapítványt támogatja, ami a városunkban és a 
térségben élő cicák mentésével, gazdihoz juttatásával és ivar-
talanításával foglalkozik. A Bárka lelke Karsai Veronika lassan 
öt éve foglalkozik cicák mentésével, nevét jól ismerik az állat-
bartátok, akik nagyon örültek, amikor fél évvel ezelőtt Fodor 
Zsuzsanna segítségével létrehozta az alapítványt, ami azóta fo-
gadja a támogatásokat. Bár lelkes támogatók akadnak ugyan, 
a pénz azonban mindig a szükségesnél jóval kevesebb volt. 
Így nagy öröm volt számukra, amikor kiderült a Bürgi naptár 
vásárlóknak köszönhetően 380.000 forint érkezett a Bárka tá-
mogatására.
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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.

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

A térelválasztás, árnyékolás szinte 
minden kerttulajdonost érint. Egy-
részt a privátszféra kialakítása mi-
att, másrészt a tűző nyári nap elől 
jó elbújni valahová, így még mielőtt 
beköszönt ránk a nyári meleg, el-
kezdhetjük ezeket az árnyékolókat 

kialakítani, amelyek természetesen 
szorosan kapcsolódnak a kerthez, 
növényekhez, így őrizve meg ter-
mészetes környezetünket. 
Tereket elválasztani, árnyékolni és 
növényeket ültetni egyszerre is tu-
dunk, így a három dolgot egybefon-

va egyrészt remek elfog-
laltságban lehet részünk, 
másrészt környezetünket 
pár óra ráfordított munká-
val nyári oázissá tudjuk 
előkészíteni, elrejtve a 
kíváncsi szemek, majd a 
nyári hőség elől.
Amennyiben kerttel nem, 
de terasszal rendelke-
zünk, nagyon klasszul át 
tudjuk alakítani néhány 
apácarács és láda segít-
ségével. 
Ezeket a terasz szélén 
elhelyezve nem csak a 
szomszédoktól tudjuk el-
választani, hanem egy vi-
rágos vagy akár örökzöld 
falat is létre tudunk hozni. 
Amennyiben korán nekiál-
lunk és egynyári futó nö-
vényekkel népesítjük be a 

rácshoz tartozó ládákat, dézsákat 
nyárra már gyönyörű, virágos szín 
kavalkád vesz majd körbe minket. 
Futtatórácsot nagyon könnyen ké-

szíthetünk mi is. 
Három lécet ösz-
szeszögelve, há-
lóval beborítva és 
azt a dézsánkba 
rögzítve gyakor-
latilag kész is az 
árnyékolónk. Már 
csak virágfölddel 
kell feltöltenünk és 
kedvünk szerint be 
is ültethetjük. Na-
gyon jól mutatnak 
benne a futó egy-
nyári növények, 
mint a hajnalka, 
vagy akár a dísz-
bab, dísztök is, de 
vállalkozóbb kedvű 
olvasóink akár ha-
szonnövényeket is 
ültethetnek, így két 
legyet is üthetnek 
egy csapásra.  
Az árnyékolás 
mellett ezeknek 
a rácsoknak, ha 
nagyobb kerttel 
r e n d e l k e z ü n k , 
térelválasztó, tér-

tagoló feladata is lehet. Nagyobb 
kertekben ez nem csak díszítő jel-
leggel bírhat, hanem egy-egy jól el-
helyezett ráccsal a kertet optikailag 
nagyobbá, játékosabbá tehetjük, 
hiszen így a szemünk elől elrejtett 
zugokat alakíthatunk ki, melyek mö-
gött akár egy pihenőrészt, akár egy 
olvasósarkot is ki tudunk alakítani. 
Kerti rácsainkra tulajdonképpen nö-
vények arzenálja áll rendelkezésre, 
a futórózsától kezdve a különböző 
loncokig, de remekül mutatnak elé 
ültetett oszlopos növényekkel is 
vagy a kettő vegyítéséből létreho-
zott kompozícióval. Csak a képze-
letünk szab határt, mit mivel kever-
jünk, de a kertészetekben érdemes 
mindig megkérdezni, hogy az álta-
lunk vásárolt növények milyen igé-
nyekkel bírnak.           (Bujtás Anikó) 
  www.bujtaskert.iwk.hu

VálaSSzunk teret! 

