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A múlt héten három rangos kulturális elismerésnek örülhettünk.
Díjat kapott az önkormányzat, a
királyi kastély és Fülöp Attiláné, a
városi könyvtár volt igazgatója.
A díjak sorát a Magyar Népművelők Egyesületének elismerése nyitotta meg. A szervezet
Gödöllő Város Önkormányzatának a közművelődésben végzett kimagasló szervező és
támogató tevékenységéért az „Önkormányzatok a közművelődésért” díjat adományozta. A kitüntetést május 15-én, Zalaegerszegen, a szervezet vándorgyűlésén adta át
Bordás István, az egyesület elnöke. Az
Asszonyi Tamás szobrászművész által készített plakettet és az azzal járó díszoklevelet dr. Pappné Pintér Csilla alpolgármester,
L. Péterfi Csaba, Gödöllő város kommunikációs igazgatója és Kovács Balázs, a Művészetek Háza igazgatója vette át.
Különdíjat kapott a Gödöllői Királyi Kastély
ZÁR(OL)VA – Egy kastély titkos élete (19501990) című időszaki kiállítása, amely azt a korszakot mutatja be, amikor az épületben egymás mellett
kapott helyet szovjet laktanya, az idősek otthona és magyar honvédségi lakássor.
(folytatás a 12. oldalon)
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Művészetek Háza – hegedűs gyula színház
30 perc című műsorunk eheti vendége
Kovács Balázs volt. A Művészetek Háza
igazgatójával az intézményben lévő programokról, a gödöllői kulturális életről, illetve
a szeptemberi névváltoztatásról beszélgettünk.
– Hajdú-Bihar megyéből sodorta ide az élet...
– Debrecenben jártam zeneművészeti szakközépiskolába, majd Vácon érettségiztem és
onnan kerültem Budapestre, a Zeneművészeti
Főiskolára, ahol ütőhangszeres művésznek és
tanárnak tanultam. Onnan jöttem Gödöllőre.
– 2004-ben lépett az életébe a Művészetek Háza. Az elmúlt 15 évben sok minden
változott ott. Mit tart ezek közül a legjelentősebbnek?
– Hosszan lehetne sorolni, mi minden újult
meg a műsorkínálattól kezdve a szolgáltatásainkon át, de a legszembeszökőbb az épület
korszerűsítése volt, ami két fázisban zajlott le.
Erre óriási szükség volt! Hiába voltak a minőségi programok, ha a közönségnek a fejére
csöpögött a szurok a rossz állapotú tető miatt,
vagy a szék kiszakította valakinek a ruháját.
Ma már ez nem fordulhat elő. De külön ki kell
emelni a színházterem felújítását is, ami azért
is fontos, mert ezzel elértük, hogy ma már nem
nekünk kell azért küzdeni, hogy idehozzunk
egy-egy előadást, hanem a színházak keresnek meg bennünket, hogy szívesen jönnének
ide. Ez egy nagyon fontos és több szempontból
is megtérülő befektetés volt.
– Mi volt a legnagyobb kihívás, amikor átvette a MUZA igazgatását?
– Az, hogy még nem csináltam ilyet. Az ember, amikor tesz valamit, hajlamos azt hinni,
hogy ő erre már képes. Azonban amikor odakerül, hogy tényleg neki kell csinálni, akkor
döbben rá, hogy ez nem is olyan egyszerű. A
legnagyobb kihívás az volt, hogy a felelősség
az enyém. Nem a háttérből kellett irányítani,
hanem a döntéseim súlyát is vállalni kellett.
– Sok színházi előadás van a MUZA kínálatában, amire van is kereslet. Az előadások
mellett van valami új igény, ami megjelent a
közönség részéről?
– A nemzetközi kínálat még mindig nem
igazán erős, ebben szeretnénk fejlődni. Próbálok olyan külföldi fellépőket elhozni Gödöllőre,
akik a MÜPA-ban vagy a Zeneakadémián is
megfordulnak. Sőt, szeretném azt is, hogy a
New York-i Metropolitan Opera egy-egy előadását élőben is közvetítenénk nálunk, ahogyan az más helyszíneken megszokott. Hogy
van-e igény ezekre? Nem tudom, de nekünk az
a dolgunk, hogy mindig új dolgokat mutassunk,
aztán majd kiderül, hogy helyesen léptünk-e?
– A Királyi Váró négy évvel ezelőtt került a
MUZA hatáskörébe, itt óriási sikerrel futnak
a jazz és irodalmi estek, amik rendre teltházasak. Terveznek más programokat is?
– A budapesti Zeneakadémiával megállapodást kötöttünk, hogy a legtehetségesebb fiatal

végzősök bemutathatják a tudásukat. Ami
újdonság: Márai-esteket szeretnénk és kisebb kamara-előadásokat, illetve vágyam
még, amit Hollandiában láttam: egy virtuális festőállvány, amin egy digitális ecset
segítségével híres festők műveit lehet másolni, aztán pedig e-mailben el lehet külde-

elutasítására: vagy azt mondják, hogy „nem
megyünk, mert túl közel van Gödöllő és elveszi
a közösségünket”, vagy pedig „nem megyünk,
mert nincs megfelelő infrastruktúra”, ami a mi
esetünkben szerencsére nem igaz, mert tökéletes az infrastruktúránk. Úgyhogy egy-egy
előadás elhozatala hosszú évek munkája. Az

Kovács Balázs
ni. Egy ilyet mindenképpen szeretnék kitenni a
Királyi Váróba. Emellett szeretnék állandó kiállításokat is erre a helyszínre hozni.
– Gödöllőn nagyon sok rendezvény van.
Ezek közül mennyit szervez és bonyolít le a
Művészetek Háza?
– A mi számításaink szerint az összes városi
kulturális programnak több mint hatvan százalékát mi szervezzük, s majdnem háromezerkétszáz programunk van egy évben. Ebben
benne vannak a koncertek, a kiállítások és a
tanfolyamok is.
– Nő a szabadtéri programok száma is…
– A Fonogram díjátadó kapcsán jutott
eszembe, hogy jó lenne egy olyan eseményt
létrehozni, amin a díjazottak lépnének fel. Már
beszéltem több olyan emberrel, aki döntéshozó ebben a kérdésben, de még nagyon a tárgyalások elején vagyunk. Gondolkoztam egy
tavaszi népművészeti fesztiválon is, de egyelőre csak elméleti szinten. Folyamatosan gondolkodunk és próbálunk új dolgokat behozni,
de persze az igényeket is próbáljuk felmérni.
Hiszen rengeteg program van a városban, szerintem az sem jó, ha túl sok van. Viszont az is
hozzátartozik, hogy közel 200 ezer ember él a
gödöllői járásban, igyekszünk mindenkit megszólítani.
– Térjünk még vissza a színházi előadásokhoz: megfordul a Művészetek Házában
a Radnóti, a Thália, az Örkény, a Nemzeti
Színház. Mennyire nehéz őket elhozni Gödöllőre?
– Nagyon. És most már egyre nehezebb
lesz. Nehéz rábeszélni a színházigazgatókat,
hogy érdemes ide eljönni. A színházak kétféle módszert szoktak alkalmazni a felkérések

Operával például már négy éve küzdünk, egy
éve az Operettszínházzal is tárgyalásban vagyunk. Terveim között szerepel még, hogy a
Vígszínház egy-két darabját elhozzam Gödöllőre, illetve szeretném, hogy vidéki színházak
is megjelenjenek a MUZA színpadán.
– Úgy hírlik, a Művészetek Háza színháza
szeretné felvenni Hegedűs Gyula nevét. Talán a mai közönség kevesebbet tud róla, ki
volt ő és hogyan kapcsolódik Gödöllőhöz?
– A színházi élet mindig is nagyon hangsúlyos volt Gödöllőn. Valóban az a terv, hogy idén
szeptemberben felvegyük Hegedűs Gyula nevét. Ezzel nem fog megváltozni a művelődési
központ jellege, azt szeretnénk erősíteni, hogy
itt komoly színházi élet zajlik, ami kiérdemli,
hogy saját nevet kapjon.
Hegedűs Gyula a Vígszínház alapítója volt,
gödöllői kötődése pedig azért van, mert itt élt,
itt volt nyaralója. Mindig is besnyőinek tartotta
magát, segítette a gödöllői egyesületeket, nagy
színházi élet folyt a villájában, sokan jártak oda
hozzá a színészek közül is, valamint a máriabesnyői temetőben nyugszik.
– Mik a tervek a színház kapcsán?
– Szeretnék egy nemzetközi amatőr színházi találkozót létrehozni, valamint továbbra
is szeretném, hogy legyenek fővárosi színházi
előadások, illetve vidéki előadások is, valamint
a terveim között szerepel a gödöllői kulturális
csoportok erősítése.
Jae.
(Az interjú teljes terjedelmében
a szolgalat.com-on, valamint
Facebook-oldalunkon olvasható. A beszélgetés pedig a Gödöllő Net TV Facebookoldalán tekinthető meg)
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Vasárnap szavazás!

Május 26-án, vasárnap 8 millió 14 ezer választópolgár dönthet arról, kik foglalhatják
el az Európai Parlamentben (EP) a Magyarországnak járó 21 képviselői helyet.
A május 26-ai szavazáson a választópolgárok 10.277 hazai szavazókörben, 132
külképviseleten személyesen szavazhatnak, a több mint 115 ezer regisztrált választópolgár pedig levélben adhatja le szavazatát.
Gödöllőn 28 szavazókörben várják
majd a választópolgárokat reggel 6 órától 19 óráig.
Az Országos Választási Iroda adatai
szerint 25.100 fő szavazásra jogosult uniós
állampolgár adja majd le voksát Gödöllőn.
A választás egyfordulós, a szavazólapon
sorrendben a következő pártok és pártszövetségek listái szerepelnek majd:
MSZP-Párbeszéd, Magyar Kétfarkú Kutya Párt, Jobbik Magyarországért Mozgalom, Fidesz-KDNP, Momentum Mozgalom,
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Terjesztési
panaszok

Demokratikus Koalíció, Mi Hazánk Mozgalom, Magyar Munkáspárt, Lehet Más a Politika.
Az ANY Biztonsági Nyomdában (korábban Állami Nyomda) már befejeződött a
több mint 8 millió szavazólap nyomtatása.
A szavazólapokat többféle biztonsági jellel
védik, például azokat Magyarország címerét mutató vízjeles papírra nyomtatták,
található rajtuk mikronyomtatás és a lap
Magyarország térképének körvonalát mutató, úgynevezett riccelést, perforálást is
tartalmaz.
A hétfő reggeli adatok szerint 17.040
szavazóköri delegáltat jelentettek be a május 26-ai európai parlamenti (EP-) választáson listát állító pártok, amelyeknek összesen 185 ezer ilyen hely betöltésére lenne
lehetőségük – derül ki a Nemzeti Választási
Iroda (NVI) adataiból. A bejelentési határidő
péntek délután járt le.
(kj)

Az elmúlt hetekben egyre több
panasz érkezik szerkesztőségünkbe, hogy lapunkat nem kapták meg; szinte valamennyi városrészből érkezett bejelentés
ezzel kapcsolatban.
Tájékoztatjuk a tisztelt olvasókat, hogy lapunk terjesztését
májustól a Magyar Posta vette
át, s a szokott módon, szombatig kell kézbesíteni valamennyi
belterületi ingatlan magánlakcímére, a lakótelepeken pedig a
lakók postaládáiba.
Kérjük, hogy amennyiben, nem
kapják meg időben újságunkat,
azt mindenképpen jelezzék a
+36-20-5255366-os telefonszámon vagy az info@godollo.hu
e-mail címen.
Valamennyi panaszt továbbítunk a Magyar Posta részére.
Bízunk benne, hogy a terjesztési
problémákra sikerül minél előbb
megoldást találni!
(bdz)

Kertészeti munkák a belvárosban és a parkokban
Zajlik a városi közterületek szépítése is. A
nyár közeledtével új, egynyári növények
kerülnek a főtérre, valamint a korlátokra és
az oszlopokra.
Dolgoznak a kertészek a görög katolikus
templom előtti téren is, ahol gyomlálást,
szegélyigazítást és cserjemetszést végeznek, valamint az Erzsébet-parkban, ahol a
gyommentesítést és a hársfák törzstisztítá-

sát végzik. Faápolási munkák zajlanak a
Mária-kertben,
a Szentháromság kertben és
a Szőlő utcában is.

