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Nemzetközi Természetfilm Fesztivál

5.!

Fotó: Tatár Attila

Ötödik
alkalommal
adott otthont Gödöllő
a Nemzetközi Természetfilm Fesztiválnak,
amely idén is több tízezer látogatót vonzott.
Pénteken hagyományosan diáknap várta az érdeklődőket, ahová nemcsak Gödöllőről és a térségből,
hanem az ország távoli pontjairól is érkeztek csoportok. A szombat a családoké volt, vasárnap pedig a
fesztiválhoz kapcsolódott a városi Gyereknap.
A rendezvény központi témája a víz volt, ehhez tartozott a Trash Art Magyarország hulladékszobor-kiállítása is, ami idén is nagy sikert aratott. Szintén sokakat vonzott Máté Bence természetfotós kiállítása, ami
a Kastélyparkban június 9-ig megtekinthető. A fotós a
kastély lovardájában teltházas előadást tartott.
A három nap alatt 98 ország alkotóinak 146 filmjét vetítették. A fesztivál fődíját A Bálna bölcsesség
(Whale Wisdom) című természetfilm, Rick Rosenthal alkotása nyerte, Gödöllő város különdíját Szabó
Attila Fába vésett történelem című dokumentumfilmje kapta, a Szent István Egyetem különdíját Tóth
Zsolt Marcell, Akcióban a természet őrzői – Csónakon a vizek világáért című alkotásának ítélték oda.
(folytatás a 16. oldalon)
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Portré

tanár és Civil referens a pályán
A GodolloNetTV 30 perc című műsorának eheti vendége Kecskés Judit, Gödöllő Város Önkormányzatának civil
referense volt. Az „örökmozgó”
családanyát
szerteágazó feladatairól
kérdeztük.
– Már öt éve az önkormányzat civil referense.
Hogy alakult így?
– 21 éve dolgozom tanárként a Waldorf-iskolában,
ahol egy pályázat szakmai
vezetője voltam és elindítottuk a Mihály-napi családünnepünket, amire minden
évben meghívtuk Gémesi
György polgármestert. 2013ban épp az egyik ilyen ünnepségünkre készültünk, amikor
megkérdezte, hogy lennék-e
az új civil referens. Némi gondolkodás után elvállaltam.
Six Edittől vettem át ezt a feladatkört, ami nagyon nagy megtiszteltetés volt.
– Mit csinál egy civil referens?
– Amikor belevágtam a munkába, megkerestem a gödöllői civil szervezeteket, valamint
aktívan bekapcsolódtam a Civil Kerekasztal
„ernyőszervezet” munkájába. Ha bármikor
szüksége van ezen szervezeteknek segítségre az önkormányzattól, vagy a város más
szereplőitől, akkor én vagyok a kapcsolattartó,
én tudom összehozni a megfelelő kéréseket
a megfelelő szereplőkkel. Illetve ez az egész
fordítva is igaz, ha az önkormányzatnak valami segítségre van szüksége a civilektől, akár
programok tekintetében, akár munkaanyagok
véleményezésében, vagy egyszerűen információtovábbításban, akkor ezt rajtam keresztül is
meg tudja tenni.
A munkámban nagy segítségemre van az
is, hogy tősgyökeres gödöllői vagyok, nagyon
sok embert ismerek, komoly kapcsolati hálóval
rendelkezem. Fontos feladatom még, hogy minél szélesebb körben megismertessem a civil
szervezetek munkáját, hiszen nagyon kevés
idejük, energiájuk marad arra, hogy saját magukat menedzseljék.
– Nem általános dolog, hogy egy városban létezzen Civil Ház is. Hogy működik ez,
kik használják?
– Különböző civil szervezetek használják
nagyobb programjaik megvalósítása céljából.
Ilyenek például a taggyűlések, ismeretterjesztő előadások, kulturális jellegű összejövetelek,
klubgyűlések. Illetve vannak olyan civil szervezetek, amelyek napi rendszerességgel használják, fogadóórákat tartanak, ügyfélszolgálatot
üzemeltetnek vagy különböző foglalkozásokat
bonyolítanak. Mára közel 30 szervezet használja a házat, és folyamatos az érdeklődés.
A Civil Házat az önkormányzat bocsátotta a
civilek rendelkezésére, ami nagyon nagy do-

log, mert így könnyebben tudnak dolgozni. A
Civil Házat a MUZA üzemelteti, a ház rendben
tartását pedig a civil szervezetek közös összefogással végzik.

valaki, aki az egészet összefogja, koordinálja,
kellettek olyan szervezetek, amelyek megszervezik a napi szintű élelmiszermentést és -osztást. Kellett egy helyiség, ahol mindez megvalósulhat és kellettek járművek is...
Nagyon sok összetevőjű ez a folyamat, de végül 2017 áprilisában
elkezdődhetett az élelmiszermentés
Gödöllőn is.
Ennek az a lényege, hogy a még
fogyasztható, de már valami miatt
nem értékesíthető élelmiszer eljusson
a rászorulókhoz. Ezek a termékek főként pékárúk, zöldség-gyümölcs, és
például a KFC-ben félórán belül el
nem adott ételek is azok! Gödöllőn
az élelmiszermentésben a TESCO,
az ALDI, a Jókenyér és a KFC vesz
részt. Ennek eredményeképpen napi
200-300 kiló élelmiszert
mentenek meg az önkéntesek. Ezt a mennyiséget átlagosan napi 20-30 család
között osztják szét. Bocsor
Krisztina, a Megújult Nemzedékért Alapítvány tagja végzi ennek
az egész tevékenységnek a koordinálását. Három szervezet vállalta a folyamat vezetését: a
már említett Megújult Nemzedékért Alapítvány
mellett a Gödöllői Fészek Nagycsaládosok
Egyesülete és a görög-katolikus egyházközösség. Ezeknek a szervezeteknek köszönhetően
ma már naponta el tudják szállítani az élelmiszer-felesleget. Nagyon fontos szerepet játszik
még a mentésben az Ózon-Pajzs egyesület.
Kardinális jelentőségű volt az indulásnál
az önkormányzat segítsége, hiszen az önkormányzat biztosít helyiséget a Palotakert 4.
alatt található ingatlanban, egy jelképes bérleti díj fejében. Ez óriási segítség! Mindemellett
nagyon fontos volt még a szállítás megszervezése is.
– Nagy előrelépés a Megújult Nemzedékért Alapítvány életében, hogy márciusban
vásároltak egy kisbuszt. Mennyire könnyíti
ez meg a mindennapokat?
– Óriási mértékben. Kezdetben, amikor
elindult az egész projekt, önkénteseket szerveztünk, akik vállalták, hogy minden nap saját autóikat használják a szállításhoz, de ez
sokszor nem volt kivitelezhető, mert például a
TESCO-nál olyan szabály van, hogy csak nagy
műanyag dobozokban lehet elszállítani az élelmiszert. Két éven keresztül komoly segítséget
jelentett a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
közreműködése. Idén márciusban jutottunk el
oda, hogy egy pályázat segítségével vásárolni
tudtunk egy kisbuszt, amihez nagyban hozzájárult az önkormányzat is.
Jae.
(Az interjú teljes terjedelmében
a szolgalat.com-on, valamint
Facebook-oldalunkon olvasható. A beszélgetés pedig a Gödöllő Net TV Facebookoldalán tekinthető meg)

Kecskés Judit
– A fiatalokat mennyire tudják bevonni?
– Ez már sokkal nehezebb feladat. Nagyon
erős Gödöllőn a nyugdíjas korosztály jelenléte, akik hihetetlen energiával és aktivitással
gondoskodnak a saját korosztályukról. Pezsgő
klubéletet élnek, rengeteg programot szerveznek, és sok olyan tevékenységet végeznek,
amivel odafigyelnek, gondoskodnak egymásról. Aktív még a 40-50-es korosztály is, akik
elértek már valamiféle karriert az életben, családot alapítottak, akiknek a gyerekei akár már
nagyobbak és fontosnak tartják, hogy ők is
tegyenek valamit a környezetünkért, a városukért, embertársaikért.
Akikre nagy szükség lenne, azok a 20-30
évesek, de valahol érthető, hogy ők nehezen
tudnak önkéntes feladatokat vállalni, hiszen el
vannak foglalva a karrierépítéssel, munkavállalással, családalapítással, de nagyon örülnénk,
ha minél többen csatlakoznának hozzánk!
Szép kezdeményezés például a Gödöllői
Kertbarát kör részéről a Civil Házban a magaságyás építése, amit tavaly ősszel építettek
és a Petőfi-iskola diákjaival közösen művelik.
Vagy említhetném, hogy a Civil Ház kertje is
helyszíne a könyvtár Olvasók Diadala nevű
programjának. Minden ilyen eseménynek,
programnak nagyon örülünk, ami jobban megismerteti a civileket, a civilek tevékenységét a
fiatalokkal.
– Két évvel ezelőtt indult Gödöllőn az
élelmiszermentés...
– Ez egy gyönyörű példája a gödöllői civilek
összefogásnak. Az egész úgy indult, hogy a
kerekasztalt megkereste Cseh Balázs, a Magyar Élelmiszerbank elnöke, aki maga is gödöllői lakos, hogy jó lenne Gödöllőn is elindítani
az élelmiszermentést. Eleinte sokan kétkedve
figyelték a dolgot, hiszen sok összetevőből áll,
hogy megvalósulhasson ez a program. Kellett
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Nyári virágdíszek