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

TáJÉKoZTATáS AZ EBEK KÖTELEZŐ 
VESZETTSÉG ELLENI oLTáSáRÓL

Idén a gödöllői kutyatartók az ebek veszettség el-
leni kötelező védőoltását a városi állatorvosi ren-
delőkben az alábbi időpontokban kedvezményes 
áron adathatják be:
dr. Bodó Szilárd rendelője, Gödöllő, Kazinczy Fe-
renc u. 34.
Március 25-én hétfőn délelőtt 8-10 óráig,
Március 27-én szerdán délelőtt 8-10 óráig,
Március 28-én csütörtökön délelőtt 8-10 óráig,
Kovavet Bt. Kisállatrendelő, Gödöllő, Szőlő u. 20-
22.
április 1-5. hétfőtől péntekig délelőtt 9-11, délután 
17-19 óráig,
április 6. szombaton délelőtt 9-11 óráig.
Plútó Állatorvosi Rendelő, Gödöllő, Szabadság út 
97.
április 8-12. hétfőtől péntekig délelőtt 9-11, délután 
17-19 óráig,
április 13. szombaton délelőtt 9-11 óráig.
dr. Koleszár István rendelője, Mátyás Király utca 11.
április 15-19. hétfőtől péntekig délután 17-18 óráig,
április 20. szombaton délelőtt 9-11 óráig.
dr. Bucsy László rendelője, Blaháné u. 55.
április 24-én szerda délelőtt 08.30-10.00 óráig,
április 27-én szombaton délelőtt 9-12 óráig.
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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 25-31.: 

Máriabesnyői Gyógyszertár, Szabadság út 167. Tel.: 419-749.
április 1-7.: 

Medicina Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 12. Tel.: 410-251.

teMetkezési ügyeletek
PAX temetkezési  iroda, Gödöllő, Dózsa Gy. u. 35. 

Tel: 06-28/430-856, 06-30/634-3723
D&B Delubrum Kft., Gödöllő, Dózsa Gy. út 160. 

Tel.: 06-28/525-212, 06-70/550-3377
SZIGÜ Temetkezés Kft., Gödöllő, Dózsa Gy. u. 16. 

Tel: 06-28/410-653, 06/30-331-8822
M. szabó és társai temetkezési Bt., Gödöllő, Dózsa Gy. út 38.

Tel: 06-28/410-302, 06-20/9376-375

ÓZon pajZS polGárőr eGyeSÜleT: 06-30/621-2968
KöZTerÜleT-felÜGyeleT: 06 28/529-169
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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 gu-
mis műhelyemet február 1-jével bezárom. 
Köszönöm sok éves bizalmukat. Bíró Fe-
renc gumis. 

INGATLAN
+ Bontandó házat vagy építési telket ven-
nék Gödöllőn! Tel:20/944-7025
+ Gödöllőn, Kert utcában befektetésnek és 
építkezésnek kiválóan alkalmas gyönyörű 
belterületi építési telek, Egyetem mögött 
450nmes, összközműves, 17m széles, 
14mós i.áron eladó. Tel.:20/772-2429 
+ Eladó lakást keresek központban! 
Tel:20/944-7025
+ Szadán, központban, n+3 szobás, egy-
szintes, ikerházfél 400m2-es telekkel eladó! 
Irányár: 40,9Mft Tel:20/772-2429
+ Szadán új építésű csok képes n+4 szobás 

ikerházak eladók! 
Irányár: 44MFt, 
www.godolloihaz.
hu Tel:20/804-2102
+ Gödöllő keresett 
részén új építésű/ 
újszerű, rezsimen-
tessé tehető, extra 
energiatakarékos 
n+3 szobás lakás 
dupla kocsibeálló-
val eladó! Irányár: 
47,9Mft Tel:20/772-
2429
+ Gödöllőn, Feny-
vesben csok ké-
pes, saját telekkel 
rendelkező lakások 
eladók! Ár: 33.5Mft-
46.5MFt-ig! 20/539-
1988
+ Szent J. utcában 
59m2-es, 4.emele-