Az Alsóparkban
cserjéket
ültetnek és sövényt gondoznak
a szakemberek.
Zajlik a fűnyírás a városi

gondozásban lévő köztereken, a napokban
a Szent János utcai lakótelepen, a Kossuth
Lajos utca – Erzsébet királyné körúti lakótelepen, a Hegy utcában, a Szőlő utcában és
a Kazinczy körúton. A szabadtéri munkákra
az időjárás függvényében kerül sor.
(ju-)
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Útavató kerékpározás:
Blaháról a belvárosba

A város kerékpárút-fejlesztéseinek köszönhetően tovább javul
a blahai városrész kerékpáros
infrastruktúrája, s kétkeréken
történő biztonságos megközelítésének lehetősége.
Felavatták a Blaháról a városközpontba vezető kerékpárutat.
A múlt évben felújított Blaháné
utcában is, mindkét oldalon kerékpársáv segíti a biztonságos,
környezetbarát
közlekedést.
Molnár Gergely, a Gödöllői
Ifjúsági Önkormányzat elnöke
kezdeményezésére, a kerékpáros közlekedés népszerűsítése
céljából május 17-én kerékpáros
„avatást” tartottak, amin a résztvevők tájékoztatást kaptak az
idei évi fejlesztésekről, s a további kerékpáros tervekről is. Molnár Gergely elmondta, tapasztalata szerint a gödöllői fiatalok szívesen használják a kerékpárutat. A most átadott szakasz mintegy 2 km hosszú.
A közeljövőben – a tervek szerint – sor kerül a Testvérvárosok útja,
illetve a Hunyadi János utca és a Dózsa György úton lévő kerékpárutak
összekötésére.							
(j.)

Kezdődik a közvilágítás
korszerűsítése
A munkaterület átadása megtörtént,
és a tervek szerint
a héten megkezdik a közvilágítás
korszerűsítését
a
Szabadság úton, az
Ady Endre sétány
és a HÉV-sorompó
közötti szakaszon.
Az oszlopok és a
vezetékek cseréjét az ELMŰ, a korszerű, energiatakarékos,
LED-es lámpatesteket az önkormányzat finanszírozza. A kivitelezést az ELCO-TECH végzi.
A tervek szerint azokat a munkákat, amelyek komolyabban
akadályozzák a Szabadság út gépjármű-forgalmát, az éjszakai órákban végzik el, így csupán éjjel kell forgalomkorlátozásra számítani, napközben zavartalan lesz a közlekedés a
3. sz. főúton.
(ny.f.)

Pályázat: „Tiszta udvar–Rendes Ház”
A pályázat célja: azon lakók és lakóközösségek
munkájának elismerése
és értékelése, akik példamutató módon gondozzák
és szépítik ingatlanjaikat,
valamint annak környezetét, hozzájárulva ezzel Gödöllő szépítéséhez, s a mindannyiunk komfortérzetét nagyban meghatározó, kulturált
környezet kialakításához.
Pályázni
• családi házas és
• többlakásos kategóriában
lehet a jelentkezési adatlap benyújtásával.
Az adatlap átvehető a városháza portáján
(Gödöllő, Szabadság tér 6.), valamint letölthető a www.godollo.hu oldalról. Benyújtási
határidő: 2019. május 31.
A pályázatokat a városháza portáján (Gödöllő, Szabadság tér 6.) elhelyezett gyűjtőládába dobva vagy elektronikusan a tisz-

taudvar@godollo.hu emailcímre
lehet beküldeni.
A pályázatok elbírálása: A beérkezett javaslatokat idén is civil
szervezetek tagjaiból összeálló bizottság bírálja el legkésőbb 2019.
augusztus 31-ig.
A benevezett portákat és többlakásos
házakat (előzetesen egyeztetett időpont
szerint) keresi fel a bizottság. A szemlézés
során kiemelt figyelmet fordítanak az épület és annak környezetének tisztaságára,
gondozottságára, a növényzet ápoltságára,
külön elismerve, amennyiben erre környezettudatos és fenntartható módon kerül sor.
A visszatérő pályázóknál mindemellett a korábbi évek állapotának továbbfejlesztését is
vizsgálják. A többlakásos házak elbírálásánál a szomszédsági aktivitással, közösségi
összefogással létrehozott, az adott közterület esztétikai színvonalát növelő, tervszerű
és fenntartható fejlesztések élveznek előnyt
(pl. közösségi kertek létrehozása, növény-

zet ültetése, stb.), különös figyelemmel
azok lakóközösség általi gondozására.
Díjazás: Az előző évekhez hasonlóan értékes nyereményekkel díjazzák az első 3-3
helyezettet. Az ünnepélyes díjkiosztót ős�szel rendezik meg.
Szavazzon Ön is a város legszebb
kirakatára, üzletportáljára!
A Tiszta Udvar–Rendes Ház program keretében idén a lakosság szavazatait, ajánlásait
várják a legszebb üzleti portál, kirakat kiválasztására. A „Legszebb üzletportál” díjra
olyan üzleteket kell jelölni (kereskedelemmel, szolgáltatással foglalkozók), amelyekről úgy gondolják, hogy az üzlet, az épület
külső megjelenése, környezete (cégfelirat,
kirakat, épület/üzlet előtere, környezete)
esztétikai minőségében kiemelkedő, és sokat tesz hozzá a városképhez, hangulatossá,
egyedivé varázsolva az utcaképet.
Az ajánlásokat 2019. május 31-ig adhatják le emailben a tisztaudvar@godollo.hu
címen, vagy személyesen a városháza (Szabadság tér 6.) portáján. Kérik feltüntetni az
üzlet nevét és címét, illetve az ajánló nevét
és emailcímét.
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Vasútfelújítás: az önkormányzat
hiába kérte az ideiglenes átjárót
Május 26-án megkezdik a vasútállomásnál
lévő gyalogos felüljáró bontását. Az egyetemi városrészt a vasútállomással és HÉV-vel
összekötő építményt utoljára május 25-én
használhatják a gyalogosok.

és végállomása is módosult. Május 27-én
új menetrend lép életbe, ez azonban nem
egyezik meg a korábbival!
Május 27-től június 2-ig Budapest-Keleti
Verseny utca – Hatvan vasútállomás között

Május 26-tól tehát az Alsópark felől csak
kerülőúton lehet majd átjutni, így az egyetemi városrészbe tartóknak vagy a Köztársaság úti átjáró, vagy a Szent-Györgyi Albert
utca felé kell kerülniük. Így az egyetemre és

SZIE
Szent-Györgyi albert utca

Az önkormányzat az elmúlt hónapokban
folyamatosan egyeztetett a kivitelezővel,
hogy megtalálják a megoldást annak érdekében, hogy biztosítsák a területen az ideiglenes átjárást. Az állomásra tervezett aluljáró
azonban még nem készült el, így a jelenlegi
szakaszban sem azon, sem annak környezetében a beruházó nem biztosítja az áthaladást.
A kivitelező az önkormányzat kérésére
igyekezett minél későbbre halasztani a bontást, azonban erre már nincs további lehetőség.

Premontrei utca

a Premontrei Szent Norbert Gimnáziumba
járóknak mintegy 15 perccel többet kell szánniuk a közlekedésre!
Nagyobb odafigyelést igényel a gépjárművezetés az Állomás úton, ahol a felüljáró
építésénél az ideiglenes utat leszűkítették a
támfal építési munkálatai miatt.
A vasútfelújítás miatt egyébként is jelentősen megnövekedett menetidő még tovább
nőtt azoknak, akik vonatpótlóbusszal közlekednek. A Keleti pályaudvar május 26-ig tartó
felújítása idején a Pécelig közlekedő vonatok
és a Gödöllőt érintő pótlóbuszok útvonala

az InterCity vonatok helyett, Budapest, Stadion autóbusz-pályaudvar – Hatvan vasútállomás között a gyors és sebesvonatok helyett,
Pécel – Aszód, Pécel – Hatvan és Rákos –
Hatvan állomások között a személyvonatok
helyett vonatpótló autóbuszok közlekednek.
A részletes vágányzári menetrend megtalálható az állomási pénztáraknál és a www.
mavcsoport.hu honlapon, ahol valamennyi
vonat és pótlóbusz menetrendjéről érdemes
indulás előtt tájékozódni.
(kj)

Útfelújítások és fejlesztések
Jól haladnak a munkák a Szent János utcában, a Lumniczer Sándor
utcai csomópontnál, ahol a biztonságos közlekedés érdekében két
fekvőrendőrt építenek.
A Rönkvár felőli küszöb építése a múlt hét folyamán megtörtént,
az útszakaszt hétfőn már megnyitották a forgalom előtt. A héten a
Szőlő utcai küszöb építésén dolgoznak, s a tervek szerint – ha az
időjárás engedi – a hét végére ez is elkészül.
A tervek szerint a héten megkezdik a nem szilárd burkolatú utak
mart aszfaltos stabilizálását.
Amennyiben az időjárás engedi, május 22-24. között a Köztársaság út 63. sz. melletti zsákutcában és a Vasvári Pál utcában, május
23-29. között pedig a Lázár Vilmos utcában zajlik majd a munkavégzés.
A Lázár Vilmos utcában a kivitelezés az utca teljes hosszában
megvalósul, átlagosan 3,5 méter szélességben. A munkálatok során elvégzik a szennyvízaknák szintbe helyezését és gréderezik a
felületet. Az ingatlanok megközelítése az utca valamely oldaláról
folyamatosan biztosítva lesz, ideiglenes korlátozásokra azonban
számítani kell!
Május 28-31. között a Lomb és Erdőszél utcák martaszfaltos stabilizálására kerül sor.

Szintén a héten, a tervek szerint május 23-án megkezdik a Fürdő utca - Isaszegi út és Déryné utca közötti szakaszának útpályája-felújítását. A közel egy hónapig tartó munkákat teljes útzár mellett
végzik, az itt lévő ingatlanok ez idő alatt csak korlátozottan lesznek
megközelíthetők. A kellemetlenség miatt a kivitelezők az érintettek
türelmét és megértését kérik.				
(db)
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Nyárindító jótékonysági est
a Patrónus Ház javára
A tervek szerint júniusban átadásra kerül a Patrónus Ház tizenkét
fős felnőtt autista bentlakásos
otthona. A blahai városrészben

épülő otthon szomszédságában
Fejlesztő-, Foglalkoztató Központot szeretnének létrehozni,
ahol fogyatékkal élő embertársaink számára biztosítanának foglalkoztatást és terápiás, fejlesztő
lehetőségeket.
Ennek megteremtéséhez június
13-án nagyszabású nyárindító
jótékonysági estet rendeznek a
Gödöllői Királyi Kastély lovardájában, melynek bevételét ennek
a központnak a létrehozására
fordítják.