Gödöllő másként szavazott
Magyarország 2004-ben csatlakozott az
Európai Unióhoz, így története során 2004,
2009 és 2014 után negyedszer rendeztek
európai parlamenti választást nálunk. Május 26-án, vasárnap a szavazásra jogosultak kilenc párt vagy pártszövetség jelöltjei
közül választhatták ki, szerintük kik, milyen
arányban osztozzanak a hazánknak járó 21
mandátumon.
Az országosan összesített eredmények
szerint – a szavazók 43,37 százaléka járult
az urnákhoz – a Fidesz-KDNP 13 (52,33%),
a Demokratikus Koalíció 4 (16,19%), a Momentum 2 (9,89%), az MSZP-Párbeszéd
(6,66%) és a Jobbik (6,41%) pedig 1-1
képviselőt küldhet Brüsszelbe a következő
ötéves ciklusban. Ha azonban csak a gödöllői szavazókon múlott volna, egészen
máshogy oszlottak volna meg. A gödöllői-

ek ugyanis jelentősen eltértek az országos eredményektől. Kezdve azzal, hogy a
részvétel kereken 8 százalékkal volt magasabb az átlagnál, de a győztes Fidesz is
összességében csaknem 6,5 százalékkal
kapott kevesebbet az országos adatokhoz
képest; amikhez viszonyítva viszont a DK
0,75 százalékkal, a Momentum pedig több
mint 5 százalékkal több voksot gyűjtött be
Gödöllőn.
A gödöllőiek a következő megoszlásban
támogatták szavazataikkal a kilenc politikai szervezetet: Fidesz-KDNP 45,98%,
Demokratikus Koalíció 16,94%, Momentum 14,97%, MSZP-Párbeszéd 6%, Jobbik
4,51%, Magyar Kétfarkú Kutyapárt 4,1%,
LMP 4,06%, Mi Hazánk Mozgalom, 3,09%,
Munkáspárt 0,34%.
T. (forrás: valasztas.hu)

A város szinte valamennyi területén zajlanak a kertészeti munkák. A múlt héten már
több helyre kikerültek az új virágok. A korlátokat díszítő árvácskák helyét muskátlik és
petúniák vették át. Idén a korábbinál több
helyre kerülnek virágládák, így a Szabadság téren az aluljáró feletti híd korlátja is
virágdíszt kapott. A főtéren is megkezdődött az egynyári kiültetésre. A lakótelepeken és a parkokban folyamatos a fűnyírás,
valamint több helyen is végeznek faápolási
munkákat. A szabadtéri munkákra az időjárás függvényében kerül sor.		
k.

Bíróság: Nem lehet tudni,
mikor folytatódik a felújítás
Hónapok óta áll a Gödöllői Járásbíróság és Járási
Ügyészség épületének felújítása. Az épület rekonstrukcióját és bővítését 2017
júliusában kezdte meg az
Országos Bírósági Hivatal
a Wagner Gyula Terv keretében, ám a munkák a múlt
évben leálltak. Az Országos
Bírósági Hivatal megkeresésünkre 2018 novemberében azt a tájékoztatást adta,
hogy a kivitelezést végző
konzorciummal szerződést
bontanak és új közbeszerzési eljárást készítenek elő.
Azóta eltelt fél év, ám a
helyzet semmit sem változott.
A Budapest Környéki
Törvényszék
évértékelő
Összbírói
Értekezletéhez
kapcsolódóan május 22-én
megtartott sajtótájékoztatón
a folyamatban lévő felújítási
programok, így a gödöllői rekonstrukció jelenlegi állásáról is szó esett.
Dr. Gerber Tamás, a Budapest Környéki Törvény-

szék elnöke lapunk kérdésére elmondta, a 2017 nyarán
megkezdett munkák kivitelezőjével szerződést bontottak, mert az levonult az építkezési területről. Az ezzel
kapcsolatos jogi lépéseket
az Országos Bírói Hivatal
megtette.
Mivel az épület félkész állapotban maradt, először fel
kellett mérni, mi készült el és
milyen munkák vannak hátra. Ezután az előírásoknak
megfelelően új műszaki tervet kellett készíteni. Ezután
kerülhetett sor az új közbeszerzés kiírására.

A közbeszerzést az Országos Bírósági Hivatal bonyolítja le, ez jelenleg folyamatban van.
Dr. Gerber Tamás úgy fogalmazott, már rég kész lehetne az épület, a sajnálatos
körülmények miatt azonban
még most is felelőtlenség
lenne bármit mondani arról,
mikor költözhetnek vissza a
régi bírósági épületbe.
Most csak abban bízhatunk, hogy a jelenleg zajló
közbeszerzés eredményeként lesz új kivitelező és mielőbb folytatódhat a munka.
(ny.f.)

működnek
a szökőkutak

Újra üzemelnek a szökőkutak. A múlt
héten ismét üzembe helyzeték a főtér
két látványosságát, az ugráló-kutat és
a református templom előtti szökőkutat.
A két létesítményen az elmúlt hetekben
karbantartási és javítási munkákat végeztek.			
db
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Városi gyereknap színes programokkal
A gyerekeket ünnepeltük május utolsó vasárnapján. A városi gyermeknap
eseményei idén is több ezer érdeklődőt vonzottak. A délelőtt 10 órától estig tartó programsorozatban tánc- és
sportbemutatók várták az érdeklődőket,
valamint számtalan koncert, amelyben
többek között a gödöllői műhelyek bemutatkoztak. Fellépett többek között a
Garabonciás Színtársulat, a Gödöllői
Fiatal Művészek Egyesülete, Benedek
Krisztina és Pertis Szabolcs, valamint
a Csenderes Együttes, de nagy sikert
arattak a Langaléta Garabonciások és
a Kolompos Együttes interaktív koncertje is. A rendezvény sztárvendége
Vastag Csaba volt.
A Gödöllői Városi Moziban jótékonysági filmvetítést rendeztek, melynek bevételétét Tóth Márk gyógykezelésére ajánlották fel a szervezők.
(A rendezvényről még több fotó
a szolgalat.com-on és
a Facebook-oldalunkon)
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Vasútfelújítás: Június 10-ig marad
a gyalogos-felüljáró
Jó hír, hogy a korábbi hírekkel ellentétben, június 10-ig
még biztosan nem bontják el a vasútállomáson
lévő gyalogos felüljárót. A
kivitelező
SWIETELSKY
Vasúttechnika Kft. a múlt
héten jelentette be, hogy
az önkormányzat kérésére
június 10-ig még biztosítani
fogja az átjárást az egyetemi városrész és a HÉV közötti építményen. A tervezett bontásról és az ahhoz
kapcsolódó tudnivalókról a
későbbiekben lesz részletes tájékoztatás.
***
Lezárják a Gödöllői Arborétumhoz vezető (méhészeti) vasúti átjárót június 06.
7:00 - 2019. június 08. 9:00 között, valamint június 12. 7:00 - 2019. június 14. 9:00

között. Erről a vasúti átépítési munkákat
Isaszeg-Gödöllő között végző STRABAG
Vasútépítő Kft. adott tájékoztatást. A területen a lezárás ideje alatt csak a mentők,

