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Fergeteges hangulat fogadta azokat, akik szomba-
ton kilátogattak az ArboFesztre. A Gödöllői Erdészeti 
Arborétumban a reggeltől késő estig tartó programok 
között minden korosztály megtalálta a számára von-
zót. Főzőverseny, játékos vetélkedők, koncertek vár-
ták a családokat, de a remek időben az is jól érezte 
magát, aki csak egy kis piknikezésre vágyott. A ren-
dezvény sztárvendége Farkasházi Réka és a Tinta-
nyúl zenekar volt.

A korábbi évek hagyományait folytatva idén is a 
sport, a főzés és a koncertek képezték a programok 
alapját. A versenyző csapatok bográcsaiban idén 
lecsó rotyogott, amit a játékokban kifáradt fesztivá-
lozók az utolsó falatig el is fogyasztottak. A verseny-
zőknek a főzés mellett több feladatban is helyt kellett 
állniuk, többek között palacsinta dobálásban is össze 
kellett mérniük tudásukat, de színészi képességeik-
ről is számot kellett adniuk a zsűri előtt.

(folytatás a 6. oldalon)

Díjeső GöDöllőnek

játékokkal, zenével a természetben
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– Hogy került kapcsolatba a 
zenével? Mik az első ezzel 
kapcsolatos emlékei?

– Apukám zenész volt, szó-
val azt lehet mondani, hogy 
már édesanyám hasában is 
jazzt hallgattam.

– És mikor döntötte el, 
hogy zenész lesz?

– Itt jön a csavar a történet-
be. A szüleim korán elváltak, 
anyukám próbált zeneileg is 
nevelni, de komoly ellenállás-
ba ütközött részemről, úgy-
hogy feladta. Olyan 20 éves 
korom körül kezdtem el zenét 
tanulni.

– Ezek szerint akkor az édesanyja nem is 
küldte zeneiskolába?

– De, megpróbálta. Elvitt zongorázni, de 
én kézzel-lábbal tiltakoztam. Érdekes, nem? 
Imádtam a zenét, de tanulni nem akartam, 
annak ellenére sem, hogy apukám zongorista 
volt. Úgyhogy végül munka mellett, egyedül 
tanultam meg zenélni. 1985-től a filmgyár-
ban, majd a Madách Színházban dolgoztam 
és a HÉV-en tanultam. Aztán felvettek a jazz 
tanszakra és szaxofonból van diplomám.

– Melyik zenekarban volt először tag?
– Az első zenekar a Bumm! volt. Valla Attila, 

aki Magyarország egyik legjobb szövegírója, 
valamint az R-GO dobosának a fia, hallotta, 
hogyan szaxofonozom és mondták, azonnal 
menjek, mert épp együttest alapítanak. Na ez 
volt a Bumm!

Egyszóval az R-GO előzenekara lettünk. Fi-
atalon belecsöppentem a sűrűjébe. Ezt követő-
en a ZiZi Labor tagja lettem, később jött a Trió 
Bossa formáció, majd 1994-ben csatlakoztam 
Deák Bill Gyula zenekarához.

– Ilyen kezdet után hogy folytatódott a 
pályafutása?...

– Úgy folytatódott, ahogy sok mindenkinek 
szokott, pénztelenül. A feleségem tartott el egy 
darabig. Aztán ráléptem arra az útra, amire sok 
zenész rá szokott, elmentem vendéglátózni. 
Itthon és külföldön is zenéltem, de ezt nem ne-
kem találták ki. Iszonyatosan fárasztó és pont a 
lényeg vész el számomra. Kipróbáltam a hajón 
való zenélést is, de az se jobb. Egy hónapon 
keresztül napi hét, egyenként 45 perces fel-
lépés, 15 perces szünetekkel nem éppen sé-
tagalopp. Nem az én világom. Nem ez volt a 
vágyam, szerettem volna megvalósítani önma-
gam, de ez csak mostanára sikerült.

– Meséljen egy kicsit a jazz tanszakos 
időszakáról!

– Viszonylag idősen kerültem oda, 31 éves 
voltam, amikor felvettek, és már annyit dol-

goztam, hogy majd’ belerokkantam. De hogy 
mondjak valami jót is, Micheller Myrtillt ott is-
mertem meg, akivel azóta is nagyon jó barátok 
vagyunk és épp most csináltunk közös lemezt. 
Úgyhogy a jazz tanszak legnagyobb erénye, 
hogy találkoztam vele.

– Említette, hogy a jazz tanszak alatt is 
már sztárokkal dolgozott együtt. Megtud-
hatjuk, hogy kikkel?

– Sokszor elhatároztam már, hogy nekiállok, 
felidézem és összeírom rendesen. Olyanokkal 
muzsikáltam együtt, mint a Neoton Família, 
Császár Előd, Fenyő Miklós, Zséda, Radics 
Gigi, Takács Nikolas, Falusi Mariann, Irígy Hó-
naljmirigy, Hevesi Tamás, Wolf Kati, TNT, LGT, 
Zorán – akik most hirtelen eszembe jutnak, de 
rengetegen vannak még.

– A színpadon jól érzi magát?
– Nagyon, bár sosem vagyok megelégedve 

magammal. A színpadon szerencsés helyzet-
ben vagyok, örülök annak, hogy akinek a hátát 
látom, örül.

– A koncerteken csak zenél vagy énekel 
is?

– Úgy alakult, hogy szaxofonozom, éneke-
lek és vokálozok a sztárok mögött, konga he-
lyett pedig elektromos perkapadon játszom. 
Zoránnál billentyűzöm is. Vokálgépem is van, 
ami „megsokszorozza” a hangom, így női és 
férfi vokalista is vagyok, többek között ennek a 
sokoldalúságnak is köszönhetem, hogy annyi-
an hívnak fellépni.

– Akkor miért nem lett énekes, hogy ha ez 
is ilyen jól megy?

– Nem éreztem úgy, hogy lenne olyan han-
gom. Mindig azt mondták nekem, hogy az az 
énekes, akinek „torz” hangja van, mint Char-
lie-nak vagy Joe Cockernek vagy sorolhatnám. 

Fiatalabb koromban úgy éreztem, hogy nem 
állnám meg a helyem énekesként. Most léptem 
erre az énekesi útra Myrtill-lel.

– A Királyi Váróban működő Jazzklub 
kinek az ötlete volt, hogy lett en-
nek a főszervezője és milyen ter-
vei vannak ezzel?

– Kovács Balázs MUZA-igaz-
gató ötlete volt, de mikor mondta, 
hogy szeretne egy jazzklubot csi-
nálni, nem is igazán vettem ko-
molyan. Viszont mikor megláttam 
a felújított várót, minden átfordult 
bennem. Borzasztó lelkes vagyok, 
hogy igenis meg fogom mutatni 
a világnak, hogy nem érdekes, 
hogy Gödöllő egy 30 ezres kisvá-
ros, igenis van igény a minőségi 
kultúrára. Szép lassan épülünk, 

fejlődünk, aztán nagyon 
remélem, hogy egyszer 
majd, a nem is olyan tá-
voli jövőben, világsztárok 
is fel fognak lépni a Kirá-
lyi Váróban.

– Myrtill-lel most adott ki egy 
közös lemezt, mik még a tervei?

– Párhuzamosan futnak dolgok. Körülbelül 
25 éve vagyok sessionzenész, most jött el an-
nak az ideje, hogy mást is kipróbáljak. Elkezd-
tem saját produkciókat menedzselni. Két dolog 
fut most, Myrtill-lel és a gitáros párjával csinál-
tunk egy hármas produkciót, illetve a Sax-O-
Funk nevű együttesemet szeretném felfuttatni.

– Mit tart legnagyobb szakmai sikerének?
– Azt, hogy zenélhettem az LGT-vel. Olyan 

érzelmi löketet kaptam akkor, amire egész éle-
temben emlékezni fogok. Felfoghatatlan, hogy 
gyerekkorom bálványaival egy színpadon le-
hettem, erre nincsenek szavak. De már a pró-
bák is óriási élményt jelentettek. Presser Gá-
borral nagyon jó kapcsolatba kerültem, pedig ő 
aztán nem könnyű ember, de egy zseni.

– Mely világsztárokkal játszana szívesen?
– Olyanokkal, akik sajnos már nem élnek. 

Whitney Houstonnal, Prince-szel, Miles Davis- 
szel. Mostanság a legnagyobb kedvencem 
Charlie Puth, éjjel-nappal őt hallgatom. Hihetet-
len tehetséges a pali.

– Van valami álomhelyszíne, ahol nagyon 
szívesen fellépne?

– Igazából nincs, színházban nagyon szere-
tek játszani. Az ottani illat, a tökéletes akusztika 
kiváló helyszín a koncerteknek; sokkal jobban 
kedvelem, mint a klubot vagy a nagyszínpadot, 
de ez a maximalizmusomból ered. Szeretem, 
ha minden hangszer tökéletesen szól. A szín-
ház ilyen, ellentétben egy sátorral, ami szörnyű 
tud lenni.

Jae.
(Az interjú teljes terjedelmében 

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

getés pedig a Gödöllő Net TV Facebook- 
oldalán tekinthető meg)

A Lokomotív gt és Az érzeLmi Löket
30 perc című műsorunk eheti vendége 
Csányi István szaxofonos volt. A Chopin 
Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tanára 
elmesélte, milyen kalandos úton lett ze-
nész, hogy milyen magyar 
sztármuzsikusokkal lépett 
már fel, mesélt a Királyi 
Váróban futó jazz estekről 
és természetesen a jövő-
beli terveiről.

Csányi István
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A képviselő-testület elfogadta a 
BOMM Egészségügyi Kereske-
delmi Kft. ajánlatát a Tüdőbe-
teg-gondozó Intézet és a Lég-
szesz u. 1. sz. alatti ingatlan 
megvásárlására és fejleszté-
sére. A területen egy korszerű 
egészségügyi szolgáltató köz-
pontot alakítanak ki.

A testület áprilisi ülésén 
döntött arról, hogy pályázat 
útján értékesíti az Ady Endre 
sétány 62. szám alatti, jelen-
leg a Tormay Károly Egész-
ségügyi Központ Tüdőbe-
teg-gondozó Intézetének 
helyet adó tehermentes in-
gatlant, valamint a mellette 
fekvő Légszesz utca 1/A. 
szám alatti, 913 m2 területű, 
beépített terület megneve-
zésű, az INVITEL Távköz-
lési Zrt-t megillető földhasz-
nálati joggal terhelt ingatlant. A 
pályázat a két ingatlanra együtt 
volt benyújtható.

Az EURO-IMMO Kft. a két ingat-
lan piaci értékét bruttó 68.100.000 
forintban állapította meg.

A Tüdőbeteg-gondozó épület 
műszaki állapotára – a bontási 
költségekre – való tekintettel, a két 
ingatlan együtt bruttó 60.000.000 
Ft minimum pályázati irányáron 
került kiírásra. Az ajánlattételi ha-
táridőn belül egy ajánlat érkezett, 
a Boróka Egészségház járóbeteg 
szakellátást üzemeltető BOMM 
Egészségügyi Kereskedelmi Kft-
től. A tervezett beépítés ismerte-
tése szerint a két ingatlan össze-
vonását követően egy modern, a 
jelenlegi egészségügyi szabvá-
nyoknak mindenben megfelelő 
létesítményt kívánnak megépíteni. 
Az alsó szinten teremgarázs kerül 
kialakításra, melyből liftekkel lehet 
eljutni a felsőbb szintekre. A föld-
szinten helyezkedne el a labordi-
agnosztika, a radiológia, patológia 
és a gyógyszertár, valamint a büfé 
és a váróhely. Az első emeleten, 
mintegy 20 egészségügyi szakte-
rület járóbeteg rendelői, recepci-
ók, mellékhelyiségek, sterilizáló és 
a kiszolgáló helyiségek kapnának 
helyet. A második emeleten 40 
db, kétágyas fekvőbetegszoba, 
kezelő, nővérszobák, személyze-
ti öltözők kerülnének kiépítésre. 
A harmadik emeleten 2 db nagy-
műtő, 2 db kisműtő, előkészítők, 
ébresztők, raktárak, orvosi szobák 
és intenzív kórterem épülne. A te-
tőtérben tervezik a gépterem és 
a raktárak kialakítását. Az épület 
tervezett területe összesen 5000-
5500 m2 nagyságú.