Az esten fellépnek: Berki Artúr
(előadóművész), Fábián Éva
(a Neoton Família egykori tagja), Füredi Nikolett (előadóművész), Iványi Angelika (musical
előadó), Lui (bűvész), Marcellina
(előadóművész),
Merics Nikolett
(sanzon énekes),
Sasvári Sándor
(előadóművész),
Szelle
Szilárd
(musical előadó),
Szenthelyi Krisztián (operaénekes), Szőcs Renáta (előadóművész), „Yeti” Gábor Péter
(tehetségkutató, előadó), Zajkás
Boldizsár (operaénekes).
Azt estre belépőjegyek és támogatói jegyek (ez utóbbi belépésre
nem jogosít) vásárolhatók, amelyek bevételével a Patrónus Ház
Nonprofit Kft. leendő Fejlesztőés Foglalkoztató Központjának
létrehozását támogatják.
A rendezvényről bővebb információ: www.patronushaz.hu

BOTRA FEL!
Séta az egészségért

A Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetsége idén is
megrendezte a „Botra fel” elnevezésű figyelemfelhívó kampányát. Az eseményhez a Gödöllői
Cukorbetegek Egyesülete ismét
csatlakozott, és május 18-án az
Alsóparkban, a Világfánál várták
az érdeklődőket egy nordic
walking oktatással egybekötött sétára.
A program, regisztrációt
követően vércukorméréssel kezdődött, majd a bemelegítést követően indult
el a séta, aminek zárásaként ismét minden résztvevőn
vércukormérést

végeznek. A foglalkozást idén
Pálffy Tibor, a Margita 344,2
Turisztikai és Sportegyesület elnöke vezette. Az esemény célja,

hogy felhívja a figyelmet a cukorbetegségre, a betegség megelőzésére és az egészséges életmód
kialakítására.

2019. május 21.
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Kávéházak Éjszakája
Gödöllőn
A Mi újság V.An? Irodalmi Kávézóban szervezésében nagy érdeklődés mellett zajlott le a
Kávéházak éjszakája.
Az érdeklődők könyvbemutatón és kávéházi
beszélgetésen vehettek

részt Koronczay Lilla, a Nők Lapja
újságírójával, munkája és legutóbbi
könyve, a Király család című riportkötet kapcsán. Természetesen a

zene szerelmesei sem maradtak program nélkül, hiszen ők a
Leaving Rum blues együttest,
Bella-Bognár duót, Levi’s
friendst, Berko Domonkost
és Mészáros Beátát hallgathatták. Az est különlegessége,
az első alkalommal megrendezett Kávéházi Mustra volt. Akik ezt
a programot választották szakértő
túravezetők segítségével tíz helyszínt érintő kávéházi körsétára mehettek, melyhez matricagyűjtő
albumot
kaptak. A betelt gyüjtőfüzetért ajándék jár.
A kávéházi körséták
minden hónap második szombatján 15
órakor újraindulnak.

Úrréti-tó takarítás
A Blaháért Társaság felhívására idén is sokan
gyűltek össze az Úrréti-tó
körül, hogy társadalmi
munkában megtisztítsák
a tavat. A civilek minden
évben jelentős mennyi-

ségű hulladéktól szabadítják
meg a területet. Május 18-án
is a generációk együtt dolgoztak a parton és a vízben
a szebb és rendezettebb környezetét, gereblyével, csáklyával, kaszával. Munkájuk
eredményeként
jelentősen tisztább
és rendezettebb lett a
tó környéke,
ahol a következő időszakban jelentős
fejlesztésekre
kerül sor.
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Egyre zöldebb a könyvtár
Zöld terasszal bővül a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ. Az intézmény munkatársai szombaton
délelőtt virágokat ültettek és
rácsokat festettek, hogy azokra később futónövények kapaszkodhassanak fel. A munkálatok után pedig az olvasók
is birtokba vehetik majd a zöld
teraszt, ahol egy jó kávé mellett
lehet olvasgatni, beszélgetni. A
létesítmény kialakítása része
a meghirdetett „zöld könyvtár”
programnak.
(b.j.)

Gyerekrajzok, amik mindenkinek örömet szereznek
Gyermekek alkotásai díszítik a
Gödöllői Városi Múzeum időszaki
kiállítótermének falait és a Szabadság úti aluljárót. A Múzeumok
Világnapján, május 18-án megnyílt
Tündérkert című kiállítás az intézmény múzeumpedagógiai programjához kapcsolódik. Egyúttal hivatalosan is átadták a szecesszió
ihlette festéssel díszített Szabadság téri aluljárót. A megnyitón Kerényiné Bakonyi Eszter, a múzeum igazgatója mondott köszöntőt,
majd Gémesi György
polgármester nyitotta
meg a kiállítást, ahol
a Gödöllői Református
Óvoda, a Játékkuckó
Magánóvoda, a Kastélykert Óvoda, a Mesék Háza Óvoda, a
Mosolygó Óvoda és a

Szent Imre Katolikus Általános Iskola Tagóvodája ovisainak képei
láthatók.
Az iskolások alkotásai nem a múzeumban, hanem az aluljáró falán
tekinthetők meg, idén ugyanis új
díszítést kapott az építmény. A
képek ezúttal a szecesszióhoz
kapcsolódnak.
A május 16-ai festésben ez alkalommal a Damjanich János
Általános Iskola, az Erkel Ferenc
Általános Iskola, a Gödöllői Wal-

dorf Iskola, a Hajós Alfréd
Általános Iskola, a Madách
Imre Szakmunkásképző, a
Montágh Imre Általános Iskola, a Petőfi Sándor Általános Iskola, a Premontrei
Iskolaközpont, a Református Líceum, a Szent Imre
Katolikus Általános Iskola,
és a Török Ignác Gimnázium diákjai, a Sanyi Manók
rajzkör és Nagy Sándor
rajzkör tagjai, valamint
Hódi Rezső grafikusművész vett részt.
A munkához a Monarchia
Rétesház és Solier Kávézó, a VÜSZI Kft munkatársai és a Farba-Color Kft.
üzlet nyújtott támogatást.
(Még több fotó a szolgalat.
com-on és Facebook oldalunkon)
(k.j.)
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A bagoly könyvesbolt ajánlata

Hogyan válj karizmatikussá
Van, akinek elszorul a torka és
izzadni kezd a
tenyere, ha több
ember előtt kell
beszélni,
míg
mások nem csak
színpadra állnak,
de képesek arra,
hogy több száz
vagy akár több
ezer ember figyelmét órákon keresztül lekössék.
Ők azok, akik magukkal ragadják
a hallgatóságot, és akik képesek
akár tömegeket is mozgósítani.
Legtöbbször karizmatikus embereknek nevezzük őket. Ezek az
előadók elsajátították azokat a képességeket, melyek segítségével
képesek hatni másokra.
Bolya Imre inspirációs előadó, tréner és karizma kutató nem csak
tanulmányozza ezeket az embereket, hanem igyekszik minél
többet tanulni tőlük. Most megjelent könyvében olyan hazai személyiséggekkel beszélget, akiket
a tréningjein résztvevők a kariz-

2019. május 21.
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matikus magyar
előadók közé soroltak. Közülük
választotta ki azt
a
tizenhármat,
akiket ő maga
a legjobbaknak
tart. Kik ők? Nos,
íme a saját bevallása
szerint
szubjektív lista:
Benkő Vilmos,
Böjte Csaba, Lukoviczki Réka,
Kósa L. Adolf,
Hajnóczy Soma,
Szily Nóra, Pál Feri, Dr. Aczél
Petra, Bedő Imre, Kovács András
Péter, Vecsey H. Miklós, Al Ghaoui Hesna és Magyarósi Csaba.
Bizonyára mindenki talál közöttük
ismerős nevet, és olyat, amelyeket
még sosem hallott. A könyv nem
csak érdekes beszélgetéseket
tartalmaz, hanem számtalan tanácsot, tippet azoknak, akik nem rendelkeznek jó előadói képességgel,
és azoknak, akik bátran kiállnak
mások elé, de szeretnének tovább
fejlődni, jobb előadókká válni. (Bolya Imre: Karizma)
(ny.f.)

Készülődés a könyv ünnepére
Az Ünnepi Könyvhéthez kapcsolódóan a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ idén
is megrendezi a Könyv Ünnepe
Gödöllőn rendezvénysorozatot.
Ennek során egymást váltják
majd a könyvbemutatók, közönségtalálkozók. Az érdeklődők
gödöllői és városunkhoz kötődő
szerzőkkel is találkozhatnak.
Hagyományosan ekkor kerül
majd sor a Gödöllői Irodalmi Díj
átadására is.

Gödöllő-Nagyrőce: 40 éves évforduló
A Frédéric Chopin Zenei AMI és a Nagyrőcei Müvészeti Iskola
(Základná umelecká
skola, Revúca, Szlovákia) testvérkapcsolata
40 éves múltra tekint
vissza. Május közepén
a két művészeti iskola tanári kara közös
hangversenyekkel emlékezett meg
a kerek évfordulóról. Május 15-én,
szerdán Nagyrőcén, május 17-én

Erkeles siker
A gödöllői Erkel Ferenc
Általános Iskola Kicsinyek Kórusa május 1112. között részt vett a
Kaposváron már XV. alkalommal megrendezett
Kicsinyek Kórusainak
Országos Fesztiválján,
ami idén egyben Éneklő
Ifjúság minősítő hangverseny is volt. Az énekkar a dr. Mindszenty Zsuzsánna
vezette szakmai zsűritől Arany
diplomát és Év kórusa címet kapott. A szakmai értékelésen a zsűri

elismerően szólt a kórus egységes
hangzásáról, tiszta intonációjáról,
a gyerekek figyelméről, és a karnagyok jó műsorválasztásáról. (k.j.)

könyve, amelynek illusztrációját
Remsey Dávid készítette. A találkozón való részvételhez előzetes bejelentkezés szükséges.
A június 4. a költészet jegyében telik majd, ekkor Erdős
Virág költővel találkozhatnak
az érdeklődők, június 6-án pedig Varga Zoltán Zsolt lesz a

Május 31-én Szőcs Henriette
lesz a könyvtár vendége, akinek
„A brigadéros szeretője” című
könyvét mutatják be. A szerző,
nem csupán olvasója volt több
éven át a gödöllői városi könyvtárnak, hanem 2012-ben a Gödöllői Irodalmi Díj különdíjasa is.
Június 3-án Kertész Erzsi várja
az olvasókat. A gödöllői írónő
meséit nem csak a gyerekek,
hanem a szülők is örömmel olvassák. A Pagony kiadó gondozásában nemrég jelent meg
„A sárkány nyomában” című

pénteken kora este pedig Gödöllőn, a zeneiskola nagytermében
léptek közönség elé.
(b.j.)

könyvtár vendége. A gödöllői
szobrászművésszel ezúttal nem
a képzőművészetről, hanem
legújabb, „Euridiké halott” című
kötetéről beszélget Ács József
költő és Z. Karvalics László
költő.
A bemutatók sorát egy különleges szakácskönyv, pontosab-

ban süteményes könyv színesíti. Június 13-án Bernáth József
séf ezúttal nem főz, hanem süt.
Az „Édes emlékek anyukámtól”
című könyvében olyan édes és
sós sütemények receptjét osztja
meg az olvasókkal, amelyeket
nagyanyáink konyhájából ismerhetünk. Ez a találkozó nem
csak a könyvvel való ismerkedésre ad lehetőséget, hanem
kóstolásra is.
A Könyv Ünnepe Gödöllőn jeles
eseménye évek óta a Gödöllői
Irodalmi Díj átadása. Idén június
8-án kerül erre sor. A pályázat
idén a Zöld könyvtár tematikus
év programsorozatának része.
(k.j.)
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Valóság és varázslat
Bartók Mónika fotókiállítása
a Levendula Galériában
Rejtelmek címmel nyílt
meg Bartók Mónika fotókiállítása a Levendula Galériában. A tárlatot Kósa
Erika, a Kósa Erika Akadémia alapítója nyitotta meg,
aki úgy fogalmazott: Bartók
Mónika képein a szépség,
a nőiesség jelenik meg,
de nem csak örömet és
esztétikai élményt kapunk
tőlük, hanem sokaknak
adják vissza önbizalmukat,
helyes önértékelésüket. A
fotós a maga naturális valóságában mutatja be a női
testet, meg meri mutatni a pigment-

foltokat és a rejtzködő ráncokat is.
Varázslatosan bánik a fényekkel,
a fekete-fehér alkotásokon
jobban
látható a lényeg, a
színek nem terelik
el a figyelmet. A kiállítás elején Bartók
Bálint, a fotóművész
fia, Esterházy Péter
Egy nő című műve
segítségével teremtette meg a megnyitó
hangulatát.