Gödöllőn is „beszél”
a jelzőlámpa
A hangjelzéses közlekedési lámpák
nem csupán fény-, hanem hangjelzéssel is információt adnak az úton történő
átkelés lehetőségéről, ezzel segítve a
látássérült emberek önálló közlekedését. Hazánkban már több száz „megbeszéltethető” jelzőlámpa működik
Budapesten, megyeszékhelyeken, de
kisebb városokban is, pl. Budaörsön,
Cegléden.
A Gödöllő és Térsége Látássérültjeinek Egyesülete 2009. óta képviseli
a látássérült emberek érdekeit, ennek
keretében szerettük volna, ha Gödöllőn
is beszélni kezdenének a jelzőlámpák.
Megkerestük városunk vezetőit, majd
a Közút Nonprofit Zrt-t, hogy támogassák elképzeléseinket. A megváltozott
élethelyzetből fakadó nehézségekre érzékeny városvezetők és kedves
szakemberek segítségével ma már
Gödöllőn is szolgálja a látássérülteket
az első megbeszéltethető jelzőlámpa.
Köszönjük a maximális profizmussal,
sebességgel és kéréseinket a lehetőségek szerint teljes mértékben figyelembe véve lebonyolított beruházást.
Gödöllő első megbeszéltethető jelzőlámpája a 3-as úton segíti az átkelést
a Máriabesnyői Bazilika közelében, a
vasútállomáshoz vezető bejárati útnál.
A jelzőlámpa egy speciális (körülbelül
1000 forintos nagyságrendbe kerülő)
távkapcsoló segítségével bírható szóra, mely az egész országban használ-

ható az állandó hangjelzést nem adó,
akadálymentesített jelzőlámpák megszólaltatására.
Legyen a közlekedés mindannyiunk
számára balesetmentes és biztonságos!
dr. Ozvári-Lukács Réka
Gödöllő és Térsége
Látássérültjeinek Egyesülete

a rendőrség és a tűzoltóság részére lesz biztosítva a kerülőúton történő
be- és kihajtás. A méhészeti lakótelepen élőket
a következő napokban
– a korábbi gyakorlatnak
megfelelően – szórólapon
tájékoztatja a kivitelező a
közlekedési lehetőségekről.
***
Június 3-tól ismét változik a vonatok és a vonatpótló buszok menetrendje. A módosításokról
a
www.mavcsoport.hu
oldalon találnak részéletes és pontos információt a vonattal közlekedők.
(kj)

Munkák az utakon
Jól haladnak a nem szilárd burkolatú utak mart aszfaltos stabilizálási munkái. Az Erdőszél és a Vasvári Pál
utca már elkészült, a Lomb utcának már csak egy szakasza van hátra, valamint dolgoznak a Lázár Vilmos
utcában is. Az érintett utcákban a martaszfaltos stabilizálás mellett padkát készítenek és szintbe helyezik a
csatornafedlapokat is.
Befejeződött a munka a Szent János utcában, ahol a
Lumniczer Sándor utcai kereszteződésnél két fekvőrendőrt alakítottak ki az elmúlt hetekben. A területen a felfestések és a kihelyezett STOP-táblák ellenére nagyon
sok baleset történt. A szakemberek bíznak benne, hogy
a most kialakított létesítmények elősegítik a közlekedési szabályok betartatását.
(ny.f.)
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Új, korszerű berendezésekkel
dolgozik a MOP-CSI mosoda

Egyre többen veszik igénybe
a MOP-CSI Mosoda szolgáltatását. Gödöllőről, a térségből
és a fővárosból is érkeznek a
megbízások, így folyamatosan
szükség van a korszerűsítésre.
A napokban új berendezésekkel
bővült a cég gépparkja.
A MOP-CSI Kft. 2003-ban alakult, mint takarításra szakosodott
vállalkozás, és Vígh Józsefné
tulajdonos 2009-ben határozta
el, hogy mosodával bővíti szolgáltatását. Egy mosó-, egy szárí-

tó- és egy vasalógéppel kezdték
meg a munkát 2010-ben. Mára
öt mosógéppel, négy szárító- és
négy vasalógéppel, valamint egy
gőzállomásos vasalóval dolgozik
a tizennégy főt, plusz a családtagokat foglalkoztató mosoda,
ahová májusban egy új, 27 kg
ruha mosására alkalmas mosógép és egy 2 méteres vasalógép
került. A berendezések gyorsan,
szépen és megbízhatóan dolgoznak tudtuk meg Vígh Józsefné tulajdonos, cégvezetőtől, aki
kiemelte: a minőségi munkához
az itt dolgozók igényes és magas szintű munkavégzése is elengedhetetlen.
Mint megtudtuk, a mostani fejlesztést egy nagy budapesti

szállodával kötött együttműködés indokolta, ami az eddigiekhez képest napi szinten 250
kg-val több mosást jelent. A
speciális gépekhez 11 féle vegyszert használnak, ám a korszerű
technológiának köszönhetően
munkatársaik ezekkel nem érintkeznek.
Ma már a cég megrendeléseinek
kilencven százaléka Budapestről érkezik, tíz százalékát teszi
ki Gödöllő és vonzáskörzete.
Egyre több cég, kisvállalkozás,
étterem
veszi
igénybe szolgáltatásukat, s több
nagyobb budapesti
hotelnek, valamint
egészségügyi intézménynek
is
mosnak. A lakossági igényeket a
Kossuth Lajos utca
42-ben lévő tisztítószalon elégíti ki.
A gépek naponta 16-18 órát mennek, s a három műszakban folyó
munka mellett a családi vállalkozás tagjai sokszor éjszaka is bejönnek, ha arra szükség van.
Vígh Józsefné elmondta, bár az
első három év nagyon nehéz
volt, érdemes volt kitartani és
keményen dolgozni. Folyamatosan nő a partnereik száma, akik
között ma is ott van például az
Egyesített Szociális Intézmény,
amely az első ügyfelük volt, és
a Gödöllői Királyi Kastély, amelynek függönyeit évek óta ők mossák, ezt a feladatot munkája elismerésének tekinti épp úgy, mint
azt, hogy egyre többet ajánlják
őket az elégedett ügyfelek.
(x)

Kedves Véradó!
Beteg embertársaink nevében kérjük Önt, vegyen részt véradó napunkon.
Lehetőségei szerint kérjük, segítsen az új véradók toborzásában, a térítésmentes véradó mozgalom népszerűsítésében azért, hogy minden rászoruló számára biztosítva
legyen az életmentő, pótolhatatlan vér.
Véradás helye: MŰVÉSZETEK HÁZA
Véradás ideje: 2019. JÚNIUS 5. SZERDA
JELENTKEZÉS: 9:00-18:00 óra között
Önzetlen segítségét minden beteg nevében köszönjük!
Személyi igazolványát, lakcím ig. kártyáját, a TB kártyáját
feltétlenül hozza magával!

Kedves Tagok, Mozgáskorlátozottak!
A Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesületének Gödöllői területi csoportja következő fogadóóráját
június 5-én szerdán, 15-16 óra között.
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
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Ismét Arbofeszt!
Aki járt már az Arbofeszten, az
jól tudja mire számíthat: remek
hangulatra, jó zenére, szórakoztató programokra kicsiknek és
nagyoknak, rengeteg játékra és
finom ízekre.
Nem lesz ez másként június 1-jén
sem, idén ugyanis ezen a napon
rendezik meg az Arbofesztet a
Gödöllői Erdészeti Arborétumban.
A hagyományosan családi rendezvény idén is ingyenes programokkal várja az éreklődőket,
többek között kiváló koncertekkel:
fellép többek között Farkasházi
Réka és a Tintanyúl zenekar,
a gödöllői zeneiskola növendékeiből alakult Swinging kvartett,
valamint a Potatopatch is elfújja
a résztvevők nótáját.
Ügyességi játékok és sport rendezvények várják az érdeklődőket. Aki részt vesz a Manó Mara-

tonon, bringára pattanhat, s ha ez
sem elég, jöhet a Nagyon Vadon
ügyességi pálya. Aki minden kihívást teljesített, elnyerheti az Erdei
Kupát.
Természetesen nincs Arbofeszt
főzés nélkül. Idén a bográcsozók
lecsófőzésben mérthetik össze
tudásukat.
A rendezvény elmaradhatatlan
része a kutyás bemutató, idén
őrző-védő kutyás és profi agility
várja az érdeklődőket.
Ami azonban mindenképp beírja
magát az Arbofeszt történetébe:
Első alkalommal rendeznek esküvőt a rendezvényen!
Mindez persze csak ízelítő abból
a sok színes programból, ami az
egésznapos rendezvényen várja
az érdeklődőket, érdemes tehát
június 1-jét az Arbofeszten tölteni!

Ha óvodás lesz a csemete...