ti, konvektoros, felújított lakás KEDVEZŐ 
áron 26.8MFt-ért ELADÓ! 20/539-1988
+ Gödöllőn 390nm-es telekrésszel kulcsra-
kész, 108nm-es, új építésű, CSOK képes, 
garázskapcsolatos ikerház eladó, 3 szoba 
+ nappali + tetőtéri beépítési lehetőséggel. 
Érd: 06-30-588-5889 
+ Gödöllő központjában 1.em. teljesen fel-
újított lakásomat elcserélném értékegyez-
tetéssel kisebb családi házra vagy telekre. 
Haraszt, Kertváros és Alvég érdekelne. Érd: 
06-20-4989-485 (de.)
+ Elcserélném gödöllői, 2szoba összkom-
fortos, 2.emeleti, erkélyes, téglaépítésű, 
egyedi fűtésű (gázkonvektor), felújított 
(ajtó, ablakcsere stb.) lakásom (külön zár-
ható nagy pincerésszel) gödöllői, 2-3 szo-
bás jobb állapotú kertes házra értékegyez-
tetéssel. 06-70-620-4102

+ Eladó Gödöllő Röges részén 
egy nappali+ 2szobás, teljesen 
felújított családi ház terasszal, fúrt 
kúttal, kocsibeállóval, garázzsal, 
elektromos kapuval 760 nm-es 
telken fedett terasszal. I.Á.: 41mFt 
0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a blahai dombon 
egy déli fekvésű, tetőteres, téglá-
ból épült, szigetelt kúria, mely áll 
amerikai konyhás, teraszkapcso-
latos nappali+ 3szoba 1500nm-es 
telken rendezett kerttel, riasztóval, 
öntözőrendszerrel felszerelve, 
csodálatos panorámával. I.á.: 65 
mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllő királytelepi ré-
szén egy 2szintes, 2generációs, 
4szobás, 2konyhás, 2fürdőszobás 
családi ház felújítva, új tetővel, 
melléképületekkel 773nm-es tel-
ken. I.á.: 48 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a kertvárosban 
egy 3 lakásból álló családi ház 
saroktelken 3 garázzsal. I.á.: 49,9 
mFt 0620-919-4870
+ Eladók Szadán most épülő, két-
szer 6 lakásos társasházban 80 és 
100nm közötti lakások kulcsrakész 

állapotban, CSOK és hitel lehetőséggel. 
Bővebb információ Főnix Ingatlanirodánál 
az alábbi telefonszámon: +36-20-919-4870
+ Eladó Gödöllőn egy 2 generációs, 5szo-
bás, 2nappalis, 2fürdőszobás téglából épült 
családi ház. I.á.: 36,5 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllő palotakerti részén egy föld-
szinti, 2 szobás, igényesen felújított, búto-
rozott öröklakás. I.á.: 28,9 mFt 0620-919-
4870
+ Eladó Gödöllőn a palotakerti lakótelepen 
4 emeletes házban egy nappali+ 2szobás, 
felújított öröklakás loggiával, háztartási he-
lyiséggel. I.á.: 26,8 mFt 0620-919-4870

ALBÉRLET KIADÓ
+ 77nm-es, 2 szobás + parkoló és 90nm-es 
3 szobás + parkoló lakások kiadók Gödöl-
lőn, további információ: +36 30 588 5889 
+ Kiadó Gödöllőn a Petőfi téren egy 1eme-
leti, liftes házban lévő, nappali+1 szobás, 
bútorozatlan öröklakás teremgarázs beál-
lási lehetőséggel 110.000 Ft/hó + rezsi +2 
hónap kaucióért. 0620-919-4870
+ Gödöllő belvárosában kiadó egy beren-
dezett garzon lakás. Érd.: 0630/ 521-2266
+ Kiadó Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában 
egy 1.em., 1 szobás lakás zárt parkoló-
résszel. Érdeklődni lehet hétvégén is: 06-
30-650-2193 

ÜZLET, IRoDA 
+ Szuper áron Gödöllő központjában (Szt. 
János utca 1/D) 18nm-es felújított IRODA 
ELADÓ! Programozható padlófűtéssel, 
mosdó- és konyharésszel, parkolóval, zöld-
területtel. Iár:9,9MFt. Érd: 06-20-365-4094 

GARáZS
+ Kazinczy körúton 19 nm-es GARÁZS KI-
ADÓ (villany van). Tel: 06-70-907-8811 