VII. Nemzetközi Gitárzenekari Fesztivál – zenei kalandozás a Föld körül

Hetedik alkalommal adott otthont Gödöllő a Nemzetközi
Gitárzenekari Fesztiválnak. Az
Arpeggio Gitárzenekar szervezésében megtartott rendezvény célja a gitár – mint
kamarahangszer – népszerűsítése, de a találkozó minden
alkalommal kiváló lehetőséget
ad a résztvevőknek a repertoár
gyarapítására is.
A résztvevők szombaton este
a Művészetek Házában adtak
nagyszabású gálakoncertet.
A „Fascinatio citharis” gitárzenekar
Németországból
(Brühlből), a Studenten Gitaar
Ensemble Nederland, Hollandiából (Utrechtből), a Prague
Chamber Guitar Orchestra

Csehországból (Prágából) érkezett. A hazai színeket a fóti
Marcato Gitárzenekar, a budapesti Tremolo Gitárzenekar és
a házigazda, gödöllői Arpeggio
Gitárzenekar képviselte.
A
rendezvényen
Gémesi
György polgármester, a ren-

dezvény fővédnöke mondott
köszöntőt, majd a közönség
a húrok segítségével egyfajta
zenei utazáson vehetett részt.
A zenekarok a klasszikus gitárzenei művek és a könnyűzenei
feldolgozások mellett többek
között spanyol, bolgár, venezu-

elai, csángó és román népzenét szólaltattak meg. A szerzők
között Farkas Ferenc, Bartók
Béla, Sebő Ferenc képviselte
a magyar zenét.
(k.j.)
(Még több fotó a szolgalat.comon és Facebook-oldalunkon)
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Díjeső Gödöllőnek

„Trabanton szállni” valóban élvezet-e…
Rangos szakmai díjjal ismerték el
Fülöp Attiláné, a Gödöllői Városi
Könyvtár nyugalmazott igazgatójának munkáját. A volt intézményvezető éveken át tagja volt az
Informatikai és Könyvtári Szövetség elnökségének. A múlt héten
megtartott tisztújító közgyűlésen
azonban nyugdíjba vonulása mi-

(Folytatás az 1.oldalról)
A Pulszky Társaság által meghirdetett, hagyományos Év Kiállítása pályázatra idén tizenkét nevezés érkezett, az elmúlt
esztendőben létrehozott állandó
és időszaki tárlatok alkotóitól. A
pályázati anyagok kiértékelése
mellett a neves múzeumi szakemberekből álló bíráló bizottság
tagjai inkognitóban keresték fel a
kiállításokat, hogy valós, személyes benyomásokat szerezhessenek róluk. A zsűri különdíját a
Gödöllői Királyi Kastély új időszaki kiállítása kapta. Az elismerést a
Múzeumok Világnapján adták át.
A tárlat még 2019. június 2-ig
látogatható, sőt saját emlékekkel is kiegészíthető! A Pulszky
Társaság különdíjának és a MúzeumDigitár támogatásának köszönhetően ezt követően online
kiállításként él majd tovább. Az

att leköszönt. Munkáját a szervezet „A Könyvtárügyért” kitüntetéssel ismerte el. A tisztújítás során
Fülöp Attiláné helyére Liskáné
Fóthy Zsuzsannát, a Gödöllői
Városi Könyvtár és Információs
Központ jelenlegi igazgatóját választották meg.
(b.j.)

utolsó előtti napon, június 1-jén
nagyszabású rendezvénnyel, a
„Zárul Misi mókatára” című családi nappal várják a látogatókat
a gödöllői kastélyba, ahol a szervezők bolhapiaccal, romtúrával,
kosztümös tárlatvezetésekkel,
régi számítógépes játékokkal is
készülnek.
Az időutazás résztvevői korabeli finomságokat kóstolhatnak,
és azt is kipróbálhatják, hogy

Asszonysorsok, férfimulatságok – emlékezés a Nagy Háborúra

Kedden este meghökkentő és
szívszorító formában állított
színpadon emléket az egy évszázada véget ért I. világháborúban oly sokat szenvedett
magyarságnak a dunaszerdahelyi Duna-ág Táncegyüttes
és a Rivalda Színház. Gödöllő
csallóközi testvérvárosának
fiatal művészei az Asszony-

sorsok, férfimulatságok című
előadásukban apró sorstöredékeken keresztül, zenével
és tánccal próbáltak megemlékezni arról, ami bizonyosan
a mai ésszel fel nem fogható.
A Nagy Háborúnak is emlegetett világégés borzalmai
felmenőink életét közvetlenül érintették és sok esetben

közvetve a mai életünkre
is hatással vannak. Akik az
ingyenes előadást végignézték, biztosan alaposan
elmerengtek azon, hogy az
I. világháború
sújtotta
magyar
nemzet miként
tudta
feldolgozni a
borzalmakat.
Az előadás
hang- és látványelemei

pedig hatásosan emelték ki a
történet sokszor abszurd és
banális, néha humoros elemeit.
(t.a.)
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A gödöllői Csuja László díjnyertes filmjét vetítették a moziban
Május 15-én mutatták be Gödöllőn a városi moziban
a Kilenc Hónap Háború című díjnyertes filmet, amit
a gödöllői Csuja László rendezett. A történet szerint
egy kárpátaljai fiú (Jani) úgy dönt, nem szökik el a
sorozás elől, hanem elmegy harcolni a kelet-ukrajnai
konfliktusba. Csuja László dokumentumfilmje testközelségbe hozza a harcokat és a szorongást, amivel
a háború jár a katonák és családjuk számára. A vetítés után L. Péterfi Csaba beszélgetett a rendezővel
a filmmel kapcsolatban. Csuja László többek között
elmondta: Amikor Kárpátalján járt, először az tűnt fel,
hogy eltűntek a falvakból a férfiak. Bement egy
templomba, és csak nők voltak az istentiszteleten, mert az idős férfiak külföldön dolgoztak, a fiatalok meg elszöktek a sorozás elől. A harc nem
ismer határt... A Kilenc hónap háború világpremierjét a Szarajevói Filmfesztiválon tartották, ahol a
dokumentumfilmes versenyprogramban elnyerte
a zsűri különdíját.
Trianoni megemlékezés – 2019. június 4. (kedd) 17 óra
Helyszín: a Királyi Kastély melletti országzászlónál felállított
Trianon-emlékmű
Köszöntőt mond: dr. Gémesi György polgármester; ünnepi beszédet mond: Ifj. Bárdy Péter
A műsorban közreműködik: Arpeggio Gitárzenekar, Városi Vegyeskar.
A megemlékezés koszorúzással folytatódik majd a programot az egyházak ökumenikus áldásával zárjuk.
Kérjük, koszorúzási szándékukat szíveskedjenek jelezni legkésőbb
2019. május 31. (péntek), 12 óráig Bánhegyi Béláné részére, hétköznapokon 8-16 óráig a +36205437075-ös telefonszámon vagy a banhegyi.
belane@godollo.hu e-mail címen.
Egyben kérjük, hogy a rendvényhez méltó helyszíni előkészületek segítése érdekében szíveskedjenek a koszorúkat lehetőleg 15 óráig a helyszínre juttatni. Megértésüket köszönjük.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk! A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
Az esemény nyilvános melyen kép- és hangfelvétel készül.

Frédéric Chopin Zenei
AMI programja
Május 22. szerda 18.00:
Valastyán Tamás (jazz-gitár)
növendékeinek hangversenye
Május 23. csütörtök 17.30:
A zongora tanszak továbbképzős növendékeinek hangversenye
Május 24. péntek 18.00:
Balogh Ágnes (magánének)
növendékeinek hangversenye
Május 25. szombat 11.00:
Radnainé Puer Judit (zongora)
növendékeinek hangversenye
Május 26. vasárnap 15.30:
Gálné Bagi Márta (hegedű)
növendékeinek hangversenye
Május 27. hétfő:
17.30: Csányi István (szaxofon) növendékeinek hangversenye; 18.45: Bubenyák
Zoltán (jazz-zongora) növendékeinek hangversenye
Május 28. kedd 16.30:
Az akkordikus tanszak kiemelt
hangversenye

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY
KÉK/FEKETE/PIROS
Bőrkollázsok és papírkollázsok
címmel látható
Katona Szabó Erzsébet
Ferenczy Noémi-díjas
textilművész önálló kiállítása.
A kiállítás helyszínén a művek mellett megtekinthető egy installáció, Bódis Erzsébet textilművész kalotaszegi gyűjteményéből,
megidézve a művész gyökereit és a látásmódot, amely pályáján
elindította. A kiállítás rendezője és kurátora: Hidasi Zsófi textiltervező, a GIM-ház művészeti vezetője.
Nyitva tartási rend: szombaton és vasárnap: 14 és 18 óra között;
munkanapokon: 9 és 15 óra között. Csak előzetes bejelentkezést
követően!

telefon/fax: 06 28 419 660
email: gimhaz@invitel.hu
www.gimhaz.hu
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Atlétika – Hegyifutó OB és Kelet Kupa

Új egyéni csúcsok a gödöllői atlétáktól
Két versenyen is részt vettek a
GEAC atlétái az elmúlt hétvégén.
A Mátrában megrendezett Hegyifutó ob-n ketten álltak rajthoz, de
ezúttal dobogós helyezést nem
értek el, ellenben a Kelet Kupán
Debrecenben négy arany-, három ezüst- és kettő bronzérmet
hoztak haza a gödöllőiek.
A GEAC két ifjú versenyzője vett
részt a Hegyifutó Országos Bajnokságon (a rajt pillanata, fotó:
Kriszt Balázs) , melyet a Mátraháza – Kékestető közötti 5 kilométeres, közel 300 méter szintkülönbségű,
vízátfolyásokkal,
sárral és kövekkel tarkított pályán

kellett teljesíteni. A 13 éves Halászy Tamara az újonc korosztályban negyedik helyezést ért el,
míg Lesták Ármin a serdülő fiúk
között a 10. lett. Edző: Gadanecz
György.