Az óvodaérettségről tartott előadáson vehettek részt azok a szülők, akik most szeretnék beíratni
gyermeküket az óvodába. A Gödöllői Városi Könyvtárban megtartott előadáson Majsai László
pszichopedagógus várta az érdeklődőket, aki abban nyújtott
segítséget, hogyan és mire készítsék fel a szülők a gyerekeket,
s egyben tanácsot kaptak ahhoz,
hogy nekik mire kell számítaniuk.
A késő délutánból koraestébe
nyúló (kurta 1 órának szánt, ám
bő 1,5 óra után abbahagyott és
nem befejezett) közös gondolkodás a városi könyvtárban számtalan kérdést vetett fel. Szó esett
többek között a kölcsönös leválásról és az önkiszolgálás (szobatisztaság, öltözködés, étkezés…)
folyamatáról. A résztvevők segítséget kaptak ahhoz is, hogyan
„osszák meg a munkát„ az otthon
és az óvoda között, mi a tanulási
folyamatokban a feladata a szülőnek és mi az intézménynek.
Majsai László felhívta a figyelmet
arra, a legfontosabb az, hogy a
gyermek ebben az új élethelyzetben, új környezetben, új ritmusban is biztonságban érezze
magát.
Mint mondta, az óvodaérettség
felismerhető, épp úgy, mint az,
ha valamelyik összetevője hiányzik. Ez azonban megsegíthető,
például azzal, hogy a fent említett
képességekben, készségekben

és tudásokban a szülők otthon
is elvárásokat fogalmaznak meg,
szabályokat tanítanak és tartanak/tartatnak be – következetesen! Felhívta a figyelmet arra,
fontos, hogy a szülők figyeljenek
a kicsikre, beszéljenek hozzájuk
és beszélgessenek velük, az ő
szókincsük, értelmi képességeik
és érdeklődési szintjük figyelembevételével. Játszanak velük és
hagyják őket egyedül játszani!
Segítsék, és ne kiszolgálják őket!
Az ideális az, ha gyermeknek tartják őket és társnak/partnernek is,
olyan mértékben, aminek meg
tudnak felelni.
A találkozó végső és legfontosabb üzenetét úgy lehetne ös�szegezni: A szülők tanácsot kaptak ahhoz, hogy mit tehetnek, ha
a gyerek nem szeretne óvodás
lenni, de meg kell szerettetni
vele, hogy óvodás. Az óvoda a
közösségben való lét első olyan
állomása, ahol az irányított fejlődésben a gyermek partnerségére
is lehet alapozni. Ha a bölcsődével kezdődött a családon kívüli,
intézményesített nevelés, akkor
a nyitás/nyitottság erre a tevékenységre, már megkezdődött és
itt „csak” folytatni kell azt. Azzal a
különbséggel, hogy míg a bölcsiben az elsődleges cél a gyermek
érdeklődésének felkeltése a világ
dolgaival kapcsolatban, addig az
óvoda már elkezdi kiszolgálni ezt
a kíváncsiságot.

Segítettek a GlaxoSmithKline dolgozói
A GlaxoSmithKline dolgozói a
múlt héten az Orange Day nap
keretében társadalmi munkát
végeztek a Mosolygó óvodában, valamint az Egyesített
Szociális Intézményben.
Az óvodában az intézmény kerítését festették le a vakcinákat
is gyártó cég adományából, az
ESZI-ben pedig újjávarázsolták az intézmény
virágoskertjét, és segítettek a foglalkoztató
helység felújításában.
A munkálatokhoz szükséges virágok, kiegészítők, anyagok és
eszközök beszerzését a GlaxoSmithKline
adománya biztosította.
(k.j.)

8 gödöllői Szolgálat

Sok fiatalt vonzott
a Máriabesnyői Mladifest

Május 24-26-án rendezték meg
a II. Máriabesnyői Mladifestet. A
nemzetközi keresztény ifjúsági
találkozón péntektől vasárnapig

az egyházi szertartások mellett
tanúságtételek, Civil Falu és a libanoni Santa Maria kórus várta a
résztvevőket.
A nyitónapon az első tanúságtevő
Böjte Csaba volt, aki a kereszténység lényegéről szólva úgy
fogalmazott: Jézus hitt az emberiségben, s nekünk is bíznunk
kell egymásban. Mint mondta,

nem a világ végére készülünk,
hanem Isten országára, s nem
egyfolytában panaszkodni, hanem örvendeni mindazon jónak,

ami körülvesz bennünket. Böjte
Csaba nem egyedül érkezett, hanem a Szent Ferenc Alapítvány
gondozásában lévő gyerekekkel,
akik Szent Ferenc életéről szóló
játékot mutattak be. A háromnapos rendezvényen Marinko atya,
Medjugorje plébánosa is részt
vett.
(k.j.)

Meghívó
A Gödöllői Királyi Kastély Barátainak Egyesülete tisztelettel meghívja
Antal-napi koszorúzásra 2019. június 13-án,
17 órára Grassalkovich Antal szobrához
(Királyi Kastéllyal szemben).
Megemlékező beszédet
mond: Szlávik Jánosné
elnök.
A koszorúkat kérjük
16.45-re a helyszínen
leadni.

2019. május 28.
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Gyermeknap a tűzoltóságon

Pest megyében kilenc hivatásos
tűzoltó-parancsnokságon, kettő őrsön, önkormányzati és számtalan
önkéntes tűzoltóságon nyíltak
ki a kapuk, fogatták sok szeretettel a kíváncsi gyermekeket
és az őket kísérőket a gyermeknap alkalmából.
A laktanyában az ott tartózkodó állomány rövid bemutatókat
tartott a gyermekek részére.
Az önkéntes tűzoltók is csatlakoztak a programhoz, és a
hivatásos tűzoltók mellett ők is
színes, egész napos bemutatókkal
kedveztek a látogatóknak.
A színes programok mellett idén is
a tűzoltósisak volt a legnépszerűbb
eszköz, amit a gyerek fel is próbálhattak. Az emelőnél is gyakran sorba kellett állni a kíváncsiskodóknak,
viszont innen élményben gazdagon
távozhattak az emberek. Ha már

tűz, akkor egy kovács is meghívást
kapott Gödöllő Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságra. A tűzoltók

számtalan záporozó kérdésekre
válaszoltak, és egyben a kérdezők
a koruknak megfelelő tűzvédelmi
ismereteket is szerezhettek. Kipirult, lelkes, olykor csodálkozó tekinteteket lehetett látni, és egészen
biztosan a megélt élmények után
sok gyermek elhatározta, hogy felnőttként ő is tűzoltó lesz.
(k.j.)

Erősítik a kapcsolatokat
Beit Arye-Ofarim és Gödöllő között
Hivatalosan látogatáson vett részt
Izraelben L. Péterfi Csaba, a polgármesteri hivatal kabinetvezetője,
aki egyben a Nemzetközi Ifjúsági
Tábor ötletgazdája és szervezője.

A látogatásra Beit Arye – Ofarim
(Izrael) partnervárosunk meghívására, de saját költségén került sor.
Beit Arye – Ofarimben az új polgármesterrel, Yehuda Elboymmal
megállapodtak abban, hogy tovább
erősítik a két város
közötti kapcsolatot.
Ennek
keretében
idén júliusban is
érkeznek majd Gödöllőre izraeli gyerekek, a már nyolcadik
alkalommal megrendezésre kerülő
nemzetközi ifjúsági
táborba. A gödöllői
diákok a korábbi
évekhez hasonlóan
augusztusban látogatnak majd el Izraelbe.
(k.j.)
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A bagoly könyvesbolt ajánlata

Az ajándékozót keresd!
Böjte Csaba
könyveit mindig
örömmel
vesszük kézbe,
hiszen
olvasásuk közben
megpihenünk,
megnyugszik
a lelkünk. Akár
végig olvassuk,
akár bele-bele lapozunk és
egy-egy gondolatot
emelünk ki, útravalót kapunk, amely
segít eligazodni korunk útvesztőiben, ahol mindig hajszolunk,
keresünk valamit.
S hogy mire is van szüksége a
XXI. század emberének? Nos,
erre sokféle választ adhatunk,
Csaba testvér azonban erről
így vélekedik:
„Átnézve 2018 eseményeit,
felemelve népem nagy fazekáról a fedelet, úgy látom, hogy
mindenből van bőségesen. Ma
nem pénzből, ruhából, házból,
autóból, továbbtanulási lehetőségből vagy akár szabadságból
van kevés, hanem élő hitből,
mindent beragyogó remény-

ből, életünket megújító
szeretetből,
igen,
egyszóval – én
úgy látom –
ma Istenből
van kevés.
2019-re éppen
ezért
én a magam
és a népem
számára
nem az ajándékot, hanem az Ajándékozót
kérem. Nem bölcs tanítást keresek, hanem Mestert, magát a
Tanítót szeretném megismerni,
megismertetni veletek. Talán
nem tévedek, ha azt mondom,
hogy nem gazdagságra vágyunk, hanem az egyetlen igaz
értéket, Istent szeretnénk átölelni, mert nélküle semminek
semmi értelme nincs.”
Böje Csaba legújabb füveskönyve egyaránt segít megtalálni a lelki békénket és elmélyülni a hitben – vagy épp
ismerkedni vele.
(Böjte Csaba: A lélek lélegzetvétele)
(ny.f.)