áLLáS
+ SZAKKÉPZETT FÉRFI BETEGÁPOLÓT 
keresünk Kerepesen 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, BE-
TANíTOTT MUNKÁSOKAT, RAKTÁROST, 
SZERSZÁMKÉSZíTŐT: tel: 06-20-9423-112, 
www.plastexpress.hu 
+ TÁBLAGÉPPEL, OKOSTELEFONNAL vé-
gezhető munka! 06-20-777-1122
+ Gödöllőn a Csíkos Pizzériába kiemelt fize-
téssel PULTOS LÁNYT, PIZZA SZAKÁCSOT, 
ill. a Csíkos ABC-be BOLTI ELADÓT felve-
szünk. Tel: 06-70-772-7850 vagy személye-
sen a helyszínen! 
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+ TAKARíTÓI ÁLLÁSRA keresünk munka-
társat hosszú távra, GÖDÖLLŐI MUNKA-
HELYRE - NAPI 8 ÓRÁRA – BEJELEN-
TETT ÁLLÁS. ELVÁRÁSOK: MUNKÁJÁRA 
IGÉNYES, PRECíZ, ÉS GYORS, JOGO-
SíTVÁNNYAL és saját gépkocsival REN-
DELKEZŐ, MEGBíZHATÓ, NEMDOHÁNY-
ZÓ. Nettó fizetés: 160.000,- Ft. Gödöllő és 
közvetlen körzetéből, fényképes bemutat-
kozó levelet várunk: email: gaalautohaz@
opelgaal.hu
+ Parkok és kertek gondozásához keresek 
fiatal férfi segítőt heti 2-3 alkalomra. Tel: 06-
20-428-4545 
+ TÁRSASHÁZAK KÖZÖS KÉPVISELE-
TÉT VÁLLALOM. Hívjon bizalommal: Ko-
vács Anikó 06-70-466-4367
+ Gödöllői műhelyünkbe gumiszerelésben 
jártas kollégát keresünk! Bérezés meg-
egyezés szerint! Jelentkezni a 06-30-9466-
930-as telefonszámon vagy e-mailben le-
het: pfgautokft@gmail.com. 
+ Gödöllőn újonnan nyíló FAGYLALTOZÓ-
BA és a palotakerti üzletünkbe is fiatal női 
munkatársat keresünk! Tel: 06-20-423-6335 

SZoLGáLTATáS
+ FORDíTÁS, TOLMÁCSOLÁS 50 nyelven, 
anyanyelvi, diplomás, gyakorlott szakfordí-
tókkal! Kedvezményes árak. I.L.I Fordítóiro-
da, Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.: 06-20-556-
2653, 06-20-543-1775, e-mail: info@ili.hu, 

i l i . g o -
dollo@
g m a i l .
com
+ 
KERTGONDOZÁS. Bízza most rám! Faki-
vágás, sövényvágás, bozótirtás, fűnyírás, 
fűkaszálás. Füvesítés, gyepfelújítás, vegy-
szeres gyomirtás. Rotációs kapálás. Gyep-
szellőztetés. Metszés, faültetés. Ágak, le-
velek elszállítása. Ereszcsatorna tisztítás. 
Kert takarítás. Gépi permetezés. Kerítés-
festés. Kerti tavak tisztítása. 06-30-747-
6090 
+ KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabér-
számfejtés, tanácsadás. Irodák: Gödöllő, 
Szada. Tel: 30/592-1856, 30/508-1380, 
28/784-752 
+ VíZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERE-
LÉS, fürdőszobák, régi fűtési rendszerek, 
vízvezetékek felújítása. CIRKÓK, GÁZKÉ-
SZÜLÉKEK, KONVEKTOROK karbantartá-
sa felújítása, javítása. Tel: 06-20-9527-289, 
06-28-476-229 
+ SZÁMíTÓGÉPES problémája van? Hív-
jon bizalommal, házhoz megyek. Számító-
gép szerelés, rendszer és programtelepí-
tés, vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel: 
06-30-333-9201 
+ DUGULÁSELHÁRíTÁS BONTÁS NÉL-
KÜL. Tóth Tamás 06-70-502-5620 
+ KUTYÁUL ÉRZED MAGAD ÉS ELE-

GED VAN BELŐLE? 
Betegségednek lelki 
okai vannak, melyeket 
oldani lehet. Szeret-
néd visszanyerni az 
uralmat életed felett? 
Gyere el Te is egy ke-
zelésemre! Betegsé-
gek lelki okait oldom 4 
év tapasztalatával Gö-
döllőn. További infót, 
véleményeket a www.