A Debrecenben megrendezett
Kelet Kupán három atlétánk is
egyéni csúccsal nyerte saját
számát. Az ifjúsági lányok 100 méter
gátas mezőnyében
Dobránszky Laura
túlszárnyalva eddigi
legjobbját, 14,74 mpes idővel, a rúdugró
Mihály Ádám szintén
átadva a múltnak eddigi eredményét 491
centiméterrel,
míg
Szőke-Kiss Jácint
ifi 2000 méter akadályon 6:39.59
perces új egyéni csúccsal lett
aranyérmes. A hétvége negyedik
aranyát a felnőtt nőknél Nádházy Evelin szállította 400 méter
gáton, aki 59.05 mp-es idővel lett

keknek: A szervezők
arra is számítanak,
esetleg több
Fuss a Manó Maratonon, bicajozz az Arbofeszten hogy
család ezen a napon
a kerékpárt fogja előnyben rékerülő Manó Maratonon kell
Június elsején rendhagyó
szesíteni, éppen ezért a Manó
a 400 méteres távot teljesímódon a Manó Maraton és
Maraton helyszínéről, körülbeteni, majd az itt megszerzett
az ArboFeszt szervezői ös�lül 10:45-kor kísérővel lehet
éremmel ellátogatni a Gödöllői
szefogtak, hogy az óvodások
tovább indulni az ArboFesztre.
Erdészeti Arborétumban megis részesülhessenek egy igazi
Aki egyéb módon érkezik a
rendezésre kerülő ArboFesztKihívás Napjában.
fesztiválra, a szervezők termére, és ott egy könnyű biciklis
szetesen biztosítanak kisbicikés szórakoztató akadály páElőször az Alsóparkban, a Vilit a feladathoz.
lyát kell teljesíteniük a gyerelágfa körül megrendezésre

Ovisok Kihívás napja – Június elsején két verseny, két helyszínen

Kézilabda – Minden jó, ha a vége jó

Hatodik helyen végzett a GKC
A sereghajtó, Móri KSC otthonában fejezte be az NB II-es
bajnokságot a Gödöllői KC, akik
gólfesztivált rendezve 41-28-ra
nyertek, ezzel a hatodik helyen
zárták a 2018/2019-es szezont
Bartos Gábor tanítványai.
A tavalyi pontvadászat aranyérmesei, a gödöllőiek úgy léptek
pályára Móron, hogy győzelmük
és a TFSE veresége esetén tudnak még egyet előzni. Ez végül
sikerült is, így 24 pontot gyűjtve
a hatodik helyen végzett a GKC
az NB II. Északi-csoportjában.

NB II. Északi-csoport, 22. forduló: Móri KSC – Gödöllői KC
28-41 (14-21)
Utánpótlás – Nyolcadik az ifi
Az év eleji bakija miatt (egy szabálymódosítást figyelmen kívül
hagyott a klub) 10 pont büntetést
kapó ifjúsági csapat 63-26-ra
nyert a záró fordulóban Móron
és 18 ponttal a nyolcadik helyen
végzett csoportjában.
NB III. Északi-csoport, 22. forduló: Móri KSC – Gödöllői KC
26-63 (11-31)		
-li-
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első.
További gödöllői eredmények:
2. helyezettek: Tóth Gábor (ifi
400 méter 50.92 mp - új egyéni
csúcs -), Bánovics József (ifi
rúdugrás 440 cm - egyéni csúcs
beállítás -), Deák Nagy Marcell
(300 méter, 34.16 mp); 3. helyezettek: Pápai Márton (SZL 800
méter, 1:51.49 perc); Normann
Márton (ifi 400 méter 51.11 mp
- új egyéni csúcs -); 4. helyezettek: Bézsenyi Gergely SZL 200
méter, 21.72 mp, Dobránszky Laura (SZL 100 m gát); 5. helyezettek: Soos Levente (ifi 400 méter,
51.39 mp - egyéni csúcs beállítás
-). A sportolók edzői: Karakas
Józsefné, Körmendy Katalin,
Szörényi István, Gadanecz
György, Kovács Zoltán és Kovács Gábor Krisztián.
-llXIII. Manó Maraton, Alsópark-Világfa, korosztályok/
időrend:
Gyülekező: 9:15 órakor
2015-ös korcsoport lány/fiú:
9:30/9:37
2014-es kcsp: 9:45 és 9:50
2013-as kcsp: 9:55 és 10 óra
2012-es kcsp: 10:05 és 10:10
Az óvodák közötti verseny kihirdetése: 10: 30 órakor!
-tl-
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Labdarúgás – Nagy harc a dobogóért a megye egyben

Elszalasztott bajnokverés Gödöllőn
Nem sikerült a bajnokverés
Gödöllőn, miután a GSK 3-1-re
kikapott a fordulókkal ezelőtt
már bajnoki aranyat ünneplő
Dabas-Gyón ellen, sőt, a vereség miatt ideiglenesen át
kellett adnia a második helyét
a megyei I. osztály tabelláján a
nagykátaiaknak.
A találkozón a vendégek
szereztek vezetést, de Nenad Pozder együttese hamar
egyenlített, sőt akár háromgó-

losra is növelhette volna előnyét, de nem tette, ami végül
megbosszulta magát: a vendégek az első félidő és a meccs
hajrájában is betaláltak, így
végül a dabasiak örülhettek.
A Gödöllő két fordulóval a bajnokság vége előtt 48 ponttal
a harmadik helyet foglalja el
a tabellán. A jelenleg második helyezett Nagykátának 49,
a negyedik Törtelnek 46, míg
az ötödik Vecsésnek 45 pontja
van, így az utolsó két forduló-

Judo – Diákolmipia, Zalaegerszeg

ban nagy izgalmak várhatóak.
Pest megyei I. osztályú bajnokság, 28. forduló
Gödöllői SK – Dabas-Gyón FC
1-3 (1-2) Gödöllői gól: öngól.
Hátország – Tóalmáson betlizett a bajnok GSK II.
Kettős vereséggel zártak az
alacsonyabb
osztályokban
szereplő gödöllői csapatok.
A megye háromban szerénykedő GEAC-SZIE a papírformának megfelelően kikapott
3-0-ra a Pilisi LK második csapatától és 24 pontjával jelenleg
a 12. helyen áll csoportjában a

tabellán, míg a megye IV. Keleti-csoportját megnyerő GSK
II.-Szada Tóalmáson kapott ki
5-2-re. Az aranyérmes gödöllőiek 41 ponttal végeztek az
első helyen csoportjukban.
Pest megyei III. osztály Keleti-csoport, 28. forduló
Gödöllői EAC-SZIE – Pilisi LK
II. 0-3 (0-3)
Pest megyei IV. osztály Keleti-csoport, 22. forduló
SK Tóalmás II. – Gödöllői SK
II.-Szada 5-2 (2-0) Gödöllői
gólszerzők: Kovács Miklós,
Dékány Balázs.		
			
-tt-

Vívás – Kadet női kard előválgató verseny

Püspök Zsombor aranyérmes Második helyen Missurai Pálma
Remekül szerepeltek a Gödöllői
Judo Klub növendékei az elmúlt
hétvégén, Zalaegerszegen megrendezett Diákolimpia országos
döntőjében, ahol Püspök Zsombor (a képen edzőjével, Futó Gáborral, fotó: Facebook) aranyérmet szerzett korcsoportjában.
Futó Gábor edző tanítványai közül a „B” kategóriás versenyen
Kálmán Bálint és Püspök Zsombor, míg „A” kategóriában Krakóczki Máté és Ozvári Sándor állt
tatamira. Krakóczki az ötödik lett,
míg Püspök aranyérmet szerzett,
az érmet Bor Barna olimpikon
cselgáncsozótól vehette át a gödöllői fiatalember.

Szépen teljesítettek a GEAC női
kardvívói az elmúlt hétvégén, a
Vasas, Kovács Pál vívótermében
megrendezett kadet előválogató
versenyen, ahol Missurai Pálma
(balról a második) második, míg
Bata Édua (jobbról a második,
fotó: www.hunfencing.hu) a hetedik helyen végzett.

A következő szezon jegyében
rendezett kard válogató viadalon
mindkét gödöllői hölgy a legjobb
nyolc közé jutott a 35 indulót felvonultató mezőnyben, ahol Missurai Pálma egészen a döntőig
menetelt, ahol végül 15-8-as vereséget szenvedett Battai Sugártól
(Interfencing versenyzője) és lett
így ezüstérmes.
-tt-
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Tájékozódási futás – Diákolimpia országos döntő

Gödöllői sikerek Tatabányán

Három alkalommal is dobogóra állhattak
a Gödöllői Kirchhofer SE tájfutói az elmúlt hétvégén Tatabányán megrendezett
országos Diákolimpia tájékozódási futó
döntőjén.
A verseny kétfordulós volt, az első napon
rövidtávon, a második napon normáltávon mérhették össze tudásukat a versenyzők. Bronzérmet szerzett mindkét távon
Nagy Zsófia, míg normáltávon Kiss
Kamilla (képen a lányok, mindkettő Református Líceum, fotó: Ifj. Kiss György)
állhatott fel a dobogó harmadik fokára.
A dobogós versenyzők mellett pontszerző, negyedik helyen végzett mindkét napon Ivaskó Barnabás (Hajós), normáltávon hatodik lett Dobay Benedek (Szent
Imre), nyolcadik helyen fejezte be a versenyt Balázs Eszter (Premontrei), valamint rövidtávon szintén nyolcadik lett
Gyurina Judit (Szent István Gimn. Bp.).

A Diákolimpia kísérőversenyén, a
Bridgestone Kupán a dobogón végzett
kategóriájában Ivaskó Eszter (1. hely),
Rahner Péter (1. hely), Vajda Márk (2.
hely) és Dudok Balázs (2. hely). Az iskolák pontversenyén a Gödöllői Református
Líceum 30 pontot, a Gödöllői Szent Imre
Katolikus Általános Iskola 15 pontot, a
Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola
10 pontot, a Gödöllői Premontrei Szent
Norbert Gimnázium 1 pontot szerzett.
Részletes eredmények:
-ikszwww.kirchhofer-se.hu		
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alsóparkunk élővilága – A rákos-patak névadója
Kedves fiatalok! Az a megtiszteltetés ért, hogy én képviselhetem a hüllőket az Alsópark élővilágából. Igaz, velem itt nem találkozhattok, mert a teknősök inkább a nyugodtabb vizeket szeretik,
például a mocsarat vagy tavat. De a Rákos-patak élővilágához tartozom én is, hiszen szerencsére
vannak itt nyugodt tavak, ahol otthonra lelek. De térjünk most rá a patak névadójára, a folyami
rákra. Egykor ugyanis nagyon sok rák élt itt, de mára teljesen kihaltak. Mi ennek az oka? A folyami
és a többi édesvízi rákok rendkívül érzékenyek a vízminőségre, és szinte csak a kristálytiszta patakban, folyóban vagy tavakban érzik jól magukat. A másik probléma, hogy a patak nagyrészét mesterséges mederbe terelték, így a
rákok nem találnak lakhelyet maguknak, ők
ugyanis a mederben, a parti üregekben és a kövek alatt élnek. A rák nappal alszik és éjjel
vadászik, és ekkor rovarokat, csigákat, ebihalakat, apró halakat fog. Szívesen megeszi az
elhullott állatok húsát, sőt, néha növényeket is. A folyami rák húsa különleges csemegének
számított egykor és sokan vadásztak rájuk. De mára védettnek számít. A rákok különlegessége, hogy ha kinövik a bőrüket, akkor levedlik a páncéljukat. Talán, ha a Rákos-patak
felújítása megtörténik, és újra természetes mederben folyhat, akkor reméljük visszatérnek
a rákok is, és valóban rákos patak lesz a Rákos-patak.