Őrzők – Balla Vera 50
Különleges születésnapi kiállítás nyílik a Levendula
Galériában, pontosabban a Levendula Galéria szervezésében június 7-én. Balla Vera születésnapi kiállítása ugyanis nemcsak itt lesz látható, hanem négy
helyszínen, mintegy sétára invitálva az érdeklődőket.
A jubileumi kiállítás két évfordulót kapcsol egybe: a
művész születésének 50., és az általa alapított Sanyi
Manók Rajzköre és a Nagy Sándor Képzőművészeti
Kör fennállásának 25. évfordulóját.
Az ünnepi séta a Művészetek Házában kezdődik 15
órakor, a két művészeti csoport kiállításának megnyitójával.
16 órakor az Erzsébet Királyné Szállodában nyílik
meg ŐR-SZEM címmel a kollázsokból és olajfestményekből álló tárlat, 17 órára pedig a Levendula Galériába várják a vendégeket, ahol többek között olajfestmények és rajzok kerülnek bemutatásra.
A negyedik állomás a Nagy Sándor Ház lesz, ahol a
festmények és fotók mellett kötetlen beszélgetésre is
lehetőség nyílik.
A helyszíneken zene és vetítés színesíti a megnyitókat. 					
(j.k.)

ERZSÉBET-klub
Új, múltidéző lehetőség, Gödöllő leghíresebb lakója, Erzsébet királyné életével
kívánunk foglalkozni, megbeszélni, kicserélni a róla tudhatókat. Megismerni a
róla szóló könyveket, írásokat, ezért is hívjuk az érdeklődőket a Gödöllői Városi
Könyvtárba 2019. június 11-én, kedden 17 órára.

A Könyv Ünnepe
eseményei
A héten a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ rendezésében megkezdődik a Könyv Ünnepe Gödöllőn rendezvénysorozat. Az érdeklődőket könyvbemutatók,
közönségtalálkozók várják. 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 – szintén gödöllői
író – várja az olvasókat, június 4-én pedig
Erdős Virág költővel találkozhatnak az érdeklődők.
Június 6-án Varga Zoltán Zsolt lesz a
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 13-án Bernáth József
séf, „Édes emlékek anyukámtól” című könyvének bemutatója zárja.
A Könyv Ünnepe Gödöllőn jeles eseménye
évek óta a Gödöllői Irodalmi Díj átadása június 8-án kAz idei pályázat a Zöld könyvtár
tematikus év programsorozatához kapcsolódott.				
(k.j.)
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Népszerű operarészletek a
szimfonikusok koncertjén
A Gödöllői Szimfonikus Zenekar
koncertje zárja a Koronázási Hétvégét június 9-én. A kastély lovardájában ez alkalommal is egy
különleges koncertre számíthat a
közönség, amely már megszokhatta, hogy a zenekar szívesen
tűzi műsorára az operairodalom
népszerű áriáit.

Így lesz ez a pünkösdi hétvégén
is, amikor a Kolozsvári Magyar
Opera két kiváló énekese lesz
a vendégük: Antal (Ciuariu) Lívia (szoprán) és Pataki Adorján
(tenor).

Az est folyamán Puccinitől a Gianni Schicchi, a Tosca, a Bohémélet, az Angelica nővér és a
Turandot című művekből, Verditől pedig a Rigoletto, a Traviata, az Álarcosbál és a Trubadúr
című operák áriái csendünek fel.
Mindezek mellett Bizet: Carmen,
Leoncavallo: Bajazzók és Donizetti: Szerelmi bájital, Mascagni:
Fritz barátunk, Bellini: Az alvajáró, valamint Kálmán Imre: Csárdáskirálynő című művéből hallhat
ismert részleteket a közönség.
(k.j.)

Vendégségben a Gödöllői
Szimfonikus Zenekar

Cseh testvérvárosunkban koncertezett május 25-én a Gödöllői Szimfonikus Zenekar. Brandys nad Labem-Stará Boleslav
és Gödöllő között egyre szorosabb és intenzívebb a kapcsolat; jól bizonyítja ezt az is, hogy
nemrég a Gödöllői Városi Fúvószenekar, most
pedig a szimfonikusok kaptak
meghívást.
A
kastélyudvaron
megtartott koncerten Schubert:
D-dúr
nyitány
olasz stílusban,
Jan Václav- Hugo
Vorísek:
D-dúr

szimfónia op.
24, és Mendelssohn: IV.
„Olasz” szimfónia
című
műve csendült fel. A zenekart Jaroslav
Bayer,
Brandys nad
Labem-Stará
Boleslav zeneiskolájának igazgatója vezényelte, aki a felkészülési időszakra Gödöllőre
utazott és itt próbált a zenekarral, majd pénteken közösen
utaztak vissza Csehországba,
hogy a fellépésre ott fejezzék
be a felkészülést.
(b.j.)

Színes programok
a Koronázási Hétvégén

Eseménydús lesz a pünkösdi
hétvége, június második hétvégéjén, 8-9-én rendezik meg
ugyanis a Koronázási Hétvégét,
amelyen idén is színes programok várják az érdeklődőket. Hagyományosan ezzel emlékezik
meg a kastély Ferenc József és
Erzsébet királyné 1867. június
8-án történt megkoronázásáról.
A látogatók természetesen idén
is találkozhatnak a királyi pár hasonmásával, fellép többek között
a Company Canario Historikus
Táncegyüttes, az Urban Verbunk
és a Pannonia néptáncegyüttes.

A rendezvénysorozat részeként
itt kerül sor az Országos Vadászkürt versenyre és
eredményhirdetésére, hogy csak
néhányat emeljünk ki a programok közül.
A szervezők természetesen
a
gyerekekre
is
gondolnak, őket Bartha Tóni Bábszínház, az Óperenciás Bábszínház és a Bábakalács Bábszínház előadásai szórakoztatják,
de több kézműves foglalkozás,
és népi ügyességi játékok közül
is választhatnak majd, valamint
a különleges tárlatvezetésen is
résztvehetnek a Királyi-királylány
tárlatvezetés keretében.
A látogatóknak ismét lehetőségük nyílik a kastély kiállításait
életképekkel színesített tárlatvezetéssel megtekinteni, amelynek
segítségével a királyi család mindennapjaiba pillanthatnak be.
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Készül a Danis János-kiállítás

Danis János EFIAP/p fotóművész képeivel gyakran találkozhatunk a Duflex kiállításain, de
szerte az országban és külhonban is szívesen látott vendég csodálatos életképeivel,
az embereket közelbe hozó
alkotásaival.
Júniusban a Művészetek
Házában önálló kiállításon
láthatják majd munkáit.
Danis János fényképeivel az
érzelmekre kíván hatni, bemutatva a természet és az
emberi lét szépségét, és a
küzdelmek mellett is létező örömöket. Munkáját számtalan kitüntetéssel ismerték el, legutóbb
áprilisban a Magyar Fotóművészek Világszövetsége közgyűlésén két elismerést is átvehetett:

harmadik alkalommal kapta meg
az „Év Fotóművésze” címet, s így
megkapta a szövetség Örökös
Fotóművész elismerő címét is.

Tagja a Magyar Fotóművészek
Világszövetségének és az Amerikai Fotográfiai Társaságnak
(PSA). A gödöllői Duflex Fotográfiai Stúdió művészeti vezetője.
(k.j.)

Lemezbemutató
a Királyi Váróban
A Kiss Attila Band koncertje
zárja június 6-án a Királyi Váróban Csányi István által életre
hívott jazz estek sorát a nyári
szünet előtt.
A Kiss Attila gitáros, zene-

szerző által 2008-ban életre
hívott zenekar repertoárjában a
smooth jazz, a soul, a funk és

latinos stílus egyaránt megtalálható.
A 2016-ban megjelent a Don’t
give up című lemezük, 2018ban pedig elkészült a második,
Straight on című cd-jük, június
6-án ennek a bemutatójára kerül sor.
A zenekarban találkozhatunk,
Hajdu
Klárával (ének) is,
akit már hallhatott a
gödöllői közönség.
A tagok között ott
van még Havas Lajos, Zsemlye Sándor, Csanyi Zoltán, Vermes Gábor
és Tiba Sándor. A
koncert június 6-án
20 órakor kezdődik,
Magyarország legszebb jazz
klubjában.
(b.j.)

2019. május 28.

2019. május 28.