ThetaGodollo.hu oldalamon találsz. A keze-
lés ára 9900 Ft. Garantálom Neked, hogy a 
végén elégedetten távozol. Ellenkező eset-
ben ingyen adom. Élj kevesebb stresszel 
hosszabb ideig! Adsz esélyt magadnak? 
Ha igen, KÉRJ IDŐPONTOT MOST: 06-20-
367-4274
+ LAKÁSOK, IRODÁK KÖLTÖZTETÉSE, 
lomtalanítás. Pianínó-, páncélszekrény 
szállítás. Hétvégén is. NEER TEHER 06-
70-648-7660
+ DUGULÁS ELHÁRíTÁS falbontás nélkül. 
Ázások csőtörések megszüntetése. Vécék 
tartályok csapok szifonok cseréje. Csator-
na kamerázás. VíZSZERELÉS. 06-20-491-
5089
+ LAKÁSSZERVIZ! -Nyílászárók, ajtók, abla-
kok javítása. -Zárak, zsanérok, statikus pán-
tok javítása, heveder zár felszerelése. -Víz-
szerelés: konyha, fürdő, wc. -Bútorszerelés: 
új, meglévő javítása. -Laminált padló lerakás, 
kisebb festési munkák. 06-70-201-1292
+ Apollo Ambulance Service Kft. Vállalunk 
személyre szabott személyszállítást a nap 24 
órájában. Szakrendelésre, CT, MRI, vizsgá-
latokra, kórházba, illetve onnan haza, családi 
eseményre, gyászszertartásra, stb. Tel: 06-70-
7702-338
+ Azonnali kezdéssel vállalok HÁZÉPíTÉST 
teljes kivitelezéssel, KŐMŰVES MUNKÁT, 
BURKOLÁST, VíZSZERELÉST, TETŐJAVí-
TÁST! Tel: 06-70-361-9679 
+ REDŐNYJAVíTÁS, GURTNICSERE akár 2 
órán belül! Új redőny azonnal megrendelhető! 
Péter úr, 06-20-3685-888 
+ Velux árnyékolók 1 hetes szállítási hatá-
ridővel: -külső hővédő rolók, -belső fényzáró 
rolók, -roletták, -stb. Érd.: Kor-Mon Nyílászáró 
Kft. Gödöllő, Kossuth L. u. 26. Tel.: 06-30-280-
9375; 06-30-398-4815

+ Műanyag és alu redőnyök, 
fix, rolós, nyíló szúnyoghá-
lók, harmonika ajtók, reluxák 
2-3 hetes gyártási határidő-
vel! Kor-Mon Nyílászáró Kft. 
Gödöllő, Kossuth L. u. 26. 
Tel.: 06-30-398-48-15, 06-
28-423-739. Web: www.kor-
mon.hu; 
Email: kormon@invitel.hu 
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+ KÖLTÖZTETÉS! BÁRMIT, BÁRHOL, 
BÁRMIKOR! Igény esetén RAKTÁRO-
ZÁST, LOMTALANíTÁST is vállalunk. Tel: 
06-70-621-6291 
+ NYíLÁSZÁRÓK SZAKSZERŰ beépítése, 
illetőleg értékesítése kedvező áron. Ajtók, 
ablakok, tetősíkablakok, garázskapuk. Fel-
mérés adott területen ingyenes. Ajánlatké-
rés e-mail címen: einbauinvest@gmail.com 
Érdeklődni: H-P 9-17-ig 06-70-3888-369 
+ 30 éves tudással rendelkező, megbízha-
tó munkavégzéssel vállalunk SZOBAFES-
TÉS-MÁZOLÁST (külső és belső munká-
latokat). A munkát a megbeszélt időben 
adom át a megbeszélt áron. Állapotfelmé-
rés ingyenes! Hívjon bizalommal! 06-70-
774-1780
+ TETŐFEDÉS Régi és új tetők javítása, 
tetőszerkezeti munkák, tetőfedés, ácsmun-
ka, bádogos munka, ereszcsatorna, Lindab 
tetőfedés, lécezés, fóliázás, ereszdeszkák, 
madárdeszkák festése, palajavítások, kúp-
cserép lekenése, leszögelése. Bármilyen 
kisebb javításokat is vállalok. Nyugdíjasok-
nak 10% kedvezmény! Érdeklődni: 06-30-
526-8532 