MÁTÉ BENCE természetFOTÓI
A KASTÉLYPARKBAN
A királyi kastély parkjában látható Máté Bence világhírű magyar természetfotós nagyszabású vándorkiállítása.
A természet- és a természetfotózás kedvelői számára 15 darab, hátulról megvilágított paravánon 623 természetfotó látható.
A kiállítás ingyenes megtekinthető június 9-ig,
minden nap, este 22 óráig.

Felére csökkent a számuk, kétmillió
fecske hiányzik Magyarországon

Feleannyi fecske van ma Magyarországon, mint 10-20 évvel ezelőtt. A legfrissebb adatok szerint 2 millió madár hiányzik, ami többek
között azért probléma, mert ezek az állatok évente fejenként 1 kiló rovartól szabadítanak meg bennünket.
A drasztikus csökkenés oka elsősorban a nagyüzemi mezőgazdaság, a klímaváltozás és a mezőgazdaságban használt vegyszerek
és rovarölők. Az utóbbi időben egyre több településen fecskementő akciót hirdettek, Székesfehérváron a napokban 100 műfészket
raktak ki, és hasonló kezdeményezés indult nemrég Újpesten is.
„Minden egyes fecske legalább 1 kiló rovart jelent, ha azt vesszük figyelembe, hogy Magyarországról hiányzik 2 millió fecske, ez
azt jelenti, hogy 2 millió kiló rovar, 2 ezer tonna rovar itt marad a nyakunkon. Ide tartoznak a legjelentősebb mezőgazdasági kártevő rovarok, illetve a betegségeket terjesztő szúnyogfajok” – nyilatkozta az ATV-nek Orbán Zoltán, a Magyar Madártani Egyesület
szóvivője.														
24.hu
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A csodálatos rózsa (1. rész)
Akár hiszik, akár nem, de a legrégebbi rózsalelet több mint 30
millió éves. Rengeteg legenda,
történet és történelmi jelkép
fűződik hozzá, így egy pár érdekességgel megismerhetjük ezt a
méltán híres növényt.
Sokan szeretünk a hipermarketekben vagy postán rendelt
rózsákat vásárolni, melyeket
általában gyökércsomagolással
együtt kapunk meg. Ezeket ültetés előtt egy éjszakára mindig
áztassuk be és másnap, mielőtt
beültetjük, ha még találunk rajtuk fonnyadt, száraz gyökereket,
azokat vágjuk le. Száraz gyökerekkel ne ültessük el őket, mert
csak nagyon lassan erősödnek
meg majd újra.
Ültetésnél mindig figyeljünk
arra, hogy a növény gyökerei ne
kunkorodjanak vissza és úgy ültessük el, hogy a szemzés helye
mindig picit a talaj alá kerüljön.
Ezt könnyű megtalálni, ugyanis a szemzés mindig a rózsánk

gyökere és szára között lévő kissé duzzadt terület, el sem tudjuk
téveszteni.
Nagyon szeretik a rózsák a vi-

zet, de szerencsére
a száraz időszakokat
is jól tűrik, ám a virágpompához a rendszeres locsolás mindig hozzátartozik. A
legjobb időszak erre
a kora reggel vagy
késő este. A virágszirmokat sose érje víz,
mert
bebarnulnak,
csúnyák lesznek, így
a
leghatékonyabb,
ha közvetlenül a tövüknél tartjuk őket
folyamatosan nedvesen. Nagyon jót tesz
az áztatott csalános tápoldat, amit magunk is
elkészíthetünk, csupán
3-4 hétig kell áztatni és
utána belocsolni velük a
rózsáinkat. Ugyanez az
oldat, bár nem kellemes szagú,
de a muskátlikkal is ugyanezt
teszi.
A folyamatos virágzás érdeké-

ELVESZETT

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

ÁLLATPATIKA
Hétvégén is nyitva
tartó ügyelet
9.00–19.00

Eltűnt Szafi nevű, 5
éves,
ivartalanított
nőstény cicám április
20-án, Gödöllőn, az
Erzsébet Királyné krt-i
lakótelepről. Szürkéskék színű, a pofiján, a
tappancsain és a hasán fehéres folt.
Kérem, amennyiben
látták vagy befogadták, hívjanak!
Köszönöm!
06-20/99-22-333

Tel: 06-30-943-9898

öcsi: Fiatal kan, játékos, emberba- kagi: 3 éves kan. Nagy mozgásrát, a szukákkal jól kijön.
igényű, területét védi. Gyerekbarát,
szukákkal jól elvan.

cseri: Másfél éves kan. Óriási szíve van, ragaszkodó típus. Kutyákkal
jól kijön. Csak olyannak ajánljuk,
aki a falkavezér szerepét átveszi
tőle! A Gyepi legszebb kutyája!

ben a vázaméretű metszést, ha
alkalmazzuk, akkor nagyon sokáig élvezhetjük a csodálatos virágokat. Ez tulajdonképpen an�nyit jelent, hogy akkora szárral
vágjuk le a félig(!) kinyílt rózsát,
hogy egy vázában kényelmesen
elférjen. Ezt a metszést úgy kell
megejteni, hogy a virág száránál
az alulról számított első, ötlevelű
levél fölött vágjuk el a szárat, így
ott új hajtásokat, majd később
virágokat tud hozni.
Amikor a vázába kerül a virág és
a szirmai kicsit jobban kipattannak, akkor a száruk alját ferdén
újból vágjuk le és ahol a tövisek
beleérnek a vízbe, azokat törjük
le, így több helyen tud felvenni
vizet a virágunk, tartósabb lesz,
de a száron ejtett függőleges
bevágással is elérhetjük ezt,
de a hervadó virágokat is újra
éleszthetjük, ha előbb meleg,
majd hideg vízben áztatjuk pár
percre.
Jövő héten a különböző rózsák
trükkjeit ismerhetik meg, addig
pedig jó kertészkedést kívánok!
(Bujtás Anikó)
www.bujtaskert.iwk.hu

bundás: Nagy testű, jámbor, játékos, szeretnivaló energiabomba.
Nem szökős.

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
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Felhívás
Gödöllő Város Díszpolgára kitüntető
cím odaítélésére
Tisztelt Gödöllői Polgárok!
Gödöllő Város Képviselő-testülete az 1996. évi 12. (VI.3.) számú önkormányzati rendeletében, szabályozza az önkormányzat legmagasabb elismerését a GÖDÖLLŐ VÁROS DÍSZPOLGÁRA kitüntető cím
adományozásának rendjét.
1. A kitüntető cím azoknak a magyar vagy külföldi személyeknek adható, akik:
- a város gazdasági, társadalmi, tudományos vagy művészeti életében maradandót alkottak,
- egész életművükkel, kiemelkedő munkásságukkal szolgálták az emberi civilizáció, a kultúra, a művészet ügyét, hozzájárulva a város tekintélyének gyarapításához, jó hírnevének növeléséhez.
2. „Gödöllő Város Díszpolgára” kitüntető cím évente, legfeljebb egy
személynek adományozható.
3. A városi kitüntetések adományozására javaslatot tehetnek az önkormányzat szervei, társadalmi szervezetek, közösségek, személyek.
Az adományozásról a képviselő-testület dönt. A kitüntetés post mortem adományozható, posztumusz nem adományozható.
Tisztelettel kérem Önöket, hogy javaslataikkal, véleménynyilvánításukkal segítsék a döntéshozók munkáját.
Kérem, hogy javaslatát részletes indoklással szíveskedjen a Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinetre a sandorzsuzsanna.
godollo@gmail.com e-mail címre eljuttatni.
HATÁRIDŐ: 2019. június 7. (péntek), 12.00 óra
Tisztelettel: dr. Gémesi György sk. polgármester

Orvosi ügyelet

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

Gyógyszertári ügyelet

Felhívás
Gödöllő Vállalkozója Díj
adományozására
Tisztelt Gödöllői Polgárok!
Gödöllő Város Önkormányzata Gödöllő Vállalkozója Díjat adományoz azoknak a köztartozással nem rendelkező egyéni vállalkozóknak, társas vállalkozások személyesen közreműködő
tulajdonosainak, illetve vezető tisztségviselőinek, akik olyan tradicionális, illetve modern ipari, szolgáltatási tevékenységet folytatnak, amely a város gazdasági életében, a lakosság ellátásában
tartósan kiemelkedőnek és színvonalasnak minősül, illetve jelentős eredményeket értek el a város fejlődését, szolgáltatásainak
bővítését célzó vállalkozási tevékenységeikkel.

Május 20-26.:
Medicina Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 12. Tel.: 410-251.
Május 27-június 2.:
Alma Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 510-220.

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

Gödöllő Vállalkozója Díj évente két személynek adományozható.
Kérem, hogy javaslataikkal segítsék a döntéshozókat.
Indoklással alátámasztott javaslataikat szíveskedjenek a Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinetre kisszsuzsanna.
godollo@gmail.com e-mail címre eljuttatni
HATÁRIDŐ: 2019. június 7. (péntek), 12.00 óra
Tisztelettel: Halász Levente sk, a Gazdasági Bizottság elnöke

A Gödöllői Városi piacon kiadók az alábbi helyiségek:
1. Csarnokban 2 db. üzlethelyiség
2. Emeleti szinten 1 db. irodahelyiség
Érdeklődni lehet Fekete Zoltán ügyvezető igazgatónál.
Elérhetőségek: a 06-30/503-0777-es és a 06-28/422-019-es telefonszámokon vagy a helyszínen: 2100 Gödöllő, Szabadság út. 3.
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PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
Gödöllő Város Önkormányzata (2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.) kétfordulós pályázatot hirdet a gödöllői 424/1 helyrajzi számú, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan tulajdonjogának megszerzésére.
Az ingatlan minimum irányára összesen 30.800.000 Ft (törvény
alapján mentes az ÁFA alól).
Az ajánlatok benyújthatóak: 2019. május 27. napján 12.00 óráig.
A 328 m2 területű ingatlan Gödöllő belvárosában fekvő, egyedülálló beépítetlen fejlesztési terület.
A pályázati tájékoztató a www.godollo.hu Gödöllő város honlapjáról tölthető le.
Az ajánlatok a pályázati tájékoztatóban megjelölt tartalommal postai
úton, vagy személyesen, Gödöllő Város Önkormányzata Jegyzői Iroda
2100 Gödöllő, Dózsa György u. 69. (VÜSZI Kft. épülete) fsz. 16. számú
iroda, vagy az I. em. 108. számú iroda címre nyújthatók be. Személyesen, vagy képviselő útján beadott ajánlatok esetében átvételi elismervényt ad a kiíró.
A pályázat kiírója a nyertes pályázóval ingatlan adásvételi szerződést
köt.
A pályázat második fordulójában az ajánlott bruttó vételár 5 %-ának
megfelelő összegű bánatpénzt kell megfizetnie a pályázónak a kiíró
részére.
A pályázat nyertesének a szerződéskötést megelőzően természetes
személy esetén igazolni kell a személyazonosságát, meg kell adni adóazonosító jelét. Nem természetes személy esetén igazolnia kell, hogy
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésében foglaltak alapján átlátható szervezet. A pályázat nyertesével
nem köthető meg a szerződés, amennyiben személyazonosságát nem
igazolja, adóazonosító jelét nem adja meg, illetve nem igazolja, hogy
átlátható szervezet vagy igazolása alapján megállapítható, hogy nem
átlátható szervezet.
Részletesebb tájékoztatást, illetve konzultációs lehetőséget dr. Kiss
Árpád jegyző és Kovács Katalin vagyongazdálkodási munkatárs biztosít (tel.: 28/529-153, 28/529-237, e-mail: kovacs.katalin@godollo.hu).
Az ingatlan Kovács Katalinnal a 28/529-237-es telefonszámon egyeztetett időpontban tekinthető meg.
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INGATLAN
+ Bontandó házat vagy építési telket vennék Gödöllőn!
Tel:20/944-7025
+ Szadán, központban, n+3
szobás, egyszintes, ikerházfél
400m2-es telekkel eladó! Irányár: 40,9Mft Tel:20/772-2429
+ Szadán új építésű, csok képes, n+4 szobás ikerházak
eladók! Irányár: 45MFt, www.
godolloihaz.hu Tel:20/804-2102
+ Gödöllőn, Kampis téren nagyméretű teremgarázs kiadó!
Bérleti díj: 18.000.-ft/hó Tel:
20/944-7025
+ Gödöllő keresett részén új
építésű, extra energiatakarékos