A projektben megvalósítandó 
intézményt járó- és fekvőbetegek 
együttes ellátására tervezik, 80 
aktív fekvőbeteg ággyal. Munká-
juk során részt kívánnak venni 
Gödöllő város egészségügyi el-
látásában, és a jobb ellátás érde-
kében együtt kívánnak működni 
a Tormay Károly Egészségügyi 
Központtal.

A pályázat során Gödöllő Vá-
ros Önkormányzata vállalta, hogy 
a Tüdőbeteg-gondozó Intézetet 
2019. szeptember 30-ig új helyre, 
a Tormay Károly Egészségügyi 
Központ Petőfi Sándor utcai köz-
ponti épületébe átköltözteti.

A befektetésnek köszönhetően 
a jelenleg rendkívül rossz álla-
potban lévő tüdőgondozó helyén, 
egy, a város egészségügyi ellátá-
sának helyzetét jelentősen javító 
létesítménnyel gazdagodhat Gö-
döllő, ami hozzájárulhat az orvo-
sok megtartásához is.

A fejlesztés azonban nem nyer-
te el a Fidesz-KDNP képviselőinek 
tetszését. Simon Péter Gellért 
egyenesen telekmutyival vádolta 
az önkormányzatot, mivel szerinte 
a „város egyik legjobb ingatlana” 
alulértékelve kerül értékesítésre, 
amivel legalább 140 milliós kár éri 
Gödöllőt. Ezt egy általa és párttár-
sa, Molnár Árpád képviselő által 
készített levezetésre hivatkozva 
állította, az alapján, hogy a szin-
tén pályázat útján értékesítésre 
kerülő, volt posta melletti ingatlan 
90.000 Ft/m2, míg a Tüdőgondozó 
30.000 Ft/m2 körüli áron került el-
adásra.

Simon Péter Gellért kijelentette, 
hogy a pályázati kiírás nem volt 

egyértelmű: nem derült ki belőle, 
milyen szintterületi mutatóval fog 
megvalósulni az építkezés, sem 
az, hogy az értékbecslést végző 
cég milyen szintterületi mutatóval 
mérte fel az ingatlan értékét – vé-
leménye szerint ez az oka, hogy 
mindössze egyetlen ajánlat érke-
zett.

Az elhangzottakra reagálva 
Gémesi György polgármester 
kijelentette, a pályázati dokumen-
tumokban benne volt a képviselő 
által hiányolt mutató. (Erről egyéb-
ként bárki meggyőződhet, hiszen 
a pályázati tájékoztató most is 
megtalálható a város honlapján! 
– a szerk.) Mint mondta, sajnálja, 
hogy ezt az észrevételt a képvise-
lő nem akkor tette, amikor a pályá-
zat kiírásáról döntött a testület, az 
akkor tárgyalt anyagban ugyanis 
ott volt minden, most hiányolt adat.

Simon Péter Gellért a polgár-
mester válaszára úgy reagált: Az 
ilyen áron aluli értékesítés kimeríti 
az ingatlanmutyit, s amennyiben a 
képviselő-testület elfogadja ezt a 
határozatot, akkor minden képvi-
selő számoljon vele, hogy ahhoz 
egyéni döntésével hozzájárul. 
„Ebben az ügyben szerintem a 
büntetőfeljelentés meg fog állni, 
polgármester úr” – jelentette ki Si-
mon.

A képviselő vádjait Halász Le-
vente képviselő (Gödöllői Lokál-
patrióta Klub) határozottan vissza- 
utasította, s úgy fogalmazott, 
amennyiben nem ért egyet az ér-
tékbecsléssel, akkor az azt végző 
céget jelentse fel azzal, hogy félre-
vezette a testületet.

Simon Gellért erre már 
viszakozott: kijelentette, a 
cég jó munkát végzett – de 
új értékbecslést kell kérni.

A képviselő figyelmét 
Pelyhe József alpolgár-
mester hívta fel a két ingatlan 
elhelyezkedése és funkció-
ja közötti különbségre. Mint 
mondta, az Ady sétányon 
lévő ingatlanon egy egész-
ségügyi szolgáltatás kap he-
lyet, nem jelentős haszonnal 
továbbértékesíthető lakások 
és üzlethelyiségek, s ez jelen-
tősen befolyásolja az ingatlan 
értékét. Gémesi György leszö-
gezte, elég világosan látszik, 
hogy itt két különböző, össze 
nem hasonlítható ingatlanfej-
lesztésről van szó. A tüdőgon-
dozó értékesítéséről szólva 
pedig kijelentette: az épület el-
adásából befolyt összeget a vá-
ros a Tormay Károly Egészség-

ügyi Központ fejlesztésére fordítja, 
annak a 110 milliós támogatásnak 
a részeként, amiről szintén április-
ban döntött a testület.

Simon Péter Gellért a vádasko-
dást a következő napirendi pont-
nál is folytatta, amelynek során a 
328 m2 területű, kivett, beépítetlen 
terület megnevezésű, volt posta- 
épület melletti ingatlan értékesí-
tésére kiírt pályázatra a Hajnácz-
kinvest Kft. által benyújtott vételi 
ajánlatát elfogadta a testület.

Az ingatlan értékesítéséről szin-
tén áprilisban született döntés. Az 
ingatlan piaci értéke az EURO-IM-
MO Expert Kft. által készített 
értékbecslés szerint összesen 
30.800.000 Ft. A 424/1 helyrajzi 
számú terület ingatlan-nyilvántar-
tási megnevezése: beépítetlen 
terület. Építési telekké válásához 
a közművek kiépítése, valamint a 
gépjármű közlekedésre alkalmas 
közútkapcsolat megépítése szük-
séges. Az ajánlattételi határidőn 
belül egy ajánlat érkezett, a Hajná-
czikinvest Kft-től.

A Gödöllő Város Helyi Építési 
Szabályzatának (GÉSZ) megfele-
lően társasházi ingatan megépí-
tését tervezi, mélygarázs kialakí-
tásával, ahol a földszintet közület 
részére szeretné bérbe adni, a 
további két emeleti szinten külön-
böző méretű lakások kialakítását 
szeretné megvalósítani, egy kö-
zel passzív ház kivitelezésében, 
hőszivattyús fűtési rendszerrel, a 
tetőn napelemtáblák elhelyezésé-
vel, illetve napkollektorok telepíté-
sével.                                         (kj.)

Korszerű egészségügyi Központ
a tüdőgondozó helyén

A fideszes képviselők 
büntető-feljelentéssel 

fenyegetőznek
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PremontreI fejlesztések:
Új növények,

renDezettebb terület

képviselő-testületi hírek
elfogAdták A  tormAy károly egészségügyi központ  térítésidíj-szAbályzAtát

Korábbi jogszabályváltozások miatt 
felülvizsgálatra és frissítésre került a 
Tormay Károly Egészségügyi Központ 
térítésidíj-szabályzata. Ennek kiadá-
sa, frissítése és fenntartó általi (az ön-
kormányzat képviselő-testülete) jóvá- 
hagyása rendeletben meghatározott.

A szabályzatban a Nemzeti Egész-
ségbiztosítási Alapkezelő (NEAK, ko- 
rábbi nevén: OEP) által nem finanszí-
rozott, jogszabály alapján csak téríté-
si díj fizetése mellett igénybe vehető 
ellátások, illetve egyéb egészségügyi 
szolgáltatások térítési díjai, valamint a 
fizetésre kötelezettek köre (érvényes 
biztosítással nem rendelkező vagy azt 
igazolni nem tudó magyar és külföldi 
állampolgárok) került meghatározás-
ra.

Általános esetben a járóbeteg-szak- 
ellátás az arra jogosult számára az 
eddigieknek megfelelően továbbra is 
térítésmentesen vehető igénybe.

A szabályzat itt érhető el: http://tor-
may.hu/kozerdeku-informaciok/

***
Óvodakorszerűsítésre és futókör ki- 
alakítására pályázik az önkormány-
zat

 A képviselő-testület hozzájárult az 
„Önkormányzati feladatellátást szol-
gáló fejlesztések támogatása” felhí-
vásra a Gödöllői Mosolygó Óvoda 
(2100 Gödöllő, Kazinczy körút 32. hrsz 
973/2) felújítására vonatkozó pályázat 
benyújtásához. A beruházás tervezett 
bruttó összköltsége 51.129.588 Ft. A 
képviselő-testület biztosítja a pályázat 
megvalósításához szükséges leg-
alább 50 százalékos önrészt, azaz 
bruttó 25.564.794 forintot Gödöllő 
Város Önkormányzata 2019. évi költ-
ségvetésének fejlesztési tartalékának 
terhére. Gödöllő esetében 50%-os tá-
mogatási intenzitással pályázhatunk.

A testület hozzájárult az „Országos 
Futópálya-építési Program” felhívásá-
ra, a Gödöllői Alsóparkban legalább 
1000 méter hosszú futókör kialakí-
tására vonatkozó pályázat benyújtá-
sához is. A pályázatot az Aktív Ma-
gyarországért felelő kormánybiztos a 
Szabadidősport-eseményszervezők 
Országos Szövetség bevonásával hir- 
dette meg a magyarországi 20.000 főt 
meghaladó lakosú városok számára. 
A képviselő-testület felhatalmazta a 
polgármestert a szándéknyilatkozat 
és a pályázat aláírására és benyúj-
tására, valamint a sikeres program 
megvalósításához legfeljebb bruttó 
30.000.000 forint önerőt biztosít a 
2019. évi költségvetés fejlesztési tar-
talékénak terhére.

A testület május 30-ai döntéseiről 
bővebben a www. szolgalat.com-on 

és Facebook-oldalunkon 
olvashatnak.

megdöbbentő nyilatkozatot adott ki a magyar 
orvosi kamara területi szervezetének tanácsa a 
múlt héten. A szervezet anyagából jól látható, mi-
nek köszönhető, hogy az összeomlás szélére ke-
rült a hazai egészségügyi ellátás. míg a betegek 
leggyakrabban a több hónapos várólisták miatt 
háborodnak fel, az orvosok a gyorséttermi bérek 
és a végletekig való „önként vállalt túlmunka” el-
len tiltakoznak.

A magyar orvosi kamara állásfoglalása:

„Magyarország jobban teljesít. De nem az 
egészségügyben!

A kiszámíthatóság, a tervezhető jövőkép to-
vábbra is hiánycikk ágazatunkban.

A hétvégén ülésezett a Magyar Orvosi Kamara 
Területi Szervezetének Tanácsa. Elemezve az el-
múlt időszak egészségügyben kialakult helyzetét, 
egyhangú határozatában a következőket hozza 
nyilvánosságra:

Felelős állami vezetőkkel folytatott, mindvégig 
eredményesnek tűnő, közös megegyezéssel zá-
rult tárgyalássorozatot kormányzati döntés nem 
követett. Ez nagy várakozás után még nagyobb 
csalódást okoz az egészségügyi munkavállalók 
körében. A kiszámíthatóság, a tervezhető jövőkép 
továbbra is hiánycikk ágazatunkban.

Testületeink már korábban leszögezték:
• Amint tényeken alapuló gyógyítást várnak a 

XXI. század orvosától, úgy a gyógyítók pedig té-
nyeken alapuló költségvetést, és pénzügyi fedeze-
tet várnak el az ország választott felelős vezetőitől.

• Ismét a társadalmi rangsor végére csúszott az 
ágazati bérszint: a szakorvosi nettó órabér 1.800-
2.300, a szakdolgozói nettó 750-1.050,-Ft között 

alakul. Egy szakorvosi vizsgálat hivatalosan folyó-
sított ára 1.485,-Ft!

• Hiába áll készen az orvoskar a 70 éves szé-
gyenbélyeg, a paraszolvencia megszüntetésére, ha 
ehhez költségvetési forrást, érdemi bérrendezést 
továbbra sem kap.

• Szakorvosképzésünk minőségének hanyat-
lásáért, a betegellátás minőségének fokozódó bi-
zonytalanságáért nem kis mértékben a rendszert 
torzító paraszolvencia-rendszer a felelős.

• Az alapellátás jogi és financiális elhanyagolt-
sága, közellátó fogorvosaink szégyenletesen ala-
csony javadalmazása rohamosan súlyosbodó né-
pegészségügyi kockázat, amint azt a legfrissebb 
nemzetközi statisztikák is fényesen bizonyítják.