Zeneiskolai sikerek
Májusban is szép sikereket értek
el a Férdéric Chopin Zenei AMI
növendékei.
Május 10-én a Szlovákiai
Érsekújváron
rendezték meg a XI.
Nemzetközi Furulyaversenyt, ahol a nagy
érdeklődésre való tekintettel 3 párhuzamos
helyszínen zajlott a
megmérettetés. A versenyen 5 éves kortól a
középiskolás és egyetemista
korosztályon
át egészen a tanári és művészi
korcsoportokig lehetett zsűri elé
lépni. Zeneiskolánkból a III. korcsoportban Szabó Hunor indult
Jancsó Edit zongora szakos
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növendékünk kíséretével.
Teljesítményüket Arany minősítéssel értékelte a zsűri. Felkészítő tanáraik Z. Molnár Ildikó
és Horváth Judit voltak. Május

11-én ismét Nagykovácsiba utaztak a népzene szakos növendékek a „Dunán innen, Tiszán túl”
Kárpát-medencei gyermek- és
ifjúsági népművészeti tehetség-

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.

kutató Budapest-Pest megyei
területi előválogatójára. A válogatón a népzene kategóriában,
népi furulya szakon, a II. korcsoportban Hidvégi Boldizsár
Arany minősítést szerzett, Kolozsi Emma
előadását pedig az
Arany minősítés mellett
különdíjjal is elismerte
a zsűri. Felkészítő tanáruk Pertis Szabolcs
volt. A népzenei együttesek kategóriájában,
szintén a II. korcsoportban a Csenderes
együttes Arany minősítést ért el, továbbá a zsűri a részükre is megítélt egy különdíjat
egy fellépési lehetőség formájában. Felkészítő tanáruk Albertné
Joób Emese volt.
(k.j.)

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

14 gödöllői Szolgálat

sport

Sportlövő-vk – A Törökből Tokióba

versenyek voltak. A nemzetközi mezőnyben korábban
még nem teljesítettem ilyen
jól. Az alapverseny első
sorozatát látva
lassan,
megfontoltan
lőttem. Nem
tagadom, a
döntő előtt kicsit izgultam,
mert tudtam,
szerencsés
esetben
a
hatodik helyezés is elég

Mészáros Eszter olimpiai kvótát lőtt
A Török Ignác Gimnázium Gödöllői DSE mindössze 17 éves
versenyzője, Mészáros Eszter
olimpiai kvótát lőtt élete első felnőtt világkupa döntőjén, ezzel
kijutott a 2020-as tokiói olimpiai
játékokra.
Szucsák László tanítványa az
elmúlt hétvégén, a Münchenben
megrendezett sportlövő világkupa versenyen végzett a hatodik

helyen, ami a szabályok értelmében kvótát ért, ezzel a jövő nyári
játékokon is képviseli városunkat
sportoló az ötkarikás játékokon.
Mészáros Eszter boldog értékelése: „Ez életem legboldogabb hatodik helyezése. Már az első sorozat után éreztem, hogy nagyon
jó eredményt érhetek el, ugyanakkor a 630.2 kör nem egyéni
csúcs, mert kétszer is lőttem már
ennél jobbat – igaz, azok hazai

Labdarúgás – Kupabúcsú a célegyenesben

Ideiglenes búcsú a dobogótól
az egy pont előnnyel második
helyen álló Törtel csapatát.
Pest megyei I. osztály, 29.
forduló: VS Dunakeszi – Gödöllői SK 3-0 (0-0)

Dunakeszin vendégeskedett
és kapott ki 3-0-ra a Gödöllői
SK a megyei I. osztályú pontvadászat 29. játéknapján, így
ideiglenesen át kellett adnia
dobogós helyét.

Pest megye kupa – Búcsúzott a Gödöllő
A megyei kupadöntőbe jutásért játszott a megyei II. osz-

A 48 ponttal jelenleg negyedik
helyen álló GSK az utolsó fordulóban hazai pályán fogadja

Diákolimpia – Törökös siker Target sprintben

Ozsvárt Donát az országos bajnok
Miskolcon rendezték meg a
Diákolimpia sportlövészet – Target Sprint tanévi országos döntőjét, a versenyszámot a V.-VI.
korcsoportosok között a gödöllői

Török Ignác Gimnázium tanulója,
Ozsvárt Donát (fotó: vasassc.
hu) nyerte meg 4 perc 41 másodperces idővel.
A gödöllői fiatalember számára

nem idegen a sportág, amely
futásból és lövészetből tevődik
össze, hiszen a Vasas igazolt
válogatott versenyzőjeként az
országos elitbe tartozik ebben a
sportágban, így mondhatni nem
véletlen , hogy az ő nyakába került az aranyérem.
			
-tl-

Fuss a Manó Maratonon, bicajozz az Arbofeszten!

Június első napjának reggelén az
Alsóparkban, a Világfa körül kerül
megrendezésre a XIII. Manó Maraton. A futás után a Gödöllői Erdészeti
Arborétumban megrendezésre kerülő ArboFeszt programjai és az ott
felállított biciklis pálya várja a gyerekeket 11 órától!
-tl-

lehet az olimpiai kvótához. Egyelőre nem tudom még felfogni,
mekkora sikert is értem el.”

Forrás és fotó: nso.hu

ti-csoport, 29. forduló
tályú Budakalász otthonában
Ceglédberceli KSE – GEAChét közben a Gödöllői SK. A
SZIE 5-2 (2-0) Gól: Kapdebo
párharc 2-2-es döntetlennel
Lóránd, Vitárius Tamás.
-ttért véget, ami a házigazdák
továbbjutását jelentette, így a
Programajánló
gödöllőiek a célegyenesben
Pest megyei I. osztály, 30. forduló
búcsúztak a sorozattól.
Június 2., vasárnap 17 óra
Pest megye kupa, elődöntő
Gödöllői SK – Törteli KSK
Budakalász MSE – Gödöl- (Táncsics M. úti Sportcentrum)
lői SK 2-2 (1-2) Gólszerzők: Pest megyei III. osztály, 30. forduló
Hevesi Milán, Mudroch MenJúnius 1., szombat, 17 óra
del.
GEAC-SZIE – Nagykőrisi KSE II.
További gödöllői eredmény:
(Egyetemi műfüves pálya)
Pest megyei III. osztály Kele-

Ovisok Kihívás napja – Június elsején két verseny, két helyszínen

Június elsején az óvodások is részesülhessenek egy igazi Kihívás Napjában!

2019. május 28.

2019. május 28.
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Karate – JKA korosztályos és veterán Európa-bajnokság

Lauber Zille Eb-aranyérmes
Az elmúlt héten rendezték meg a
csehországi Kadan városában a
JKA korosztályos és veterán európa-bajnokságot, amelyen Ács Tibor tanítványa, a gödöllői Saino SE
versenyzője, Lauber Zille Viola (a
képen, fotó: Ács Tibor), formagyakorlatban Európa-bajnoki címet,
míg csapatküzdelemben bronzérmet szerzett.

JKA országos bajnokság – Nyolc
Saino SE érem
Nyolc éremmel gazdagodtak a Saino SE versenyzői a JKA országos
bajnokságon, amelyet Törökbálinton rendeztek meg. Az ország
legnagyobb tradicionális stílusszövetségének viadalán 27 egyesület
179 versenyzője mérte össze tudá-

vívás – Kard világkupa, Moszva

Rövidzárlat Moszvában
Az ezúttal csak egyéni versenyből álló moszkvai VKviadalon Gémesi Csanád
a csoportmeccseket három
győzelemmel és három vereséggel abszolválta. A 96 közé

Férfi kard világkupa versenyt
rendeztek az elmúlt hétvégén
Moszvában, a magyarok közül
a gödöllői Gémesi Csanád a
177 fős mezőnyben a 90. helyen végzett.

sát, melyen Frey-Könczey Csenge küzdelemben, míg Csjernyik
Gréta formagyakorlatban szerzett
bajnoki címet.
További gödöllői érmesek:
2. helyezettek: Lauber Zille és
Képes-Harjai Sára (formagyakorlat), Nagy Marcell (szabad küzdelem). 3. helyezettek: Frey-Köncsey Csenge és Kelemen-Csaba
Sándor (formagy.), Gerőfi Csanád
(kötött küzdelem). 4. hely: Kelemen András (fgy.), 8. hely: Tóth
Boglárka (fgy.)
-ttjutásért sem volt még jele annak, hogy hamar véget ér az
orosz kaland, ugyanis a koreai Kimet 15-13-ra verte kardozónk. A 64-es tábla viszont
már nem jött össze, miután
a román Dolniceanu ellen
rövidzárlatot kapott Csanád,
azaz 15-6-ra alulmaradt, ezzel
összesítésben a 90. helyen

végzett a június közepén Düsseldorfban megrendezésre kerülő felnőtt Európa-bajnokság
előtti utolsó világkupa versenyen. A legjobb magyar ezúttal
is a szám regnáló olimpiai bajnoka, Szilágyi Áron volt, aki
ezúttal a nyolcaddöntőig jutott
és összességében a 9. helyen
végzett.		
-tt-

gödöllői röpisnek dupla öröm jutott, ugyanis a Magyar Röplabda

Szövetség őt és az SRSE
játékosát, Vasvári Zsófiát
nevezte be a június 13-16.
között, az ausztriai Badenben megrendezésre kerülő U18-as strandröplabda
Európa-bajnokságra.
Az U18-as korcsoportban
ezúttal nem termett babér:
a Kardos Boglárka, Sógor Petra páros az ötödik,
míg a Filó Panna, Szabó
Petra alkotta duó a kilencedik helyen végzett.
Fotón a gödöllői lányok,
sapkában Vecsey Fanni, fotó:
www.grcvolley.hu
-tt-