hirdetés

n+3 szobás lakás dupla kocsibeállóval eladó! Irányár: 47Mft
Tel:20/772-2429
+ Gödöllő központi részén,
130m2-es stabil kockaház
577m2-es
telekkel
eladó!
Tel:20/944-7025
+ Szent J.utcában 59m2-es,
4.emeleti, konvektoros, felújított
lakás KEDVEZŐ áron 25MFtért ELADÓ! Tel:20/539-1988
+ Eladó lakást keresek központban! Tel:20/944-7025
+ Tulajdonostól ELADÓ összkomfortos családi ház Zsámbokon a fő út mellett. 2440 m2
telken 120 m2 alapterületű ház
(4 szoba + 1 félszoba), mely
alatt 40 m2 pince
található.
Parkosított előkert.
Falusi CSOK igényelhető! Irányár:
21 millió Ft. Tel.:
+3620-3359-582
+ Gödöllő központjában 1.em.
teljesen felújított
lakásomat
elcserélném értékegyeztetéssel
kisebb
családi
házra vagy telekre. Haraszt, Kertváros és Alvég
érdekelne. Érd:
06-20-4989-485
(de.)

+ Magánszemély készpénzfizetéssel felújítandó, bontandó
házat venne Gödöllő belvárosában vagy kertvárosában (Bajcsy-Zs., Körösfői, Szilhát, Kossuth L.). Érd: 06-20-540-7620
+ Jászapátiban eladó egy
kétszobás, fürdőszobás parasztház a gyógyfürdőfürdő
közelében. Nyaralónak, de
gazdálkodásra is alkalmas. Ár:
4,6 M Ft. Tel: 06-20999-6453
+ Gödöllőn az Alvégen 850 nm-es telken 3 szobás családi ház eladó. Érd:
06-70-223-5568
+ Eladó Gödöllő Röges részén egy nappali+ 2szobás, teljesen felújított családi
ház terasszal, fúrt
kúttal, kocsibeállóval, garáz�zsal, elektromos kapuval 760
nm-es telken fedett terasszal.
I.Á.: 41mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a blahai dombon egy déli fekvésű, tetőteres,
téglából épült, szigetelt kúria,
mely áll amerikai konyhás, teraszkapcsolatos nappali+ 3szoba 1500nm-es telken rendezett
kerttel, riasztóval, öntözőrendszerrel felszerelve csodálatos panorámával. I.á.: 65 mFt
0620-919-4870
+ Eladó Gödöllő királytelepi
részén egy 2szintes, 2generációs, 4szobás, 2konyhás, 2fürdőszobás családi ház felújítva,
új tetővel, melléképületekkel
773nm-es telken. I.á.: 48 mFt
0620-919-4870
+ Eladó Kistarcsán egy 54,18
nm-es, panorámás, jó fekvésű,
felújított, 2. emeleti öröklakás
nyugodt, csendes
helyen, 5 percre
a hév megállótól,
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bevásárló központtól, óvoda,
bölcsőde, minden a közelben.
I.á.: 25,9 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Szadán most épülő
kétszer 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, 5szobás, 2nappalis, 2fürdőszobás téglából épült családi
ház. I.á.: 36,5 mFt 0620-9194870
+ Eladó Gödöllő kertvárosában
egy 70nm-es családi ház saroktelken, mely ikerház építésére
alkalmas. I.á.: 33 mFt 0620919-4870
+ Eladó Gödöllő Röges részén
most épülő ikerház 109nm-es
alapterülettel/ db, nappali+4
szoba, fürdőszoba kulcsra kész
állapotban 1046 nm-es telken.
CSOK és hitel igénybe vehető
az ingatlanra. E.á.: 49,9 mFt/db
0620-919-4870
ALBÉRLET KIADÓ
+ Kiadó 90nm-es 3 szobás lakás belső parkolóval Gödöllőn,
további információ: 06-30-5885889
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+ Gödöllő Máriabesnyőn bútorozatlan családi ház kerttel
hosszú távra kiadó. Érd: 06-202176-452
+ Kastély közeli szintes családi
ház hosszabb távra üresen kiadó. Tel: 06-30-6343-158, 0630-342-9262
+ Gödöllő belvárosában másfél
szobás, 43 nm-es, konvektoros lakás kiadó. A berendezés
megbeszélés tárgya. Bolt, iskola, óvoda pár perc. 100.000 Ft +
rezsi + kéthavi kaució. Tel: 0620-566-9767
+ Kiadó Gödöllőn egy 73nmes luxus, most épült, nappali+ 2szobás, erkélyes lakás
220.000 Ft/hó + rezsi összegért.
Érdeklődni: 0620-919-4870
+ Kiadó Gödöllő Kazinczy lakótelepi, 60nm-es, 2szobás, erkélyes, felújított lakás 130.000 Ft/
hó + rezsi összegért. Érdeklődni: 0620-919-4870
+ Gödöllő központjánál másfél szobás, 1.emeleti, egyedi
fűtéses lakás leinformálható
személynek 120.000 Ft+ rezsiért kiadó hosszútávra. Kaució
szükséges. Tel: 06-70-2933669
ÜZLET, IRODA, GARÁZS
+ Gödöllőn a Blaháné úton 50
nm-es élelmiszer üzlethelyiség
berendezéssel,
árukészlettel
együtt üzemeltetésre kiadó. Érdeklődni: 06-20-773-6162
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 műszakos munkarendbe műanyag
feldolgozó gödöllői kft. felvesz
NAPPALI BIZTONSÁGI ŐRT,
BETANÍTOTT MUNKÁSOKAT,
RAKTÁROST, SZERSZÁMKÉSZÍTŐT. Érd: 06-20-9423-112,
www.plastexpress.hu
+ Gödöllőn a Csíkos Pizzériába
kiemelt fizetéssel PIZZA FUTÁRT, PULTOS LÁNYT, PIZZA
SZAKÁCSOT, ill. a Csíkos ABCbe BOLTI ELADÓT felveszünk.
Tel: 06-70-772-7850 vagy személyesen a helyszínen!
+ TAKARÍTÓI ÁLLÁSRA keresünk munkatársat hosszú távra,
GÖDÖLLŐI MUNKAHELYRE
- NAPI 8 ÓRÁRA – BEJELENTETT ÁLLÁS. ELVÁRÁSOK:
MUNKÁJÁRA IGÉNYES, PRECÍZ, ÉS GYORS, JOGOSÍTVÁNNYAL és saját gépkocsival
RENDELKEZŐ, MEGBÍZHA-
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TÓ, NEMDOHÁNYZÓ. Nettó
fizetés: 160.000,- Ft. Gödöllő
és közvetlen körzetéből, fényképes bemutatkozó levelet
várunk: email: gaalautohaz@
opelgaal.hu
+ Gödöllői TESCO savanyúságos üzletébe keresünk
munkájára igényes, dolgozni
akaró és tudó hölgy munkatársat ELADÓI munkakörre.
Munkaidő heti 4 nap, napi 12
óra. Jelentkezni önéletrajzzal
a boltostomika@gmail.com
e-mail címre. Érd: 06-30-5521109
+ Kis családi üzletünkbe KERESKEDELEMBEN JÁRTAS
munkatársat keresünk 4-6
órás műszakba. Gödöllő, Asbóth S. u. 9. Érd: 06-20-4982764
+ TAKARÍTÓNŐT KERESÜNK
Gödöllő belvárosi céghez részmunkaidőben. Jelentkezés önéletrajzzal: info@ili.hu email
címen.
+ 20 éves múlttal, két csoporttal
működő szadai Meseház Waldorf Óvoda intézményvezetőt
keres. Az állás betöltéséhez
az állami óvodapedagógusi
és intézményvezetői végzettség vagy az intézményvezetői
képzésben való részvétel feltétel. Waldorf óvodapedagógusi
végzettség és/vagy gyakorlat
előnyt jelent. Az önéletrajzokat
és a motivációs leveleket az
mwosz@outlook.hu címen várjuk. További információ a 06-20399-8115 telefonszámon kérhető. Az óvoda címe: 2111 Szada,
Korizmics u. 32.
+ PROGRAMOZÓT keresünk
MySQL és/vagy Ruby on Rails
tudással. Munkaidő megbeszélés szerint. Fényképes önéletrajzokat az alábbi e-mail címre
várjuk: info@adjuvo-online.com
+ Erkel Ferenc Általános Iskola
KARBANTARTÓi munkakör betöltésére férfi munkaerőt keres
teljes heti 4o órás munkaidőre.
Bővebb információ az 513-025
számon.
+ Gödöllői élelmiszerboltba
ELADÓ-PÉNZTÁROST felveszünk azonnali kezdéssel. Lottózóba terminálkezelői végzettséggel ELADÓT felveszünk.
Érd. 06-30-638-9788 vagy a
jaszelker@gmail.hu e-mail címen.
+ VEVŐSZOLGÁLATI AS�SZISZTENST keres egészségügyi gyártó és forgalmazó cég
gödöllői szaküzletébe. Feladatok: jó kommunikációs, problémamegoldó és empátiás készség. Elvárás: egészségügyi