• Nyugdíjas munkatársaink, mintegy 5000 nővér 
és orvos nélkülözhetetlen, és áldozatos tevékeny-
ségének engedélyezési folyamata botrányos, köz-
teherviselési diszkriminációjuk jogorvoslatért kiált.

• A biztonságos betegellátás már az önként vál-
lalt túlmunka maximális kiaknázásával, a munkajo-
gi szabályok rendszeres és sorozatos megsértésé-
vel sem biztosítható.

Vajon az egyre-másra bozóttűzként fel-fellán-
goló helyi, intézményi botrányok, tiltakozások, az 
önként vállalt túlmunka megtagadásának egyre 
terjedő mértéke mikor éri el a felelősök ingerkü-
szöbét, haladéktalan és érdemi lépések megtétele, 
az egészségügyi ráfordítások jelentős növelése 
érdekében?

Magyarországon a vázolt helyzet rendezése ki-
zárólag döntéshozói akaraton múlik!

Magyar Orvosi Kamara 
Területi Szervezetek Tanácsa”

A május 30-ai képvi-
selő-testületi ülésen 
sem maradt el Vécsey 
László, fideszes parla-
menti képviselő meg-
nyilatkozása. ezúttal 
bejelentette: megkérte, 
megkapta és sajtónyil-
vánossá teszi a tüdőgon-
dozóval kapcsolatos ál- 
lamtitkári állásfoglalást 
és ellátja azt saját ki-
egészítéseivel. 

A bejelentést köve-
tően a tüdőgondozó ingatlan értékesítésére rea-
gálva megismételte Simon Péter Gellért szavait, 
miszerint ezzel becslések szerint legalább 140 
millió forintos veszteség éri a várost. kijelentette, 
mindenben támogatni fogja a fideszes képviselő-
ket, hogy megakadályozza a beruházást. 

miután a képviselő befejezte hozzászólását, 
gémesi györgy polgármester az elhangzottak-
ra kívánt reagálni, azonban vécsey lászló több 
alkalommal is közbekiabált. gémesi györgy je-
lezte, szeretne reagálni az elhangzottakra, majd 
elmondta, egy korábbi képviselőtársa már pró-
bálkozott az állandó feljelentgetéssel – minden 
esetben eredménytelenül.

de, mint mondta, akkor a bíróság majd eldönti, 
hogy érte-e a veszteség a várost vagy sem.

kijelentette, sajnálattal látja, hogy az egész-
ségügy egy ilyen fejlesztéséhez ennyire negatí-
van állnak hozzá. vécsey lászló mindeközben 
folyamatosan hangos közbeszólásokkal jelezte, 
azonnal szót kér, amire a polgármester meg-
jegyezte, ez a parlamentben sem így működik, 
most, miután ő már befejezte hozzászólását, vá-
laszol a képviselő által elhangzottakra.

mivel a téma az egészségügyet érintette, géme-
si györgy válaszában megosztotta a testület tagja-
ival az orvosi kamara frissen kiadott nyilatkozatát 
(lásd lentebb – a szerk.), vécsey lászló azonban a 
válaszra már nem volt kíváncsi, kijelentette: ő a be-
jelentését megtette és elhagyja a termet. ezután a 
polgármester válaszát meg nem várva felkapta a 
kabátját és az ajtót becsapva távozott.

Vécsey LászLó
kirohanása

„Magyarország jobban teljesít. De neM az egészségügyben!”
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A Gödöllő–Hatvan vasútvonal-szakasz fel-
újítási munkálatait végző Swietelsky Vas-
úttechnika Kft. és a beruházó Nemzeti Inf-
rastruktúra Zrt. tájékoztatása szerint 2019. 
június 11-én megtörténik a Gödöllő vas-

útállomáson található gyalogos-felüljáró 
elbontása. A teljes munkaterület, így azon 
belül a munkavégzés ütemezése a kivitele-
ző és a beruházó kompetenciája.

A kivitelező szerint nem lehet tovább 
halasztani a meglévő acélszerkezetű híd 
bontását, mert az akadályozza a további 
munkálatokat.

A gyalogos-aluljáró időbeni befejezésé-
hez szükséges ütemezés alapján a mű-
tárgy háttöltését ki kell alakítani, ami érinti 
a felüljáró alapozását. A háttöltés kialakítá-

sa után a vasúti pálya építése folytatódik, 
ami úgy szintén érinti a gyalogos-felüljáró 
tartóoszlopait. Ezen munkák időbeni el-
végzése szükséges ahhoz, hogy 2019. de-
cember 7-én újra megindulhasson a vonat-

forgalom a vonalszakaszon, a vágányzár 
időben befejezhető legyen.

A gyalogosforgalom teljes elterelésére 
azért van szükség, mert a következő idő-
szakban történik az új vágányok víztelení-
téséhez szükséges szikkasztó árkok kiépí-
tése és az árokmélység a másfél métert is 
eléri. Ezt követően fektetik az új vágányo-
kat, ami rendkívül intenzív teherszállítással 
jár. Amint megtörténik a sínpár fektetése, 
kezdődik a felsővezeték kiépítése és már 
közben is beindul a vasúti anyagszállítás. 

Ezzel párhuzamosan természetesen épül 
az új utaskiszolgáló és üzemviteli épület is. 
Az átjárást az is lehetetlenné teszi, hogy az 
új peronok fél méterrel magasodnak a vá-
gányok fölé.

A felüljáró elbontását követően az egye-
temi városrész megközelítése a HÉV pa-
lotakerti megállójától a Szabadság út – 
Szent-Györgyi Albert utca – Páter Károly 
utca útvonalon lehetséges.

A másik terelőutat a HÉV-végállomástól 
jelölték ki: Állomás tér – Állomás út – ideig-
lenes vasúti átjáró – Premontrei utca.

Az ideiglenes gyalogos terelőút az alul-
járó megnyitásáig, 2019. szeptember 20-ig 
lesz érvényben.

(kj)

Vasútfelújítás:  június 11-től 
bontják  a gyalogos-felüljárót

késnek és kihAgyják A 
megállókAt A volánbusz-járAtok
egyre több a panasz a volánbusz járatainak gödöllői 
közlekedésével kapcsolatban. Az utasok késéseket, 
és a megállók figyelmen kívül hagyását tették szóvá. 

Az utasok egy része jelentős – sokszor több, mint 
negyedórás – késéssel érkező járatokról számolt be, 
a klapka utcai buszfordulónál volt, hogy 20 percet vár-
tak a „menetrend szerinti” járatra. szintén sokan szóvá 
tették, hogy sok busz nem veszi figyelembe a megál-
lót, ha ahhoz közeledve nem látnak várakozó utast. 
így többen is póruljártak, akik az elmúlt hetekben az 
eső elől behúzódtak a buszváróba. márpedig minden 
egyes busznak kötelező megállni a kijelölt helyeken, 
sőt, igazság szerint amennyiben pl. korábban érkezik a 
megállóba a menetrendben meghatározottnál, úgy ott 
kell(ene) bevárnia a pontos továbbindulást. 

reméljük, ezzel a buszvezetők is tisztában vannak, 
és a jövőben ezt szem előtt tartva, nem lesznek az 
elmúlt hetekben tapasztalt kirívó esetek. lapunk ter-
mészetesen a volánbusz zrt. illetékeseit is megkeresi 
az ügyben. kérjük, amennyiben a következőkben is ha-
sonló problémákat tapasztalnak, jelezzék szerkesztő-
ségünknek az info@szolgalat.com címen!                (bn)

SZIE
SZEnt-GyörGyI albErt utca

PrEmontrEI utca

88 új pArkoló

A tervek szerint, amennyiben az időjárás engedi, a héten befejeződhetnek a 
munkák a palotakert hév-megállónál kialakítás alatt lévő p+r parkolónál. A 
létesítmény területén 88 személygépkocsi számára lesz lehetőség parkolásra. 
ez a következő időszakban pótolja a vasútállomásnál a felújítási munkák mi-
att kiesett parkolókat, másrészt segítséget jelent azoknak, akik a belvárosból 
szeretnének tömegközlekedéssel tovább utazni.                 j.

június 8-án, szombaton, 10 órakor tartják az 1933-ban, a fiúcserkész-vi-
lágtalálkozóra megépített gyalogos-felüljáró búcsúztatóját. A híd történe-
tét felidéző rövid megemlékezésen minden résztvevő kap egy szalagot, 
amire ráírhatja „üzenetét”, és a közös séta alkalmával rákötheti a 86 éves 
vasszerkezet korlátjára.
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(Folytatás az 
1. oldalról)

A főzőverseny győz-
tese végül a Szivacs 
Brothers csapata 
lett. második helyen 
végzett a Gödöllői 
Lokálpatrióta Klub, a 
harmadik helyet pe-
dig a Nagycsaládo-
sok Egyesülete csa-
pata érdemelte ki. 

Most is rengetegen használták  
ki a lehetőséget, hogy kipróbál-
ják a kisvasutat, de sokakat von-
zott az akadálypálya, a lovaglás 
és az íjászat is. 
Persze nem hiányoztak a külön-
böző kézműves foglalkozások 
és az arcfestés sem, ami töretlen 
népszerűségnek örvend a gye-
rekek körében. 
A rendezvényhez a kez-
detektől fogva hozzátar-
tozik a zene. A színpa-
don is egymást váltották 
az előadók. Farkasházi 
Réka és a Tintanyúl ze-
nekar koncertje hatalmas 
sikert aratott, a kiváló 
előadó remek hangulatot 

varázsolt a rétre, ahol együtt tán-
colt közönséggel.  
Az esemény különlegessége 
volt, hogy először rendeztek Arbo 
Menyegzőt, amelyen Hajni és 
Andris esküdtek örök hűséget 
egymásnak.                           (k.j.)

Arbofeszt 2019

(Több fotó a szolgalat.com-on és Fa-
cebook oldalunkon)  
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Háromszor 60 év 

Szombaton különleges dél-
utánra készülődött a Gödöllői 
Kerbarátok Köre. Városunk 
egyik legaktívabb nyugdíjas 
egyesületének tagsága most 
köszöntött három olyan há-
zaspárt, akiknek 60 évvel ez-
előtt volt az esküvőjük. Raj-

tuk kívül, természetesen nem 
feledkeztek meg a 80 és 70 
éves tagjaikról, valamint a 
névnaposokról sem.
Sebő Györgyné, a kertbarát 
kör elnöke – aki maga is a 
köszöntöttek között volt, mert 
idén ő is 80 éves – meghatód-
va üdvözölte a szép számban 
összegyűlteket, majd Gémesi 
György polgármester is sze-

retettel köszöntötte az ünne-
pelteket és az ünneplőket. A 
hat évtizedet szépen megért 
házaspárok részéről Wolf 
Maya fejezte ki hálájukat a 
megemlékezésért. Beszédé-
ben azt hangsúlyozta: minden 
párnak komoly kompromisz-

szumokat kell kötni, csak így 
„működhet” a házasság. A 
60 éves házasok (Mészáros 
Erzsébet-Pintér István, Er-
dész Gizella-Kestner István, 
Wolf Maya-Kalydy Endre) a 
Nászinduló dallamaira jöttek 
be a Török Ignác Gimnázium 
éttermébe, ahol egy kellemes 
koraestét töltöttek el.

(t.a.)

Új, múltidéző lehetőség, Gö-
döllő leghíresebb lakója, Er-
zsébet királyné életével kívá-
nunk foglalkozni, megbeszélni, 
kicserélni a róla tudhatókat. 
Megismerni a róla szóló köny-
veket, írásokat, ezért is hívjuk 
az érdeklődőket a Gödöllői Vá-
rosi Könyvtárba 2019. június 
11-én, kedden, 17 órára.

Vendégünk, dr. Boda Anikó az 
egyik legszebb Erzsébet port-
réról, Benczúr Gyula festményé-
ről is beszél. A mester és a királyi 
család kapcsolatáról is szó lesz;  
Ferenc József, akit szintén meg-

festett szinte példa nélküli, hogy 
elment a műtermébe modellt ülni. 

ADOMÁNY-jegy (500 Ft) 16.30-
tól váltható a helyszínen. Érde-
mes megkóstolni a Sisi-kávét is.

erzsébet-klub

A Gödöllői Királyi Kas-
tély Barátainak Egyesü-
lete 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.