EGÉSZSÉG, TESTáPoLáS
+ Gyógypedikűr: tyúkszem, szemölcs, 
bőrkeményedés, vastag benőtt gom-

bás köröm kezelése, ápolása. Talpmasz-
százs. Óvakodjon a feketén dolgozó házaló 
kontároktól! 30 év szakmai háttér. Bárándi 
József 06-20-532-7275

oKTATáS
+ ANGOL és SPA-
NYOL nyelvoktatást 
vállal FILMSZINK-
RON, könyvfordítás, 
vizsgaelőkészítés és 
korrepetálás területén 
jártas FIATAL, tapasz-
talt nyelvtanár. Tel: 06-
70-559-3918 
+ ANGOL egyéni 
nyelvoktatás gyere-
keknek, kamaszoknak 
gyakorlattal rendelke-
ző pedagógussal. Fel-
zárkóztatás, fejlesztés, 
szintfenntartás igény 
szerint. Tel: 06-70-882-
5577 

ADáS-VÉTEL
+ RÉGISÉG. Pappné Szilvia szakbecsüs díj-
talan 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. Legmagasabb áron vásárolunk 
első vevőként! Tel: 70/942-0806, 20/465-1961 
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+ ALMAVÁSÁR! Ismét kapható CSÁNYI 
ALMA: Idared, Zöld és KR-11-es (Jonatán, 
Starking keveréke). 100-200 Ft/kg-ig. Ugyanitt 
lé és cefre alma: 50 Ft/kg. Tel: 06-28-411-298, 
06-20-4359-650 
+ KERTÉSZKEDŐK FIGYELEM! Most még 
a régi áron! Érett marhatrágya 60 l-es kisze-
relésben 1000 Ft/zsák. Szállítás megoldható. 
Rendelhető: 06-20-469-9295 
+ Eladó egy alig használt 140x200 sziva-
csos FRANCIAÁGY és egy alig használt 
140x20x20 memóriahabos ágybetét. Érd: 06-
30-426-6170 

+ Gödöllőn eladó egy szekrénysor, konyha-
asztal +4 szék, +pad, rekamié +fotel, antik 
üveges +tálaló, könyvek, stb. Érd: 06-70-576-
1649 

JáRMŰ, ALKATRÉSZ
+ AKKUMULÁTOR minden típusú gépjár-
műhöz szaküzletünkben vagy kiszállítással. 
Szolgáltatásaink: beszerelés, bevizsgálás, töl-
tés-mérés, szaktanácsadás. Minőségi akkuk, 
új akciók. Gödöllő, Dózsa Gy. út 50. (Teme-
tővel szemben) 06-30-536-4300, 28/611-728 
www.akkugodollo.hu 

EGYÉB
+ MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Lu-
dányi Méhészetből! Akác-, Virág-, Hárs-, 
Gesztenye-, Repce krém-, Lépesméz, Pro-
polisz, Virágpor, DIÓBÉL kapható. 3kg fölött 
házhoz szállítjuk.06-30-9891-721 
+ Vásároljon HAMISíTATLAN, OMME zár-
szalagos mézet közvetlenül a termelőtől! 
Akác-, Hárs-, Akác-hárs-, Napraforgóméz. 
720ml-es csavaros tetejű befőttes üveget 
cserébe elfogadok. 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, Tessedik Sámuel út 4.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Gödöllő járás közigazgatási területén segítség-
nyújtás a köznevelési intézményekbe járó gyermekek, családjuk, illetve a köznevelési intézmény pedagógusai számára egyéni, cso-
portos, közösségi szociális munka eszközeivel.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tör-
vény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: • Főiskola, 15/1998 (IV.30.) NM rendelet melléklete szerint, • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazá-
sok),
• 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 megküldésével (2100 Gö-
döllő, Tessedik Sámuel út 4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: G-96 , valamint a 
munkakör megnevezését: óvodai 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. április 5.
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Beküldési határidő:
2019. április 3.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyer-
te: Rab Ádám, Kelemen Lili
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyer-
te: Bánhidi József, Bódai Brigitta
A Happy Box 2000 Ft-os utalványát nyerte: Kocsis Benedek
A Városi Mozi ajándékát nyerte: Vincze Istvánné, Balás Edit
A Mezőgazdasági és Kertészeti áruház 1000 Ft-os vásárlási 
utalványát nyerte: Harsányi Ildikó, Vincéné Pálfalvi Erika

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!