végzettség, 2-3 év szakmai tapasztalat vevőszolgálati területen. Amit nyújtunk: hosszú távú
együttműködés, versenyképes
juttatási csomag. Önéletrajzot
a
monika_garai@starkey.hu
e-mail címre várjuk.
+ Bejárónői, betegápolói munkát, illetve takarítást vállalok alkalmanként vagy rendszeresen.
Érdeklődni: 06-70-223-5568
SZOLGÁLTATÁS
+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS
50 nyelven, anyanyelvi, diplomás, gyakorlott szakfordítókkal!
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Kedvezményes árak. I.L.I Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u.
2. Tel.: 06-20-556-2653, 06-20543-1775, e-mail: info@ili.hu,
ili.godollo@gmail.com
+ KERTGONDOZÁS. Bízza
most rám! Fakivágás, sövényvágás, bozótirtás, fűnyírás,
fűkaszálás. Füvesítés, gyepfelújítás, vegyszeres gyomirtás.
Rotációs kapálás. Gyepszellőztetés. Metszés, faültetés. Ágak,
levelek elszállítása. Ereszcsatorna tisztítás. Kert takarítás.
Gépi permetezés. Kerítésfestés. Kerti tavak tisztítása. 0630-747-6090
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+ KÖNYVELÉS, cégalapítás,
munkabérszámfejtés, tanácsadás. Irodák: Gödöllő, Szada.
Tel: 30/592-1856, 30/508-1380,
28/784-752
+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS, fürdőszobák,
régi fűtési rendszerek, vízvezetékek felújítása. CIRKÓK, GÁZKÉSZÜLÉKEK, KONVEKTOROK karbantartása felújítása,
javítása. Tel: 06-20-9527-289,
06-28-476-229
+ SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon bizalommal,
házhoz megyek. Számítógép
szerelés, rendszer és programtelepítés, vírusirtás garanciával.
Hétvégén is! Tel: 06-30-3339201
+ SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS,
TAPÉTÁZÁS. Ingyenes árajánlat! Tiszta, rendes munka! Tel:
06-20-4359-650
+ DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉLKÜL. Tóth Tamás 0670-502-5620
+ KUTYÁUL ÉRZED MAGAD
ÉS ELEGED VAN BELŐLE?
Betegségednek lelki okai vannak, melyeket oldani lehet.
Szeretnéd visszanyerni az uralmat életed felett? Gyere el Te is
egy kezelésemre! Betegségek
lelki okait oldom 4 év tapasztalatával Gödöllőn. További
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infót, véleményeket a www.
ThetaGodollo.hu
oldalamon
találsz. A kezelés ára 9900 Ft.
Garantálom Neked, hogy a végén elégedetten távozol. Ellenkező esetben 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.
Csatorna kamerázás. VÍZSZERELÉS. 06-20-491-5089
+ LAKÁSSZERVIZ! -Nyílászárók, ajtók, ablakok javítása.
-Zárak, zsanérok, statikus pántok javítása, heveder zár felszerelése. -Burkolás, vízszerelés:
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, vizsgálatokra, kórházba, illetve onnan haza, családi
eseményre, gyászszertartásra, stb. Tel:
06-70-7702-338
+ Azonnali kezdéssel vállalok HÁZÉPÍTÉST
teljes
kivitelezéssel, KŐMŰVES MUNKÁT,
BURKOLÁST, VÍZSZERELÉST, TETŐJAVÍTÁST! Tel: 0670-361-9679
+ Velux árnyékolók 1
hetes szállítási határidővel: -külső hővédő rolók, -belső fényzáró rolók, -roletták,
-stb. Érd.: Kor-Mon
Nyílászáró Kft. Gödöllő, Kossuth L. u.
26. Tel.: 06-30-2809375;
06-30-3984815
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+ Műanyag és alu redőnyök, fix,
rolós, nyíló szúnyoghálók, harmonika ajtók, reluxák 2-3 hetes
gyártási határidővel! Kor-Mon
Nyílászáró Kft. Gödöllő, Kossuth L. u. 26. Tel.: 06-30-39848-15, 06-28-423-739. Web:
www.kormon.hu; Email: kormon@invitel.hu
+ KÖLTÖZTETÉS! BÁRMIT,
BÁRHOL, BÁRMIKOR! Igény
esetén LOMTALANÍTÁS, TAKARÍTÁS, ABLAKTISZTÍTÁS.
Hétvégén és ünnepnapokon is.
Tel: 06-70-621-6291
+ TETŐFEDÉS Régi és új tetők
javítása, tetőszerkezeti munkák, tetőfedés, ácsmunka, bádogos munka, ereszcsatorna,
Lindab tetőfedés, lécezés, fóliázás, ereszdeszkák, madárdeszkák festése, palajavítások, kúpcserép lekenése, leszögelése.
Bármilyen kisebb javításokat is
vállalok. Nyugdíjasoknak 10%
kedvezmény! Érdeklődni: 0630-526-8532
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EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS
+ Gyógypedikűr: tyúkszem,
szemölcs,
bőrkeményedés,
vastag benőtt gombás köröm
kezelése, ápolása. Talpmas�százs. Óvakodjon a feketén
dolgozó házaló kontároktól! 30
év szakmai háttér. Bárándi József 06-20-532-7275
+ Böröcz Csilla (GYÓGYMASSZŐR) várja vendégeit
a BALANCE EGÉSZSÉG ÉS
SZÉPSÉG Stúdióban, Gödöllő Szent János utca 40-42.
Érdeklődés és időpont foglalás:06-70-539-7692
OKTATÁS
+ Nagy tapasztalattal rendelkező ANGOL tanárként magánórákat vállalok. Kifejezetten
nehéz esetek is jöhetnek bármilyen korosztályból! 06-20-3586057
ADÁS-VÉTEL
+ KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIBRISEKET, papírré-

giségeket, magyar és külföldi
bélyeggyűjteményeket VÁSÁROLOK. Tel: 28/412-230
+ RÉGISÉG. Pappné Szilvia
szakbecsüs díjtalan kiszállással
vásárol antik bútorokat, festményeket, órákat, mindenféle
szobrokat, vitrin dísztárgyakat,
ezüstöt (hibás és hiányos darabokat is), régi pénzeket, könyveket, bizsukat és ékszereket,
borostyánt, mindenféle régiséget és HAGYATÉKOT. Legmagasabb áron vásárolunk első
vevőként! Tel: 70/942-0806,
20/465-1961
+ Eladó 2db cipős szekrény
10.000 Ft/db, hálószobaszekrény 2 részes 15.000 Ft, 1 heverő 1 fotellal i.á.: 28.000 Ft,
2x2 méteres ágy 5.000 Ft, ágytámla 5.000 Ft. Érdeklődni: 30435-8929
+ EL-GO -3 elektromos kismotor eladó. 06-30-958-5018
JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
+ AKKUMULÁTOR minden
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típusú gépjárműhöz szaküzletünkben vagy kiszállítással.
Szolgáltatásaink: beszerelés,
bevizsgálás,
töltés-mérés,
szaktanácsadás. Minőségi akkuk, új akciók. Gödöllő, Dózsa
Gy. út 50. (Temetővel szemben)
06-30-536-4300,
28/611-728
www.akkugodollo.hu
EGYÉB
+ MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludányi Méhészetből! Akác-, Virág-, Hárs-,
Gesztenye-, Repce krém-,
Lépesméz, Propolisz, Virágpor kapható. 3kg fölött házhoz
szállítjuk.06-30-9891-721
+ Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos 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. 28/417913

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
Gödöllő Város Önkormányzata (2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.) kétfordulós pályázatot hirdet a Gödöllő, Ady Endre sétány 62. szám alatt található, gödöllői 5396/2 helyrajzi számú, egészségház, udvar megnevezésű, tehermentes ingatlan, valamint a Gödöllő, Légszesz utca 1/A. szám
alatti, gödöllői 5396/1 helyrajzi számú, beépített terület megnevezésű az INVITEL Zrt. földhasználati jogával terhelt ingatlan tulajdonjogának együttes
megszerzésére.
Az eladásra kínált 5396/2 helyrajzi számú tehermentes ingatlan területe 1274 m2. Az ingatlanon összesen nettó 416 m2 hasznos alapterületű, felújítandó/bontandó épület található, mely közművekkel ellátott. Az 5396/1 helyrajzi számú ingatlan területe 913 m2, melyet az 5396/1/A helyrajzi számú,
40 m2 alapterületű telefonközpont tekintetében az INVITEL Távközlési Zrt.-t megillető földhasználati joga terhel. Az ingatlan nem közművesített.
A pályázat az 5396/2 és az 5396/1 helyrajzi számú ingatlanok együttes megvásárlására nyújtható be.
Az 5396/2 helyrajzi számú ingatlan irányára minimum bruttó 46.600.000 Ft (törvény alapján mentes az ÁFA alól),
az 5396/1 helyrajzi számú ingatlan irányára minimum bruttó 13.400.000 Ft(törvény alapján mentes az ÁFA alól)
az irányár összesen minimum bruttó 60.000.000 Ft
(törvény alapján mentes az ÁFA alól)
Az építési előírások szerint az ingatlanokon, a kiíró által támogatott, megvalósítandó funkció - a korábbi rendeltetést figyelembe véve - az egészségügyi szolgáltatások ellátását szolgáló intézményi épület/épületek kialakítása.
Előnyben részesülnek azok a pályázok, akik egészségügyi intézmény fenntartásában, üzemeltetésében legalább 5 éves egészségügyi szervezési
múlttal (gyakorlattal) rendelkeznek a magán egészségügyi szolgáltatások területén, fekvő, vagy járó beteg ellátást üzemeltetve, valamint kötelezettséget vállalnak, hogy az egészségügyi intézményt később működtető gazdasági társaságának székhelye, a működés megkezdésétől számítva
legalább 5 évig Gödöllő városban lesz.
Az ajánlatok benyújthatóak: 2019. május 27. napján, 12 óráig.
A pályázati tájékoztató a www.godollo.hu Gödöllő város honlapjáról tölthető le.
Az ajánlatok a pályázati tájékoztatóban megjelölt tartalommal postai úton, vagy személyesen, Gödöllő Város Önkormányzata Jegyzői Iroda 2100
Gödöllő, Dózsa György u. 69. (VÜSZI Kft. épülete) fsz. 16. számú iroda, vagy az I. em. 108. számú iroda címre nyújthatók be. Személyesen, vagy
képviselő útján beadott ajánlatok esetében átvételi elismervényt ad a kiíró.
A pályázat kiírója a nyertes pályázóval ingatlan adásvételi szerződést köt.
A pályázat második fordulójában az ajánlott bruttó vételár 5 %-ának megfelelő összegű bánatpénzt kell megfizetnie a pályázónak a kiíró részére.
A pályázat nyertesének a szerződéskötést megelőzően természetes személy esetén igazolni kell a személyazonosságát, meg kell adni adóazonosító jelét. Nem természetes személy esetén igazolnia kell, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésében foglaltak
alapján átlátható szervezet. A pályázat nyertesével nem köthető meg a szerződés, amennyiben személyazonosságát nem igazolja, adóazonosító
jelét nem adja meg, illetve nem igazolja, hogy átlátható szervezet vagy igazolása alapján megállapítható, hogy nem átlátható szervezet.
Részletesebb tájékoztatást, illetve konzultációs lehetőséget dr. Kiss Árpád jegyző és Kovács Katalin vagyongazdálkodási munkatárs biztosít (tel.:
28/529-153, 28/529-237, e-mail: kovacs.katalin@godollo.hu). Az ingatlan Kovács Katalinnal a 28/529-237-es telefonszámon egyeztetett időpontban
tekinthető meg.
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Beküldési határidő:
2019. május 28.
Megfejtés: 1. Jeles tudósunk, a rakétatechnológia és az űrhajózás egyik úttörője; 2.
Önéletírásának címe.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte:
Tóth Réka, Mezei Gézáné
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte:
Szita Adrienn, Zelnik Róbert
A Happy Box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os
utalványát nyerte:
Végh Szilvia
A Városi Mozi ajándékát nyerte:
Gubacsi Franciska, Guba László
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház
1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte:
Horváth Flórián, Tiszárovits Gyuláné
Felhívjuk tisztelt megfejtőink figyelmét, hogy
a nyereménysorsoláson való részvételhez elengedhetetlen, hogy – akár postai úton, akár
emailben küldik be a megfejtést – a nevük mellett a pontos postai címüket is adják meg!