Meghívó
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A felvidéki utunk előtt több PPT-s 
előadást is meghallgattunk a gö-
möri tájról, történelméről, az ott 
élő emberekről, így már nagyon 
izgatottan vártuk az indulást. 
Első megállónk az Ajnácskői 
Alapfokú Általános Iskola volt, 
ahová sok-sok ajándékot vit-
tünk. Óriási lelkesedéssel vártak 
minket, ilyen meleg fogadtatásra 
nem is számítottunk. Csak egy 
kérésük volt, hogy kö-
zösen énekeljük el 
a magyar Himnuszt. 
Csodálatos érzés 
volt mindenkinek! A 
füleki vár és a pelsőci 
református templom 
után a Gömör-Tor-
nai-karsztvidék egyik legszebb 
barlangját néztük meg. A szal-
macseppkövek teszik egyedül-
állóvá. A nagyteremben lekap-
csolták a világítást, és a vezető 
azt mondta, csak egy népdal 
eléneklése után lesz újra fény. 
Így már világos volt, hogy mi-
ért kellett megtanulni itthon az 
Erdő, erdő című gömöri népdalt. 
Nem vallottunk szégyent. Az 
első nap végén pihenésképpen 
még íjászkodtunk is.
A második napon a csetneki vízi-

vár volt az első meg-
álló, majd a tornaljai 
gyermekotthonban 
tettünk látogatást. 
Sok játékot, plüss 
állatot gyűjtöttünk, 
és ezekkel nagy 
örömöt szereztünk 
az ott lakóknak.
A következő prog-
ramunk a magin-
vári kilátóhoz egy 
kemény 

túra volt! A 
kilátóból mesés lát-

ványban gyönyörködtünk, meg-
érte a fáradságot. Rimabányán 
egy Árpád-kori erődtemplomot 
mutattak be, melynek falán egy 
10 méter hosszú falfreskón 
Szent László király legendáit 
örökítették meg.
A harmadik napon Debrődön 
a falu határában megnéztük a 
Szent László-forrást. A forrás 
mellett lehetőségünk volt még 
egy különleges növénytemp-
lomot is meglátogatni, amely 
Szent László királyunk temp-
lomának romjaira épült. Ezt 

követően egy mesebeli palotá-
ba látogattunk el, az Andrássy 
Mauzóleumba, amely Kraszna-
horkaváralján található. A cso-
portunkkal koszorút helyeztünk 
Andrássy Dénes és felesége, 
Franciska sírjára, ezzel kife-
jezve tiszteletünket. Következő 
állomásunk a rozsnyói Bányá-
szati Múzeum volt. A múzeumba 
egy alagúton keresztül jutottunk 
el, és egy interaktív geológiai, 
természetrajzi, bányászati és 
kohászati tárlatvezetésnek le-
hettünk a részesei. Mindenki 
nevében elmondhatjuk, hogy 
a harmadik napon is rengeteg 
új élménnyel gazdagodtunk. 
A krasznahorkai várat néztük 
meg, ahonnan csodálatos volt a 

kilátás. Végezetül Sajógömörre 
mentünk, itt Mátyás király kapás 
szobrát tekinthettük meg. Mind-
ezek után elindultunk haza. Ha-
zafelé útközben még megálltunk 
Szent László király falujában, 
Sajószentkirályon. 
Ez a szlovákiai utazás felejthe-
tetlen élményekkel teli, sok kö-
zös kalandot hozott nekünk, és 
még jobban összekovácsolta a 
Petőfis hetedikeseket. 
Köszönjük dr. Mohosné Pécsvá-
radi Gyöngyi tanárnőnek a szer-
vezést és Vörös Bea, dr. Né-
methné Lőrinczy Júlia, valamint 
Molnár László és Király László 
tanárainknak a kísérést.

(petsuli)

Petőfisek szent LászLó kiráLyunk nyomában Gömörben

Beteg embertársaink nevében kér-
jük Önt, vegyen részt véradó na-
punkon.

Lehetőségei szerint kérjük, segít-
sen az új véradók toborzásában, 
a térítésmentes véradó mozgalom 
népszerűsítésében azért, hogy 
minden rászoruló számára bizto-
sítva legyen az életmentő, pótolha-
tatlan vér.

Véradás helye: MŰVÉSZETEK 
HáZA 
                        
Véradás ideje: 2019. JúNiuS 5. 
SZERDA 
 
JELENTKEZÉS: 9:00-18:00 óra kö-
zött  

Önzetlen segítségét minden beteg 
nevében köszönjük!
Személyi igazolványát, lakcím ig. 
kártyáját, a TB kártyáját  feltétlenül 
hozza magával!

kedves vérAdó!
A tavalyi évben első alkalommal hirdettük meg a Magyar 
Polgármesterek Találkozójának kísérő rendezvényeként az 
ország különböző térségeinek portékáival bemutatkozó kiál-
lítás- és vásárt.

A nagy érdeklődésre való tekintettel, idén második alkalommal szervezzük meg az ese-
ményt, 2019. június 29-én, szombaton. A termékbemutató helyszíne ez alkalommal is a 
Városi Piac területe lesz. 
A térségi piacot dr. Gémesi György polgármester reggel 8 órakor nyitja meg. Mindenkit 
szeretettel várunk, aki kíváncsi a más megyékből érkező egyedi termékekre és ízekre. A vá-
sárban helyben készített, tájjellegű ételek megkóstolására és vásárlására is lehetőség lesz.     

Akik bemutatkoznak:

„Szegről-Végről” Szövetkezet (Szentpéterszeg): ivólevek, lekvárok, kézműves- és ková-
csoltvas termékek, dísztárgyak
Szentpéterszegiek Baráti Körének Egyesülete: káposztás paszuly /ételkóstoló
Nagyrábéi Papírfonó: alkalmi dísztárgyak, tároló dobozok, praktikus használati tárgyak
Nagy Méhészet (Nagy Zsolt méhész): mézkészítmények
Baloghné Méhay Katalin vállalkozó (Kistokaj): horgolt- és gyöngyből készített játékok, 
ékszerek, dísztárgyak
Kéméndi Péterné vállalkozó (Kistokaj): ajándéktárgyak, kopogtatók, asztali díszek
Visnyovszki Gyuláné vállalkozó (Kistokaj): textílbabák, játékok
Grznár József vállalkozó (Isaszeg): adalékanyag mentes házi készítésű hústermékek
Start Malom (Jánoshida): a Malom termékei, lisztek
Barázda Szociális Szövetkezet (Tiszaörs): kecskesajt készítmények, házi száraztészták,
kézműves táskák
Fortuna vállalkozás (Tura): „aranyszalagos”  lángos és langalló 

térséGi Piac – termékbemutató kiáLLítás-és vásár
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A Gödöllői Szimfonikus Zenekar operaestje zárja a Koronázási 
Hétvége eseményeit június 9-én, vasárnap este. A koncerten két 
csodálatos énekes, Antal Lívia és Pataki Adorján lesz a zene-
kar vendége. 

Pataki Adorján 1999-től a kolozsvári Gheorghe Dima Zeneaka-
démián tanult, s 2005 októberétől a Kolozsvári Magyar Opera 
magánénekese. Rendszeres közreműködője a romániai filhar-
monikus zenekarok, valamint a Bukaresti Kamarazenekar kon-
certjeinek. Énekel a Kolozsvári Román Operával, a Temesvári 
Nemzeti Operával, és hallhatja a Magyar Állami Operaház kö-
zönsége is. 
Az elmúlt években holland, osztrák, svájci, spanyolországi, né-
metországi, bosznia-hercegovinai és norvégiai turnékon vett 
részt. 2006-ban a Traian Grozavescu Nemzetközi Énekverse-
nyen különdíjat kapott a Romániai Zeneszerzők és Zenetudósok 
Szövetségétől (UCMR), 2009-ben az Ionel Perlea Nemzetközi 
Dalversenyen a legjobb kamarazenei előadó különdíját vette át, 
2010-ben a IX. Nemzetközi Lehár Ferenc Operett Énekverseny 
különdíját és a Duna Televízió különdíját nyerte el.
Antal Lívia szintén a kiváló fiatal operaénekesek közé tartozik, 
akit ma már a műfaj csillagaként tartanak számon. 2009-2013 
között végezte el a Kolozsvári Gheorghe Dima Zeneakadémia 
előadóművész-klasszikus ének szakát, jelenleg a mesterfokú ta-
nulmányait végzi. 
A magyar közönség az Erkel Színházban hallhatta, az elmúlt 
években többek között Mozart, Donizetti. Bizet operáiban lépett 
színpadra. 
A június 9-ei esten népszerű operarészletek hangzanak el, töb-
bek között Puccini, Verdi és Bizet művei csendülnek fel.

Az új dolgok, kihívások 
sokszor félelemmel 
töltenek el bennün-
ket. A legtöbben nem 
szívesen lépünk ki a 
komfortzónánkból, a 
kudarctól, az isme-
retlentől való félelem 
azonban személyi-
ségfejlődésünket is 
gátolja. Amy Newmark 
új könyve arra bátorít, 
hogy merjünk igent 
mondani az új dolgokra. 
A könyvben százegy olyan történe-
tet írtak meg, melyek arra késztet-
ték szereplőiket, hogy szembenéz-
zenek a félelmeikkel, új dolgokat 
próbáljanak ki, s ezáltal az életük 
tartalmasabb és boldogabb lett.  
Az egyes esetek arra ösztönzik az 
olvasókat, hogy még inkább fesze-
gessük a határainkat, legyen az 
akár olyan hétköznapi dolog, mint 
kipróbálni egy új ételt, vagy olyan 
hatalmas kihívás, mint siklórepü-
lésre indulni egy magas szikláról.
Aki szerelemre vágyik vagy új 
karrierre, vagy le akarja küzdeni 
a félelmét, esetleg nekivágna egy 
utazásnak, azok a könyv oldalain 
rokonlelkekre találnak. Szereplői 

ugyanis hétköz-
napi emberek, 
akik valódi tör-
téneteiket osz-
tották meg az 
olvasókkal, akik 
ezek által jelentős 
segítséget kap-
nak ahhoz, hogy 
nyitottabbá, bát-
rabbá váljanak. 
Az érdeklődők 
egyben ötleteket 

is kapnak az egyes fejezetekből, 
tapasztalatokból, hogyan léphetik 
át korlátaikat, és persze ahhoz is, 
hogy milyen új dolgokat próbálhat-
nak ki, hogy teljesebbé tegyék éle-
tüket. A történeteket tizenegy téma 
köré csoportosították: 1.  Próbálj 
ki új dolgokat; 2. Fogadd el a vál-
tozást; 3. Lépj ki a külvilágba az 
emberek közé; 4. Tégy úgy, mintha 
nem félnél; 5. Akkor is tedd meg, ha 
félsz; 6. Higgy magadban; 7. Légy 
bátor; 8. Találd meg z új énedet; 9. 
Add oda magad; 10. Kalandra fel; 
11. Bízz magadban.
Az USA -ban a kötetet az elmúlt 25 
év öt legemlékezetesebb könyvei 
között tartják számon. 

(ny.f.)

A bAgoly könyvesbolt AjánlAtA
merj igent mondani!

erdélyi művészek 
a szimfonikusok koncertjén
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Különleges jubileumi kiállítás nyílik június 7-én, 15 órakor 
a Művészetek Házában, ami két évfordulót kapcsol egybe: 
Balla Vera festőművész születésének 50., és az általa ala-
pított Sanyi Manók Rajzköre és a Nagy Sándor Képzőművé-
szeti Kör fennállásának 25. évfordulóját.

A műhelyekben 6 évestől egész felnőtt korig folyik a gyerme-
kek képzése játékos formában, személyre szabottan, nyitott 
személyiséggel, szakmai odafigyeléssel. A kiállítás bemutat-
ja az egész évben odaadóan szorgoskodó kezek munkáját. 
A megnyitót követően Balla Vera jubileuma 16 órakor az Er-
zsébet Királyné Szállodában, 17 órakor a Levendula Galériá- 
ban folytatódik, majd a születésnapi kiállítássorozat a Nagy 
Sándor-házban ér véget.