Röplabda – Jól induló strandröplabda szezon

Három gödöllői érem a nyitányon
Jól kezdték az idei szezont a Gödöllői RC stranröpisei párosban,
akik a Kispest Open ranglista
pontszerző utánpótlás viadalon
két arany- és egy ezüstéremmel
indítottak.
Az U16-os korcsoportban két gödöllői páros küzdött a homokban.
Az U14-es országos bajnokságban aranyérmes Kristóf Dóra
ezúttal Filó Dóra oldalán, míg
az ob-bronzérmes Bútor Anna a

tavalyi tanévi Diákolimpia győztesével, Szabó Annával karöltve
indult. A GRC-s párosok egészen
a döntőig meneteltek, ahol az
egymás elleni párharcot végül a
Kristóf-Filó duó nyerte.
Az U20-as korcsoportban Vecsey Fanni révén volt érdekelt
a klub, aki ezúttal Kovács Katával (SRSE) az oldalán indult el
a versenyen és nem is találtak
legyőzőre, öt meccsből ötöt megnyerve lettek aranyérmesek. A

Ünnepi koszorúzás az Erkelben

Kirchhofer Józsefre emlékeztek
Kirchhofer Józsefre emlékeztek május 17-én és a hagyományokat őrizve koszorút
helyezett el a Kirchhofer SE,
az Erkel Ferenc Általános
Iskola, illetve a Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselője az intézményben
található, 2011-ben felavatott
Kirchhofer József emléktáblánál.
Az ünnepélyes koszorúzás előtt, az iskola udvarán
Mester Attila, az egyesü-

let vezetője, valamint Jóska
bácsi, fél évszázados edzői
karrierje első tanítványa, a
négyszeres magyar bajnok
Kamhal Márta, valamint utolsó növendéke, az olimpikon
maratonista Erdélyi Zsófia
köszöntötték a diákokat.
Az ünnepség keretein belül köszöntötte Gadanecz
György testnevelő-edző az
iskola részéről egy-egy kupával a tanévi diákolimpia
megyei döntőiben dobogós
helyen végzett tanulókat. -ll-

Horgászverseny – Kapós volt az idei első

13 kilós ponty volt a nyerő

Május közepén, az Isaszegi tórendsezr V-ös taván rendezte meg idei
első horgászversenyét a Pelikán Horgász Egyesület.
A gyerekeknél Dóczi Bálint, az isaszegi Gábor Dénes Általános Iskola
és Gimnázium tanulója fogta a legtöbb halat, megelőzve a képzeletbeli
dobogón Györök Bencét és Maszlag
Olivért (mindketten a gödöllői Damjanich iskola tanulói).
A felnőtteknél Dvorszki Sándor nyerte a ki fog nehezebb pontyot versenyt.

A győztes egy 13 kilós példány kifogásával bizonyúlt a legjobbnak. A második helyezett Horváth Zsolt lett 10
kilogrammos halával, míg a harmadik
helyen, egy nyolc kilós ponttyal Nemes Ferenc végzett. A horgászoknak
Gerőfi László, a Pelikán HE elnöke
adta át a jól megérdemelt díjaikat.
Fotón a gyermek és a felnőtt helyezettek, valamint Gerőfi László látható
(a képet készítette: Tóth Tibor)
				 -li-
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Nemzetközi Természetfilm Fesztivál 2019
(folytatás az 1. oldalról)
A rendezvényen több gödöllői szervezettel találkozhattak a látogatók, a Civilek között a Gödöllői Értékvédő és Közhasznú Egyesület játékra várta a gyerekeket, a HÁGK kisállat simogatója idén is nagy sikert aratott, a Magyar Madártani Egyesület gödöllői szervezete madár, és a GKSK kutyás bemutatói
is hatalmas sikert arattak. Jól szerepeltek a gödöllői gyerekek a fesztivál által kiírt pályázatokon is. A Gödöllői Városi Könyvtárban látható fotókiálltáson
több gödöllői munka is látható. A filmesek között a Hajós Alfréd Általános Iskola 7. c. osztályosai – Szabó Luca vezetésével – nyerték meg a Természetfilm
Fesztivál „Köztünk élnek” amatőr film- és riportversenyét riporter kategóriában, a Legyél te is professzor! kategóriában pedig különdíjat kaptak a hajósos
diákok. A rendezvény fővédnöke dr. Áder János köztársasági elnök volt.
(Még több fotó a szolgalat.com-on és Facebook-oldalunkon)
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A csodálatos rózsa (2. rész)
Előző heti sorozatunkat folytatva,
ismét a rózsákhoz adunk pár tanácsot.
Elsőnek rögtön a rózsák kiemeléséhez. Szép kontrasztot hozhatunk létre azzal, ha a törzses vagy
a tearózsa bokrok közé lágyabb
körvonalú, textúrájú növényeket ültetünk. Így nagyon szépen mutat a
rózsával a fátyolvirág, citromfű, levendula, vagy akár a gólyaorr is.

Kevesen használják, de a terülő rózsák remek talajtakarók is. Nagyon
szépen mutatnak kőfalak tövében,
a teraszos kerteket szépen lehet
velük tagolni, de dézsákban is remekül elélnek és lefolyva nagyszerű
látványt nyújtanak.
Fontos megemlíteni a vadhajtásokat, melyeket úgy ismerünk fel, hogy
a rózsa gyökérzetéből fejlődnek
ki és ha meghagyjuk őket, akkor a
növény legyengül, el is pusztulhat.
Ezeket a vadhajtásokat a talajszint
alatti résznél csavarjuk meg és törjük ki.
Sokuknál észre lehet venni, hogy
a virágbimbók nem nyílnak ki, erőlködnek, de a tetvek ellepik. Ilyenkor
egy evőkanál mosogatószert keverjünk el kézi permetezőnkbe, amivel
a ruhákat is nedvesítjük vasalásnál,
rázzuk össze és permetezzük le a
tetűvel beborított részeket. Két-három nap múlva a virág ki fog nyílni.
Fontos, hogy nagy melegben, tűző
napon ezt a műveletet soha ne végezzük, mert megégetjük a növény

leveleit. Meglepő, de bizony hűvös
helyre is lehet rózsát telepíteni, amivel az északi vagy keleti fekvésű falakat remekül díszíthetjük. A „Danse
du Feu”, a „Mme Alfred Carriere” és
a „Maigold” fajták 4 méter magasra
is felnőnek és remekül tűrik a kevesebb napütést és az alacsonyabb
hőmérsékletet is.
A kicsi, törpe rózsákat, melyeket
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edényekben is nevelhetünk
vagy akár sziklakertbe is ültethetünk, az elhervadt virágokat
mindig vágjuk le, de 3-4 évente jobban igazítsuk meg és a fás
részek egy részét minden évben
távolítsuk el, hogy a tő megújuljon. Ezeket a törpe rózsákat éles
ollóval tarthatjuk a legkönnyebben rendben.
Szaporíthatjuk is egy régi módszerrel a rózsákat, melyet a
múlt századbéli kertészek igen
sikeresen alkalmaztak. Vágjunk
dugványt az első virágzás után.
A dugványok kb. 25 centis, elágazásmentes hajtások legyenek. Távolítsuk el az alsó és a
felső leveleket a hajtásunkon. A
felső rügy fölött ferdén, az alsónál egyenesen messük meg, majd
az alját vágjuk be keresztbe és ide
egy búzaszemet dugjunk be és
erősen kössük át. Egy éjszakán át
áztassuk, majd másnap laza földbe
ültessük el és türelmesen várjunk,
idővel elkezd hajtani majd.
(Bujtás Anikó)
www.bujtaskert.iwk.hu

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

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!

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 27-június 2.:
Alma Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 510-220.
Június 3-9.:
Ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi u. 1. Tel.: 416-551.

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.