A héten több program is várja az ol-
vasást szeretőket a Könyv Ünnepe 
Gödöllőn programsorozat része-
ként. A számtalan kortárs irodal-
mi rendezvény mellett a Kabátos 

Kölcsönzőben már lehet válogatni 
az országos könyvtermés ünnepi 
könyvheti kiadványaiból is. 
Június 4-én Erdős Virág költővel 
találkozhatnak az érdeklődők, aki 
az olvasók kérésére kapott meg-
hívást; a könyvtár munkatársai 
ugyanis az év elején megkérdezték 
az olvasóikat, kiket hívjanak meg a 
könyvtárba. A legtöbb szavazatot 
Erdős Virág kapta, aki elfogadta a 

felkérést, és így a Könyv Ünnepe 
Gödöllőn rendezvénysorozat alkal-
mából találkozhatnak vele az olva-
sók. Beszélgetőtársa az Irka alapí-
tó tagja, Kusnyarikné Papp-Klára 

Márta lesz.
Június 6-án Varga 
Zoltán Zsolt lesz a 
könyvtár vendége. 
A gödöllői szobrász-
művésszel ezúttal 
nem a képzőművé-
szetről, hanem leg- 
újabb, „Euridiké ha-
lott” című kötetéről 
beszélget Ács Jó-
zsef költő és Z. Kar-
valics László költő. 

A most megjelenő kötet a GÖMB 
alapítójának második novellás-
kötete. A bemutatók sorát 13-án 
Bernáth József séf, „Édes emlé-
kek anyukámtól” című könyvének 
bemutatója zárja. A Könyv Ünne-
pe Gödöllőn jeles eseménye évek 
óta a Gödöllői Irodalmi Díj átadása, 
június 8-án. A rendezvényekről bő-
vebben a www.gvkik.hu oldalon 
olvashatnak az érdeklődők.     (k.j.)

A Cimbaliband rajongók 
már megszokhatták, 
hogy a zenekar mindig 
valami újjal, izgalmassal 
rukkol elő. Nem lesz ez 
másként június 20-án 
sem, amikor is unger 
Balázs és csapata a 
Gödöllői Vonós Kama-
razenekarral ad közös 
koncerttet.
Az est egyfajta zenei 
utazás lesz Budapesttől 
Isztambulig, melynek 
során magyar, erdélyi, 
román, bolgár, török 
népzenét, Kodály és 
Bartók népzenei ihleté-
sű muzsikáját hallhatja 
a közönség.
A képzeletbeli vonat 
egyes állomásait egy-
egy zenemű adja: Budapest 
– Kodály: Magyar rondó, Abla-
kimba (Bartók turai gyűjtése) é 
a  Selyemcsárdás, Nagyvárad 
– Megyek az úton,
Kolozsvár – Bartók: Erdélyi tán-
cok, Kimondani nem lehet (Er-
délyi feldolgozás), Ez a világ, 
Bukarest – Bartók: Román tán-

cok, Temelia (román népzenei 
feldolgozás), Oriental Mahala 
Szófia Balkánia (bolgár nép-
zenei feldolgozás), Isztambul 
– Üszküdár (török dallamok), 
Sehnaz Longa (Vágy) török 
népzenei feldolgozás. A kon-
certre a Művészetek Háza kert-
jében kerül sor.                   (k.j.)

transbaLkáni daLLamok 
GödöLLői módra

kiáLLítássorozattaL ünnePeL 
bAllA verA 

A Könyv Ünnepe 
rendezvényei
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Tizenegyedik alkalommal ren-
dezte meg a Révkomáromi 
Művészeti Alapiskola és a Ko-
máromi Kamarazenekar nem-
zetközi hegedűversenyét. A 
Szlovák Köztársaság Kormá-
nya, Nyitra Megye Önkormány-
zata, valamint Komárom város 
támogatásával megvalósult 
versennyel a komáromi szüle-
tésű zeneszerző és zenepeda-
gógus, Beliczay Gyula emléké-
nek kívántak tisztelegni. 
A Chopin Zenei AMI-ból a ka-
marazenei kategória III. kor-
csoportjában a Juhász Enikő 
(furulya), Kertész Mátyás 

(cselló) és ujj Emőke (zongo-
ra) összeállítású trió mutatta 
be tudását. Előadásukért arany 

minősítést kaptak. A nö-
vendékeket Z. Molnár il-
dikó és T. Pataki Anikó 
készítette fel a versenyre. 
Szép eredemény szüle-
tett a X. Országos Czidra 
László furulyaversenyen 
is, ahol az iskola két szólis-
tája, valamint két kamara-
csoportja jutott a döntőbe 
és ért el szép eredményt. A 
szóló kategória II. korcso-
portjában Szabó Hunor III. 
díjat, a IV. korcsoportban 
Juhász Enikő III. díjat kapott. 
Zongorakísérőjük Ujj Emőke 
volt.
Kamara kategóriában az 1. 

korcsoportban 
a Sződi Júlia, 
Szabó Hunor, 
Pirkó Emma, 
Sorompó Attila 
alkotta együttes 
I. díjat nyert.
Kamara kate-
góriában a 2. 
korcsoportban a 
Baji Boglárka, 
Juhász Enikő, 
Lukács Lilla 
Réka összeál-

lítású együttes szintén I. díjat 
kapott. Felkészítő tanáruk, Z. 
Molnár Ildikó tanári különdíjban 
részesült.                            (b.j.)

véGe a retro korszaknak

Zeneiskolai sikerek 

Családi nappal zárt a kastély 
Zár(ol)va című kiállítása. Szom-
baton színes pogramok várták 
a látogatókat a zárónapon. Most 
is sokan voltak kí-
váncsiak az 1950-
től 1990-ig terjedő 
időszakot bemutató 
különleges tárlatra, 
amely a kastély leg-
kevésbé dicső idő-
szakát mutatta be. 
Ezekben az évek-
ben az épületben 
egymás mellett ka-
pott helyet a szovjet 
laktanya, az idősek otthona és a 
magyar honvédségi lakássor. 
A tárlat több szempontból is kü-
lönleges volt: egyrész első alka-
lommal mutatta be a II. világhá-
ború után történteket, másrészt 
hatalmas összefogással való-
sult meg, amelyben szinte va-
lamennyi korosztály képviselői 
együtt dolgoztak és hoztak létre 
egy egyedülálló anyagot. A kuta-
tásba ugyanis a kastély muzeoló-

gusai bevonták a diákokat is, akik 
többek között interjúkat készítet-
tek azokkal, akik emlékeket őriz-
tek ebből az időszakból.  A kiál-

lításnak köszönhetően nemcsak 
a szociális otthonhoz kapcsoló-
dó tárgyak kerültek elő, hanem 
olyanok is, amik az egykor zárt, 
szovjet laktanyából származtak. 
A tárlat a Pulszky Társaság által 
meghirdetett Év Kiállítása pályá-
zaton különdíjat kapott, ennek, 
valamint a MúzeumDigitár támo-
gatásának köszönhetően online 
kiállításként lesz megtekinthető. 

(k.j.)
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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 instal-
láció, Bódis Erzsébet textilművész kalotaszegi gyűjteményéből, 
megidézve a művész gyökereit és a látásmódot, amely pályáján 
elindította. A kiállítás rendezője és kurátora: Hidasi Zsófi textilter-
vező, a GIM-ház művészeti vezetője. Nyitva tartási rend: szomba-
ton és vasárnap: 14 és 18 óra között; munkanapokon: 9 és 15 óra 
között. Csak előzetes bejelentkezést követően!

tel/fax: 06 28 419 660 email: gimhaz@invitel.hu www.gimhaz.hu
A gIM-hÁZ PÜNKÖSDI hÉTvÉgÉN 

(VASÁRNAP ÉS HÉTFŐN) ZÁRVA TART! 

A Szentlélek ezen a 
napon áradt ki Jé-
zus tanítványaira, az 
apostolokra, és ezzel 
a napot új tartalommal 
töltötte meg a keresz-
tények számára.

Az Ószövetségben két-
féle értelmezése volt 
pünkösd ünnepének. 
Kezdetben a hetek 
ünnepe volt, aratási 
ünnep, amely során 
az első termést felaján-
lották Istennek, de ké-
sőbb, s Jézus korában 
már bizonyos, hogy új 
értelemmel gazdago-
dott: a törvényadás és 
a Sínai-hegyen kötött 
szövetség ünnepe lett. 
Azáltal, hogy a Szent-
lélek azon a napon áradt ki, 
amelyen az Istentől kapott tör-
vényt ünnepelték, jelzi, hogy 

ennek az addigi ünnepnek a 
tartalmát gazdagítja: a törvény 
már nemcsak kőtáblára van 
írva, hanem az Őt befogadó 
emberek szívébe is.

A keresztények kezdettől fog-
va a húsvéthoz kötötten tartot-
ták meg az ötvenedik napot. 
Vannak, akik Szent Pál apos-
tol megjegyzésében – „pün-
kösdig maradok Efezusban” 
– már a keresztény pünkösdöt 
értik. Az azonban biztos, hogy 
az elvirai zsinat (313) tanítja: 
ha valaki nem tartja meg pün-
kösd ünnepét, új tévtanítást 
vezet be az egyházba. A IV. 
században már egyre több 

említés történik az ünnepről.
Pünkösd ünnepi napján há-
rom fontos esemény történt: 
a Szentlélek – mint Krisztus 
megváltó tettének gyümölcse 
és beteljesítője – eljövetele; az 
egyház alapítása és az egész 
világra kiterjedő missziós mun-
ka kezdete.

A Szentlélek kiáradásának tör-
ténetét az Apostolok cseleke-
detei (ApCsel 2,1–11) rögzíti. A 
leírás szerint: miután a Szentlé-
lek eltöltötte őket, az apostolok 
mindenkinek a saját nyelvén 
hirdették az evangéliumot. Is-
ten a nyelvek csodájával mutat-
ja meg azt az egységet, amely 
a közös hit megvallásával kap-
csolja össze a különböző nyel-
ven beszélő embereket. 

Június 6. csütörtök 18.00:
Jancsó Edit (zongora) művé-
szeti záróvizsga hangverse-
nye
Június 7. péntek 18.00:
Benedek Krisztina (népi ének) 
növendékeinek hangversenye
Június 11. kedd 17.00:
ÉVZÁRÓ HANGVERSENY 
ÉS BIZONYÍTVÁNYOSZTÁS
helyszín:Mezőgazdasági Gép-
múzeum Konferenciaterme
Június 12. szerda 17.30:
Barta Katalin és Ferenczi Anna 
(zongora)
növendékeinek hangversenye
Június 17-től 23-ig:
ZENE ÉS TÁRSMŰVÉSZE-
TEK TÁBOR

Frédéric Chopin Zenei 
AMI programja

PünkösD - A szentlélek kIárADásA
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Fennállásának legnagyobb sike-
rét érte el a Grassalkovich SE  a 
XV. Fradi Kupán. A gödöllői akro-
batikus torna egyesület 15 egy-
séget indított a versenyen (kép: 
Kőhler Ákos) és fantasztikus 
eredményt elérve megszerezte a 
Fradi Kupát, vagyis a legeredmé-
nyesebb klub díját.

Az összesített csapateredmény 
nem jöhetett volna létre a GSE 
egységek remeklései nélkül, akik 
többek között két arany-, három 
ezüst- és kettő bronzéremmel já-
rultak hozzá a csapatsikerhez.
A Grassalkovich SE helyezései: 
1. helyezettek: Gyermek vegyes 
páros (Brandt Kinga, Nemes 

Márton), 12–18 leány hármas 
(Lőrincz Boglárka, Méder Bo-
róka, Szabó Csilla); 2. helyezet-
tek: Újonc leány páros (Ábrahám 
Zita, ábrahám Zsófia), Youth 
leány hármas (Boross Nóra, 
Budai Anna, Deák Viktória), 11-
16 leány páros (Balogh-Czoller 
Sára, Brandt Boglárka); 3. he-
lyezettek: Újonc leány hármas 
(Boross Janka, Tokai Kitti, Vo-
rel Kamilla), Youth vegyes páros 
(Ábrahám Eszter, Varga Leven-
te); 4. helyezettek: Újonc leány 
hármas (Erdős Virág, Májer 
Orsolya, Streitmann Lilla), 11-
16 leány hármas (Jacsó Gréta, 
Kupi Boróka, Rezsabek Janka); 
5. helyezettek: Gyermek leány 

hármas (Bagyin Eszter, Heltay 
Boglárka, Varga Lili), Gyermek 
leány páros (Pozsgai Petra, Re-
zsabek Blanka); 6. helyezettek: 
Gyermek leány hármas (Ba-
dics-Páskai Nóra, Bartos Kata, 
Nanyista Petra), Gyermek leány 
páros (Jávor Janka, Kiss Léna); 
7. helyezett: Gyermek leány 
páros (Gera Viktória, Willimek 
Fruzsina).

Kézállófa Kupa – Négy 
GSE érem

A Kézállófa Kupa elne-
vezésű versenyen is 
jól szerepeltek a GSE 
növendékei, ami négy 
dobogós helyet ered-
ményezett. Gyermek 
korosztályban Varga 
Lili Csilla első, Brandt 

Kinga ötödik lett, a Youth kor-
osztályban Deák Viktória a har-
madik, Boross Nóra a negyedik 
lett, a serdülőknél Balogh-Czol-
ler Sára ezüst, míg Kupi Boró-
ka bronzérmet szerzett, valamint 
az ifjúsági korcsoportban Kőhler 
Csaba a negyedik, Lőrincz Bog-
lárka pedig az ötödik helyen vég-
zett.                  -tt-

AkrobAtikus tornA – Xv. FrAdi kupA

grassalkovich se siker a népligetben

Remek eredményeket értek el a 
GEAC atlétái az elmúlt két hét-
ben. A klub váltó csapatai Zala-
egerszegen halmozták az érme-
ket, valamint a Magyar Egyetemi 
és Főiskolai Országos Bajnoksá-
gon (MEFOB) is több érmes he-
lyezés született.

Zalaegerszegen rendezték meg 
a Magyarország Atlétikai Váltó-
futó Bajnokságot, ahol a GEAC 
atlétái hat érmet is gyűjtöttek: 
kettő-kettő arany, ezüst és bronz 
felosztásban. Megvédték bajnoki 
címüket a Karakas Józsefné, 
Körmendy Katalin, Farkas Ro-
land edzők tanítványai: Répási 

Petra, Pótha Johanna, Dob-
ránszky Laura, Nádházy Eve-
lin alkotta 4x200 méteres felnőtt 
női váltó, míg a másik bajnoki 
címet a Tóth Gábor, Kaposi 
Márton, Menyhárt Márk, Nor-
mann Márton alkotta ifjúsági 
4x400 méteres fiú váltó szállí-
totta (edzőik: Körmendy Katalin 
és Kovács Zoltán). A 4x1500 
méteres távon megrendezett fiú 
ifjúsági időfutamon második he-
lyet szerzett a Kreicz Máté, Mol-
nár András, Várkonyi Gábor, 
Szőke-Kiss Jácint sorrendben 
futó csapat (edzőik: Gadanecz 
György és Kovács Zoltán), va-
lamint ezüstéremnek örülhetett a 
Grünwald Tamás, Fodor Péter, 
Lippai Csaba, Balázs Gergely 
újonc fiú 4x100 méteres váltó is, 
51.96 (edző: Körmendy Katalin). 
A bronzérmeket az újonc 4x100 
méteres lányváltó (Tóth-Sztav-
ridisz Szófia, Lukács Gabriella, 
Tóth Noémi, Kriszt Sarolt) és 
a Szűcs Anna, Nagy Bori, Ha-
lászy Tamara, Kriszt Sarolta al-

kotta 4x600 méteres távon induló 
váltócsapat szállították (Edzőik: 
Körmendy Katalin és Gadanecz 
György). A képen a 4x100-as, 
4x600-as újonc és a 4x1500-as 
ifjúsági váltók láthatók! A képet 
készítette: Kovács Gábor.

Kiváló SZiE szereplés az atléti-
ka MEFOB-on
A 2019. évi Magyar Egyetemi és 
Főiskolai Országos Bajnokságon 
kiválóan szerepeltek a SZIE-
GEAC atlétái. Közülük a gödöllői-
ek válogatott sprintere, Nádházy 
Evelin az MKK Természetvédel-
mi mérnök hallgatója emelkedett 
ki, aki 400 m-en arany-, 100 m-en 
ezüstérmet szerzett, utóbbin 
egyéni csúccsal. Ezüstérmes lett 
a GEAC másik válogatott sprinte-
re, a Gépészmérnöki Kar master 
hallgatója, Bézsenyi Gergely 
200 m-es síkfutásban, míg a ne-
gyedik érmet az MKK Növényor-
vos master hallgatója, Rab Attila 
szerezte gerelyhajításban, aki a 
harmadik helyet szerezte meg.
További értékes helyezések:  
4. hely: Bogó Bence (MKK) súly-
lökés; 5. hely: Krasznai Anna 
(MKK) magasugrás; 7. hely: 

Krasznai Anna távolugrás, uzso-
ki Virág (GK Szarvas) gerelyhají-
tás; 8. hely: Uzsoki Virág súlylö-
kés.
.
Hatalmas elismerés a GEAC ki-
váló atlétaedzőjének

Az egyik legmagasabb szintű 
szakmai elismerésben része-
sült a Magyar Atlétikai Szövet-
ség éves rendes közgyűlésén a 
GEAC edzője, Karakas József-
né, Jutka néni (a képen Gyulai 
Miklóssal, a MASZ elnökével 
látható, a fotót készítette: Mérei 
László), aki a „Magyar Atlétikáért 
Arany fokozat” kitüntetést vehette 
át. Az elismerést az elmúlt több, 
mint fél évszázados versenyzői 
és edzői teljesítményéért kapta. 
Legutóbb gödöllői tanítványa, 
Nádházy Evelin jutott ki a berlini 
szabadtéri Európa-bajnokságra, 
400 méter síkfutásban.           -kb-

AtlétikA – gödöllői edzőt tüntettek ki

iskolai és klubsikerek a geAC-nál
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Két ezüstéremmel örvendeztet-
te meg szurkolóit a Gödöllői SK 
labdarúgó szakosztálya az elmúlt 
vasárnap, miután a megyei I. 
osztályú pontvadászatban a fel-
nőtt férfi csapat 3-1-re verte ha-
zai pályán a Törtel együttesét és 
lett ezzel második a bajnokság-
ban, míg a női felnőtt ¾ pályán 
szereplő gárdája a Pest megyei 
kupában ért el ezüstérmet.

A Gödöllői SK (bal felső képen, 
fotó: facebook) játékosai tudták, 
ha megverik hazai pályán a fordu-

ló előtt máso-
dik helyen álló 
Törtelt megvan 
az érem. Ne-
nad Pozder 
tanítványainak 
az első félidő 
után még el-
érhetetlennek 

tűnt az érem (0-1), de végül 3-1-
re nyertek és a három pont ezüs-
térmet ért, miután a nagy rivális 
Nagykáta döntetlent játszott.
A Gödöllő 51 ponttal (15 győze-
lem, 6 döntetlen, 9 vereség), 44 
rúgott és 30 kapott góllal lett a 
2018/2019-es Pest megyei I.- 
osztályú bajnokság ezüstérmese.
Pest megyei I. osztály, 30. for-
duló: Gödöllői SK – Törteli KSK 
3-1 (0-1) Gödöllői gólok: Mé-
hes Pál, Tóth-Ilkó Áron, Maródi 
György.

Női ezüst a Pest megye kupán

A Gödöllői SK női, ¾ pályás ki-
írásban szereplő csapata is jó 
évet tudhat maga mögött. Nagy 
Imre „lányai” ugyan kikaptak 4-1-
re a Tárnok elleni, Üllőn megren-
dezett megyei kupadöntőben, de 
a döntőig vezető úton bizonyítot-
ták, hogy megérdemelten jutott 
a fináléba. A bajnokságban is jó 
évet tudhat magáénak a csapat 
és ugyan ezúttal nem sikerült 
beverekednie magát a legjobb 
hat gárda közé a felsőházba, az 
alsóházi küzdelmeket megnyerve 
összességében a hetedik helyen 
végzett a Keleti-csoportban a 
Gödöllő (fotó: fa-
cebook)

Női Pest megyei 
kupa, döntő
Tárnok BKSK – 
Gödöllői SK 4-1 
(2-0) GSK-s gól: 
Nagy Melinda.

A GEAC döntetlen bent mara-
dást ért

4-4-es döntetlent játszott sze-
zonbeli utolsó meccsén a GEAC-
SZIE csapata a Pest megyei III. 
osztály Keleti-csoportjában, ez-
zel megmenekült a kieséstől. Az 
„egyetemisták” 25 ponttal (7 gy., 
4 d. és 14 v.), 58 rúgott és 110 ka-
pott góllal a 13. helyen végeztek. 
Pest megyei III. osztály Kele-
ti-csoport, 30. forduló
Gödöllői EAC-SZIE – Nagykőrösi 
Kinizsi SE II. 4-4 (3-3) Gödöllői 
góllövők: Kapdebo Lóránd (2), 
Müller Péter, Bánki Edömér.     -tl-

lAbdArúgás – remek zárás A bAjnokságbAn és A kupábAn

ezüstvasárnap gödöllőn

Újabb utánpótlás éremnek örül-
hetnek a Gödöllői Röplabda Club 
háza táján, miután az ifjúsági 
csapat bronzérmes lett az orszá-
gos bajnokságban. A Békéscsa-
bán megrendezett hatcsapatos 
ifi ob-n Szabados István tanítvá-
nyai a bronzmeccsen a Nyíregy-
házát verték 3-1-re.

A GRC ifjúsági lány csapata a 

csoportmeccseket követően 
bronzéremért játszhatott, ahol 
nagy fordulatos meccsen verte a 
Nyíregyházát 3-1-re, ezzel meg-
szerezve a bronzérmet. A torna 
válogatottjába bekerült átló posz-
ton Halla Gréta, míg az OIB-dön-
tőjének legjobb három játékosa 
közé beválasztották Király An-
nát.
A Gödöllői RC bronzérmes csa-

pata: Barta Karolina, Tóth-Bagi 
Réka, Sorompó Kinga, Király 
Anna Mária, Tettamanti Virág, 
Bajnóczi Fruzsina, Kump Alíz, 
Körtvélyessy Réka, Ratkai 
Panna, Albert Anna, Halla Gré-
ta, Tóth 
Szand-
ra, Sa-
á r y 
Blanka, 
Rausch 
Blanka, 
N a g y 
L é n a , 

Szekeres Dea, Dénes Csenge. 
Vezetőedző: Szabados István, 
edzők: Szalay Attila, Czímer 
Attila, masszőr: Árpás Géza. 
Fotó: Csukás Zsolt.        -li-

röplAbdA – iFi országos bAjnokság

bronzérmes a gödöllői rC

Három ezüst-, illetve két bronz- 
éremmel gazdagodtak a gödöllői 
KTM Team Hungary versenyzői a 
XCM bajnokság döntő napján, ame-
lyet a Kelly’s Bakonyerdő Maraton 
keretein belül rendeztek meg.

A közép távon, amely 69 kilométer 
volt, Szekeres Viktória Master 1 
kategóriában ért lett második, míg 
a 99 km-es hosszú távon Medgyes 
Gábor lett ezüstérmes Master 
2-ben. A rövid távú versenyen U17-
es lány kategóriában Bittmann 

Panna lett második, míg Krompá-
czki Péter Master 1-ben, Lénárt 
László pedig Master 3-ban ért har-
madik helyen célba a KTM Team 
Hungary csapatából.               -ll-

kerékpársport – mountAnbike mArAton

öt ktm team hungary érem

XIV. alkalommal rendezte meg a Gödöllői Sakkbarátok Egyesülete 
a Tímár Zsolt Emlékversenyt, ahol a felnőtteknél Bándy Attila, míg 
az ifjúsági korcsoportban jr. Pervai László lett a győztes.

A 14 fős felnőtt mezőnyben, a tavalyi évhez hasonlóan Bándy Attila 
lett az első, a második helyen Kozma Gábor, míg a harmadikon 
Ruttkay Péter végzett. Az ifjúsági korcsoporton nyerő jr. Pervai 
Lászlónak egyedüliként sikerült megverni a felnőtt győztest. Ebben 
a korcsoportban második lett a 10 éves Dezső Edmond, aki a ver-
seny folyamán a 88 éves Varga Mihály ellen remizni tudott, míg a 
harmadik helyet Nagy Dániel szerezte meg.              -vb-

sAkk -  Xiv. tímár zsolt emlékverseny 
bándy Attila és jr. pervai lászló a győztes 

Június 1-jén rendezte meg a 
Gödöllői Kirchhofer SE, immá-
ron XIII. alkalommal a Manó 
Maraton óvodás futóversenyt, 
amelyen 628 óvodás vett részt!