2019. május 28.
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BELVÁROSI JEGYIRODA
INFORMÁCIÓ
A Belvárosi Jegyirodában (Gödöllő, Szabadság út
6.) jegyet válthat az ország szinte bármelyik színházi előadására, koncertjére, fesztiváljára, sporteseményére és kulturális rendezvényére. Jegyvásárlási
lehetőség az Interticket, Ticketportal, TicketExpress,
TicketPro és a Jegymester rendszerein keresztül.
Online jegyrendelés több száz jegyiroda több ezer
rendezvényére Magyarországon, Csehországban,
Szlovákiában, Lengyelországban. A jegyirodában
fizethet bankkártyával, SZÉP-kártyával, Erzsébet-kártyával és Kultú- rautalvánnyal is (Edenred,
Erzsébet-utalvány). BELVÁROSI JEGYIRODA ÉS
SZERVEZÉS Jegyiroda: info@muza.hu Tel.: +3628-514130, +36-70-4527268
Nyitva tartás:
hétfő: ZÁRVA
kedd-péntek: 11.00-18.00 között NYITVA
szombat: 9.00-13.00 között (a rendezvényekhez
igazodva előadás előtt 1 órával NYITVA)
vasárnap: ZÁRVA
(a rendezvényekhez igazodva előadás
előtt 1 órával NYITVA)
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+ ELADÓ vagy csere gödöllői,
2szoba összkomfortos, 2.emeleti, erkélyes, téglaépítésű,
egyedi fűtésű (gázkonvektor),
felújított (ajtó, ablakcsere stb.)
lakásom ( nagy zárható pincerésszel). Iár: 29.0MFt. 06-70620-4102

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

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
+ Gödöllőn, központhoz közel
122m2-es, Csok-képes ikerházi
lakás garázzsal eladó! Irányár:
49,9MFt Tel.:20/772-2429
+ 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.)

+ Eladó a Kazinczy körúton egy 58
nm-es, 2.emeleti, világos, erkélyes,
2 szobás lakás tulajdonostól. Iár:
28 MFt. Tel: 06-20446-0663 17.00 után.
+
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,
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 0620-9194870
+ Eladó Gödöllő
királytelepi részén
egy 2szintes, 2generációs, 4szobás,
2konyhás, 2fürdőszobás családi ház
felújítva, új tetővel,
melléképületekkel
773nm-es telken.
I.á.: 48 mFt 0620919-4870
+ Eladó Kistarcsán
egy 54,18 nm-es,
panorámás, jó fekvésű, felújított, 2.

2019. május 28.
emeleti öröklakás nyugodt, csendes helyen, 5 percre a hév megállótól, 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 Ingatlanirodá-

nál 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

2019. május 28.

+ 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
+ Gödöllő Máriabesnyőn bútorozatlan családi ház kerttel
hosszú távra kiadó. Érd: 06-202176-452
+ Gödöllőn 1.em.i, erkélyes,
gázkonvektoros, kétszobás lakás szigetelt háztömbben június elsejével hosszútávra kiadó.
06-30-502-4148
+ Kiadó 20nm-es 1 szobás garzon lakás belső parkolóval Gödöllőn, további információ: +36
30 588 5889
+ Gödöllő központjában, kertes
családi házban 1 szobás, nappalis, konyhás, berendezett,
összkomfortos lakás július 1-i
költözéssel kiadó. Tel: 06-30279-4168
+ Gödöllő központjánál részben
bútorozott másfél szobás lakás
tégla épületben június 1-jével
csendes környezetben, alacsony rezsivel 100.000 Ft+ rezsiért kiadó. Kaució szükséges.
Tel: 06-20-455-7766
+ Kiadó Gödöllőn egy 73nmes luxus, most épült, nappali+ 2szobás, erkélyes lakás
220.000 Ft/hó + rezsi összegért.
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Érdeklődni: 0620-919-4870
+ Kiadó Gödöllő Kazinczy lakótelepi, 60nm-es, 2szobás, erkélyes, felújított lakás 130.000 Ft/
hó + rezsi összegért. Érdeklődni: 0620-919-4870
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, MEGBÍZHATÓ, NEMDOHÁNYZÓ. Nettó

fizetés: 160.000,- Ft. Gödöllő
és közvetlen körzetéből, fényképes bemutatkozó levelet
várunk: email: gaalautohaz@
opelgaal.hu
+ KONYHAI KISEGÍTŐT felveszünk a gödöllői WOK N’GO Étterembe. Érd: 06-70-361-2787,
vagy személyesen: Thegze Lajos u. 2. TESCO
+ Kis családi üzletünkbe KERESKEDELEMBEN JÁRTAS
munkatársat keresünk 4-6 órás
műszakba. Gödöllő, Asbóth S.
u. 9. Érd: 06-20-498-2764
+ 20 éves múlttal, két csoporttal
működő szadai Meseház Waldorf Óvoda intézményvezetőt
keres. Az állás betöltéséhez
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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

22 gödöllői Szolgálat

hirdetés

TÉS-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: 06-30-333-9201
+ 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 van-

+ 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.
SZOLGÁLTATÁS
+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS
50 nyelven, anyanyelvi, diplomás, gyakorlott szakfordítókkal!
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
+ KÖNYVELÉS, cégalapítás,
munkabérszámfejtés, tanácsadás. Irodák: Gödöllő, Szada.
Tel: 30/592-1856, 30/508-1380,
28/784-752
+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰ-

nak, melyeket oldani lehet.
Szeretnéd visszanyerni az
uralmat életed felett? Gyere el
Te is egy kezelésemre! Betegségek lelki okait oldom 4 év tapasztalatával Gödöllőn. Továb-
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bi 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. 0620-491-5089
+ 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: 06-707702-338
+ Azonnali kezdéssel vállalok HÁZÉPÍTÉST teljes kivitelezéssel, KŐMŰVES MUNKÁT, BURKOLÁST,
VÍZSZERELÉST, TETŐJAVÍTÁST!
Tel: 06-70-361-9679

+ KÖLTÖZTETÉS! BÁRMIT,
BÁRHOL, BÁRMIKOR! Igény
esetén LOMTALANÍTÁS, TAKARÍTÁS, ABLAKTISZTÍTÁS.
Hétvégén és ünnepnapokon is.
Tel: 06-70-621-6291
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+ 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

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
+ Kineziológia kezdő tanfolyam
Gödöllőn 2019. 06. 22.-23. II.
Tanulási képességek fejlesztése: 2019. 06. 28.-30. 9 órától 17-ig. Előzetes jelentkezés:
Barna Krisztina 06-20-3231856. Pedagógusoknak 20%
kedvezmény.
TÁBOR, KIRÁNDULÁS
+ KISTUDÓS SZABADIDŐTÁBOR Pedagógusok szerveznek
a nyári szünet idejére több alkalommal, 7-12 éves gyermekek
számára, életkoruknak megfelelő, tudományos-megismerő
tevékenységre alapozó szabadidőtábort, érdekes kiegészítő
programokkal. Időpontok: 2019.
július 1-5. és július 8-12. Hétfőtől péntekig, reggel 8 órától 16
óráig. Helyszíne: Gödöllői Erkel
Ferenc Általános Iskola. Napi
háromszori étkezést biztosítunk
meleg ebéddel. Részvételi díj:
22.000,-Ft. Több alkalomra és
testvérekre kedvezményt bizto-
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sítunk. 06-30-210-5058.
+ ERDÉLYI KIRÁNDULÁS
2019. augusztus 8-tól 13-ig félpanziós ellátással. Érdeklődni:
06-30-266-4789
ADÁS-VÉTEl
+ KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIBRISEKET, papírrégiségeket, 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
+ Elektromos fűnyíró, 1.600
W-s, eladó. Tel: 06-30-9585018
+ 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
+ ÜLŐGARNITÚRA (3+1+1)
kb. 5-6 éves nagyon megkímélt
állapotban eladó Gödöllőn. I.ár:
80.000 Ft. Érd: 06-20-428-2190

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
+ AKKUMULÁTOR minden típusú gépjárműhöz szaküzle-

tünkben 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
+ NISSAN VANET CARGO eladó. Tel: 06-30-949-3326
+ ELADÓ 4 db Suzuki Swift
lemezfelni, 4 db használt Hankook típusú, 155/70R13 méretű, 6-7 milliméter profil mélységű téli gumival. Gyárt. idő:
2715. Ára 20.000,-Ft. Telefon:
06-30-9482-694

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. 28/417-913
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Beküldési határidő:
2019. június 4.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát
nyerte: Selmeci Zsolt, Lévai András
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Hlavaty Győző, Tóth Dénes
A Happy Box 2000 Ft-os utalványát nyerte: Jenei-Szabó Krisztina
A Városi Múzeum ajándékát nyerte: Centner János, Szalai Bernadett
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Bankó József, Kalászi Miklós
Felhívjuk tisztelt megfejtőink figyelmét, hogy a nyereménysorsoláson való részvételhez elengedhetetlen, hogy – akár postai úton,
akár e-mailen küldik be a megfejtést – a nevük mellett a pontos postai címüket is adják meg!
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