A 2015 és 2012 között született 
fiúk és lányok a Világfa körül 
teljesítették a távot. A Manó 
Maratonon az összes gödöllői 
óvoda részt vett, de többek 
között érkeztek gyerekek a sza-
dai, a valkói és a vácszentlász-
lói ovikból is. Az intézmények 

közötti versenyt a Kikelet ovi 
nyerte, akik az óvoda 90 %-át 
elhozták, a Kastélykert ovi 63 
%-osan teljesített, míg a Zöld 
ovi 112 gyerekkel vett részt az 
idei ovis futamon.

Xiii. mAnó mArAton – kikelet ovi A győztes
közel 630 ovis futott a világfa körül
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Sok ingatlannál a garázs és au-
tóbeálló nem mindig a legesz-
tétikusabb látvány, így ezen 
a héten a szükségből erényt 
kovácsolunk, hogy már a beál-
lás is kellemes és a kertünkkel  
összhangban legyen. 
Amennyiben hosszú, betono-
zott vagy térkövezett behajtóval 
rendelkezünk, alacsony, 1-1,5 
méteres sövénnyel szegélyez-
ve, már más hatást érhetünk 
el, barátságosabbá tesszük a 
látványt, a betoncsíkok optikai 
megtöréséről nem is beszél-
ve. Akár kisebb kijáratokat is 
hagyhatunk ott, ahol kiszállunk 
az autóból, így praktikussá is  
tesszük egyben. Amennyiben 
nincs garázsunk, pergola épí-
tésével illatossá is tehetjük 
ezt a területet, amennyiben 
lilaakácot, loncokat (ezeknek 
örökzöld változata is van), vagy tö-
vis nélküli rózsát ( Zephirine Droulin 
fajta) is futtathatunk fel, így gyönyö-
rű virágtengerre érkezhetünk haza 
és amikor már a növények megerő-
södnek, befutják a pergolánkat, a 
csapadéktól is jócskán megóvjuk. 
Sok helyen a garázs lejjebb találha-

tó a ház szintjénél, így a mellette el-
terülő részt sziklakertté alakíthatjuk, 
ami nem könnyű feladat, de min-
denképpen megéri nekifogni, mert 
utána pompázatos látványt ad a 
kert a hazatérőknek. A sziklakertbe 
a terülő, párnás növényektől kezd-
ve, az örökzöld alacsonynövésű 

cserjékig bármit tehetünk, 
de az interneten keresgél-
ve is rengeteg növényt ta-
lálhatunk, ami erre a célra 
alkalmas. 
Vannak olyan 
kocsibeál lók 
is, amelyeknek 
a környezete 
csupa beton, 
ami természe-
tesen nem kelt 
szép benyo-
mást, de ezen 
is lehet segí-
teni különböző 
technikákkal. 
Ilyenkor a falat 
meleg színűre festhetjük 
és elé árkádszerű lugast 
emelhetünk, amire akár 
szőlőt vagy bármilyen 
más növényt is felfuttat-

hatunk, az oszlopai közé pedig cse-
repekben, dézsákban különböző 
kisebb cserjéket, rózsákat, tubaróz-
sákat, örökzöldeket vagy virágokat 
ültethetünk. Így a betonfelületeket 
optikailag sokkal kisebbé tesszük; 
meleg, barátságos képet mutat a 
beállónk majd. Sokaknak térkö-

ves autóbeállója van, így a térkő 
színével harmonizáló növények 
sokkal szebben kiemelik a beállót, 
így nemcsak maga a felület díszít 
majd, hanem növényekkel páro-
sítva sokkal szebben kiemelődik. 
A garázsokba bevezető utat fel-
dobhatjuk még fűszernövények-

kel, levendulával vagy különböző 
színű és formájú törpe örökzöl-
dekkel is, így télen is kellemes 
lesz hazatérni. 
Összességében a garázsokat ne 
szükséges rosszként kezeljük, ha-
nem a kerthez kapcsolódó lehető-
ségnek tekintsük, így még több 
zöld felületet képezhetünk, akár 
úgy is, hogy a kertünkkel egybe-
olvasztjuk. 

(Bujtás Anikó)
www.bujtaskert.iwk.hu  

gArÁZS ÉS KerT egyÜTTÉlÉSe 

Az utóbbi pár évben hódító út-
jára indult a vegán táplálkozás, 
melynek népszerűsége azóta 
is töretlen. Röviden vázolva a 
vegán táplálkozás annyit jelent, 
hogy követői teljesen elhagyják 
az állati eredetű összetevőket 
tartalmazó élelmiszereket és 
kizárólag növényi eredetű éte-
leket vesznek magukhoz. 
Egyre többen hódolnak ennek 

az életmódnak, különböző mo-
tivációkkal, úgy, mint az állatvé-
delem, vagy az egészség meg-
őrzése. Sok vegán kutyatartó 
gondolja úgy, hogy kedvencét 
is ebben a szellemben fogja 
táplálni a továbbiakban, ez az 
új irányzat azonban még elég-
gé megosztja a társadalmat.
A vadon élő állatok életmódja 
is rohamosan változik a kör-

nyezet, az évszakok 
változása és az em-
beri behatás miatt. A 
kutyákhoz legközelebb 
álló vadállatok a far-
kasok, s az ő étrend-
jükben bizony számos 
növényi táplálék is 
szerepel. 
A kutyák az évek so-
rán háziasításukból, 
tenyésztésükből ki-
folyólag lényegesen 
alkalmazkodtak az 
emberi élelmiszerek 
zöméhez és tény, hogy 
képesek kizárólag 
növényi étrenden is 
megélni, ellentétben 

a macskákkal, akiknek muszáj 
húst fogyasztaniuk a túlélés-
hez. Mindez azonban hatalmas 
odafigyelést igényel, hiszen 
biztosítanunk kell kedvencünk 
számára azokat a tápanyago-
kat, amelyeket normál esetben 
a húsfogyasztás által venne 
magához. Egyre nagyobb 
a kínálat a vegetáriánus és 
vegán állateledelek piacán, 

azonban tudnunk kell, hogy 
nem minden forgalomban kap-
ható termék megfelelő össze-
tevők szempontjából kutyánk 
növényi alapú táplálására.
A legtöbb esetben az arany kö-
zépútra való törekvés a helyes 
megoldás. Ha szimpatizálunk 
a vegán életmóddal, inkább 
csökkentsük kedvencünk hús-
fogyasztását, de ne vonjuk meg 
tőle teljesen az állati eredetű 
ételeket! Egészítsük ki étrend-
jét több tápláló gyümölccsel és 
zöldséggel, mint pl. alma, sár-
gadinnye, tök vagy zöldbab, 
emellett pedig válasszunk szá-
mára kiváló minőségű kutyatá-
pot.

Állattartással kapcsolatos fel-
szereléseinket keresse üz-
letünkben (2100 Gödöllő, 
Kenyérgyári u. 2.) vagy web- 
áruházunkban.
(www.vetashop.hu). 

vegÁN ÉTreND KuTyÁKNAK: IgeN vAgy NeM?
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A gyepmesteri tevékenységhez kapcsolódó telefonszámok (gödöllő közigazgatási határain belül):
kóbor ebek bejelentése: 06-70-648-0200, naponta 8-18 óráig 

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

öcsi: Fiatal kan, játékos, emberba-
rát, a szukákkal jól kijön.

kagi: 3 éves kan. Nagy mozgás- 
igényű, területét védi. Gyerekbarát, 
szukákkal jól elvan.

Hazánkban évente több ezer bejelentett vadbaleset történik, míg az uta-
kon elpusztult nagyobb állatok számát 30 ezerre teszik a szakértők. Egy 
új magyar fejlesztéssel ezeknek a baleseteknek a döntő többsége elke-
rülhető. Koltai Viktor találmánya 120 decibel hangteljesítménnyel szól, és 
300 méteres a hatósugara. Kifejlesztője egyszerűen úgy fogalmaz, hogy a 
szerkezet ért az állatok nyelvén, hiszen használatakor figyelmezteti a ható-
sugarán belül megtalálható valamennyi nagyobb állatot, amelyik veszélyes 
lehet a közlekedésre. 
A vadriasztó rendszer hatékonyságát a Közlekedéstudományi Intézet Non-
profit Kft. jegyzőkönyvvel igazolta, és az Európai Bizottság Európai Közúti 
Biztonsági Chartája is megerősítette. 

Június 1-jén – a korábbi évek hagyományainak megfelelően – ismét 
Gödöllőn rendezték meg a Sisi Memorial agár klubkiállítást.
Az esemény legszebb kutyája egy magyar agár lett, míg Gödöllő 
Város különdíját a veterán Best in Show győztes afgán agár nyerte.

bundás: Nagy testű, jámbor, já-
tékos, szeretnivaló energiabomba. 
Nem szökős.

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

aGarak a Parkban

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

maGyar taLáLmány seGít eLkerüLni a 
vadGázoLást
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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 ön-
kormányzati rendeletében, szabályozza az önkormányzat legmaga-
sabb elismerését a GÖDÖLLŐ VÁROS DÍSZPOLGÁRA kitüntető cím 
adományozásának rendjét.

1. A kitüntető cím azoknak a magyar vagy külföldi személyeknek ad-
ható, akik:
- a város gazdasági, társadalmi, tudományos vagy művészeti életé-
ben maradandót alkottak,
- egész életművükkel, kiemelkedő munkásságukkal szolgálták az em-
beri civilizáció, a kultúra, a művészet ügyét, hozzájárulva a város te-
kintélyének gyarapításához, jó hírnevének növeléséhez. 

2. „Gödöllő Város Díszpolgára” kitüntető cím évente, legfeljebb egy 
személynek adományozható.

3. A városi kitüntetések adományozására javaslatot tehetnek az ön-
kormányzat szervei, társadalmi szervezetek, közösségek, személyek. 
Az adományozásról a képviselő-testület dönt. A kitüntetés post mor-
tem adományozható, posztumusz nem adományozható.

Tisztelettel kérem Önöket, hogy javaslataikkal, véleménynyilvánítá-
sukkal segítsék a döntéshozók munkáját.

Kérem, hogy javaslatát részletes indoklással szíveskedjen a Pol-
gármesteri 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

FELHÍVÁS
GÖDÖLLŐ VÁLLALKOZÓJA DÍJ 

ADOMÁNYOZÁSÁRA

Tisztelt Gödöllői Polgárok!

Gödöllő Város Önkormányzata Gödöllő Vállalkozója Díjat ado-
mányoz azoknak a köztartozással nem rendelkező egyéni vál-
lalkozóknak, társas vállalkozások személyesen közreműködő 
tulajdonosainak, illetve vezető tisztségviselőinek, akik olyan tra-
dicionális, illetve modern ipari, szolgáltatási tevékenységet folytat-
nak, amely a város gazdasági életében, a lakosság ellátásában 
tartósan kiemelkedőnek és színvonalasnak minősül, illetve jelen-
tős eredményeket értek el a város fejlődését, szolgáltatásainak 
bővítését célzó vállalkozási tevékenységeikkel.

Gödöllő Vállalkozója Díj évente két személynek adományozható.

Kérem, hogy javaslataikkal segítsék a döntéshozókat.

Indoklással alátámasztott javaslataikat szíveskedjenek a Pol-
gármesteri 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

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

gyógyszertári ügyelet
Június 3-9.: 

ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi u. 1. Tel.: 416-551.
Június 10-16.: 

Kígyó Gyógyszertár, Gábor Á. u. 3. Tel.: 430-069.

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

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 telefon-

számokon vagy a helyszínen: 2100 Gödöllő, Szabadság út. 3.
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BELVÁROSI JEGYIRODA 
INFORMÁCIÓ 

A Belvárosi Jegyirodában (Gödöllő, Szabadság út 
6.) jegyet válthat az ország szinte bármelyik szín-
házi előadására, koncertjére, fesztiváljára, sportese-
ményére és kulturális rendezvényére. Jegyvásárlási 
lehetőség az Interticket, Ticketportal, TicketExpress, 
és a Jegymester rendszerein keresztül. Online jegy-
rendelés több száz jegyiroda több ezer rendezvé-
nyére Magyarországon, Csehországban, Szlová-
kiában, Lengyelországban. A jegyirodában fizethet 
bankkártyával, SZÉP-kártyával, Erzsébet-kártyával 
és Kultú- rautalvánnyal is (Edenred, Erzsébet-utal-
vány). BELVÁROSI JEGYIRODA ÉS SZERVEZÉS 
Jegyiroda: info@muza.hu Tel.: +36-28-514130, +36-
70-4527268

NYITVA TARTÁS: 

hétfő: ZÁRVA 
kedd-péntek: 11.00-18.00 között 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)

FELHÍVÁS 
BEFOGADÓ CSALÁDOKAT 
KERESÜNK WAGENINGENI 

VENDÉGEINK SZÁMÁRA

Testvérvárosunkból, Wageningenből 2019. október 3-6. 
között hagyományainknak megfelelően ismét ellátogat 

a holland település küldöttsége. A delegációban a város 
vezetőin kívül egyebek között a szociális-, egészség-
ügyi-, művészeti-, ökumenikus csoportok képviselőit 

fogadhatjuk az iskolások és rendvédelmi szakemberek 
mellett. A vendégek elszállásolásához befogadó csalá-

dokat keresünk. 
Elsősorban azon személyek jelentkezését várjuk, akik 
már jártak Wageningenben a korábbi kiutazásokon, 

illetve olyan új jelentkezőkre számítunk, akik kapcso-
latépítés, idegen nyelv gyakorlása céljából szívesen 

házigazdái lennének holland kollégáiknak 3 éjszakára, 
elősegítve a kultúrák közötti párbeszédet. 

A fogadó családnak két reggelit, egy vacsorát és eluta-
záskor úti csomagot szükséges biztosítania a holland 

vendégnek. 
A programok összeállításáról, a további étkezésekről a 

szervezők gondoskodnak. 
A befogadó családok Almási-Kiss Zsuzsannánál 

jelentkezhetnek az alábbi e-mail címen: 
kisszsuzsanna.godollo@gmail.com
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iNGATLAN
+ Bontandó házat vagy építési tel-
ket 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 nagy-
méretű teremgarázs kiadó! Bér-
leti díj: 18.000.-Ft/hó Tel: 20/944-
7025
+ Gödöllő keresett részén új épí-
tésű, extra energiatakarékos n+3 
szobás lakás dupla kocsibeállóval 
eladó! Irányár: 47MFt. Tel:20/772-
2429
+ Gödöllő központi részén, 130m2-

es stabil kockaház 577m2-es te-
lekkel 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 központ-
ban! Tel: 20/944-7025
+ Tulajdonostól ELADÓ összkom-
fortos 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. Fa-
lusi CSOK igényelhető! Irányár: 
21 millió Ft. Tel.: +3620-3359-582
+ Magánszemély készpénzfize-
téssel felújítandó, bontandó házat 
venne Gödöllő belvárosában vagy 
kertvárosában (Bajcsy-Zs., Körös-
fői, Szilhát, Kossuth L.). Érd: 06-
20-540-7620

+ Eladó a Kazin-
czy körúton egy 
58 nm-es, 2.eme-
leti, világos, erké-
lyes, 2 szobás la-
kás tulajdonostól. 
Iár: 28 MFt. Tel: 
06-20-446-0663 
17.00 után.
+ 2 db panorámás, 
építési telek eladó 
Gödöllőn a Boglár-
ka utcában. A tel-
kek egymás mel-
lett találhatók, 830 
és 962 m2 terüle-
tűek. Az utcában 
víz-villany-szenny-
víz. A gázvezeték 
a keresztutcában 
30 m-re. Irányár: 
15 és 16 mFt. Ér-

deklődni: 0630-2105-283.
+ Eladó kis lakást, sorházat KE-
RESEK Gödöllőn saját részre er-
kéllyel, tárolóval a második eme-
letig. Felújítandó is érdekel. Tel: 
06-70-248-7304 
+ ELADÓ gödöllői, 2szoba ösz-
szkomfortos, 2.emeleti, erkélyes, 
téglaépítésű, egyedi fűtésű (gáz-
konvektor) lakásom ( nagy zárha-
tó pincével). Iár: 29.0MFt. 06-70-
620-4102
+ Gödöllőn a Dózsa György út és 
Csonkás köz (Dobogó) sarkán jó 
fekvésű, jól megközelít-
hető 1130 nm-es telek 
eladó. Tel: 06-20-396-
1177 
+ Eladó Gödöllő Röges 
részén egy nappali+ 
2szobás, teljesen fel-
újított családi ház te-
rasszal, fúrt kúttal, ko-
csibeállóval, garázzsal, 
elektromos kapuval 
760 nm-es telken fedett 
terasszal. I.Á.: 41mFt 0620-919-
4870
+ Eladó Gödöllőn a blahai dombon 
egy déli fekvésű, tetőteres, téglá-
ból épült, szigetelt kúria, mely áll 
amerikai konyhás, teraszkapcso-
latos nappali+ 3szoba 1500nm-es 
telken rendezett kerttel, riasztó-
val, öntözőrendszerrel felszerelve 
csodálatos panorámával. I.á.: 65 
mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllő ki-
rálytelepi részén egy 
2szintes, 2generáci-
ós, 4szobás, 2kony-
hás, 2fürdőszobás 
családi ház felújítva, 
új tetővel, melléképü-
letekkel 773nm-es 
telken. I.á.: 48 mFt 
0620-919-4870
+ Eladó Kistarcsán 
egy 54,18 nm-es, pa-
norámás, jó fekvésű, 
felújított, 2. emeleti 
öröklakás nyugodt, 
csendes helyen, 5 
percre a hév meg-
állótól, bevásárló 
központtól, óvoda, 
bölcsőde, minden a 
közelben. I.á.: 25,9 
mFt 0620-919-4870

+ Eladó Szadán most épülő két-
szer 6 lakásos társasházban 80 
és 100nm közötti lakások kulcs-
rakész állapotban CSOK és hitel 
lehetőséggel. Bővebb információ 
Főnix Ingatlanirodánál az alábbi 
telefonszámon: +36-20-919-4870
+ Eladó Gödöllőn egy 2 generá-
ciós, 5szobás, 2nappalis, 2fürdő-
szobás téglából épült családi ház. 
I.á.: 36,5 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllő kertvárosában 
egy 70nm-es családi ház saroktel-
ken, mely ikerház építésére alkal-

mas. I.á.: 33 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllő Röges részén 
most épülő ikerház 109nm-es 
alapterülettel/ db, nappali+4 szo-
ba, fürdőszoba kulcsra kész álla-
potban 1046 nm-es telken. CSOK 
és hitel igénybe vehető az ingat-
lanra. E.á.: 49,9 mFt/db 0620-
919-4870
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ALBÉRLET KiADÓ
+ Gödöllőn 1.em.i, erkélyes, gáz-
konvektoros, kétszobás lakás 
szigetelt háztömbben június el-
sejével 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, nap-
palis, konyhás, berendezett, ösz-
szkomfortos lakás július 1-i költö-
zéssel kiadó. Tel: 06-30-307-7314
+ Gödöllő központjánál részben 
bútorozott másfél szobás lakás 
tégla épületben június 1-jével 
csendes környezetben, alacsony 
rezsivel 100.000 Ft+ rezsiért ki-
adó. Kaució szükséges. Tel: 06-
20-455-7766
+ Gödöllő HÉV végállomásnál 
családi házban külön bejárattal, 
felújított új bútorral 1 kis szoba 
összkomfort teljesen berendez-
ve július 15-től 1fő részére kiadó. 
60EFt+ rezsi (20eFt). 1 havi kau-
ció szükséges. 0628-417-125, 06-
30-469-1542 
+ Ingatlan kiadó Isaszeg központ-
jában max. 6 fő részére, munká-
soknak, megbízható embereknek. 
Azonnal beköltözhető. Érdeklődni: 
06-30-505-9172
+ Kiadó Gödöllő központjában egy 
42 nm-es, másfél szobás, teljesen 
felújított lakás (fürdő, konyha bú-
torozva). Egyedi fűtésű, külön mé-
rőórákkal. 110.000 Ft/hó. 2 havi 
kaució. Tel: 06-30-616-8166 

+ Városközpontban 1,5 szobás, 
felújított lakás kiadó. 06-30-9823-
659 
+ Kiadó Gödöllőn egy 73nm-es 
luxus, most épült, nappali+ 2szo-
bás, erkélyes lakás 220.000 Ft/
hó + rezsi összegért. Érdeklődni: 
0620-919-4870
+ Kiadó Gödöllő Kazinczy lakóte-
lepi, 60nm-es, 2szobás, erkélyes, 
felújított lakás 130.000 Ft/hó + 
rezsi összegért. Érdeklődni: 0620-
919-4870
+ Kastély közeli szintes családi 
ház üresen kiadó (I.ár: 380.000 Ft/ 
hó + rezsi.) Tel: 06-30-6343-158

GARáZS
+ Gödöllőn, Kampis téren nagy-
méretű teremgarázs kiadó! Bér-
leti díj: 18.000.-Ft/hó Tel: 20/944-
7025 

ÁLLÁS
+ SZAKKÉPZETT FÉRFI BETEG-
ÁPOLÓT keresünk Kerepesen 
nappali munkára (reggel 8 órától 
este kb 19 óráig) heti több alka-
lomra, hosszabb távon. Érd: 06-
30-577-9661
+ Munkaidő pótlékkal több mű-
szakos munkarendbe műanyag 
feldolgozó gödöllői kft. felvesz 
NAPPALI BIZTONSÁGI ŐRT, BE-
TANÍTOTT MUNKÁSOKAT, RAK-
TÁROST, SZERSZÁMKÉSZÍTŐT. 
Érd: 06-20-9423-112, www.plas-
texpress.hu 
+ Gödöllői kávézóba heti 20 órás 
munkaidőbe MOSOGATÓ mun-
katársat keresünk. Jelentkezni: 

06 -30 -400 -
4762 
+ Gödöllőn a 
Csíkos Pizzé-
riába kiemelt 
f i z e t é s s e l 
PIZZA FU-
TÁRT, PUL-
TOS LÁNYT, 
PIZZA SZA-
K Á C S O T , 
ill. a Csíkos 
ABC-be BOL-
TI ELADÓT 
fe lveszünk. 
Tel: 06-70-
7 7 2 - 7 8 5 0 
vagy szemé-
lyesen a hely-
színen! 
+ TAKARÍ-
TÓI ÁLLÁS-
RA keresünk 
munkatársat 
hosszú távra, 
GÖDÖLLŐI 
MUNKAHE -
LYRE - NAPI 
8 ÓRÁRA – 
BEJELENTETT ÁLLÁS. ELVÁRÁ-
SOK: MUNKÁJÁRA IGÉNYES, 
PRECÍZ, ÉS GYORS, JOGOSÍT-
VÁNNYAL és saját gépkocsival 
RENDELKEZŐ, MEGBÍZHATÓ, 
NEMDOHÁNYZÓ. Nettó fizetés: 
160.000,- Ft. Gödöllő és közvetlen 
körzetéből, fényképes bemutatko-
zó levelet várunk: email: gaalauto-
haz@opelgaal.hu
+ KONYHAI KISEGÍTŐT felve-
szünk a gödöllői WOK N’GO Ét-

terembe. Érd: 06-70-361-2787, 
vagy személyesen: Thegze Lajos 
u. 2. TESCO
+ A Gödöllői Kastélykert Óvoda 
állást hirdet ÓVODAPEDAGÓ-
GUS munkakör betöltésére, ha-
tározatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszonyban. A pályázatokat a 
következő e-mail címre várjuk: 
martinovicsovoda@gmail.com. 
Érdeklődni a 28/420-786-os tele-
fonszámon lehet.  
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+ 20 éves múlttal, két csoporttal 
működő szadai Meseház Waldorf 
Óvoda intézményvezetőt keres. 
Az állás betöltéséhez az állami 
óvodapedagógusi és intézmény-
vezetői végzettség vagy az in-
tézményvezetői képzésben való 
részvétel feltétel. Waldorf óvoda-
pedagógusi végzettség és/vagy 
gyakorlat előnyt jelent. Az önélet-
rajzokat és a motivációs leveleket 
az mwosz@outlook.hu címen vár-
juk. További információ a 06-20-
399-8115 telefonszámon kérhető. 
Az óvoda címe: 2111 Szada, Ko-
rizmics u. 32.
+ PROGRAMOZÓT keresünk My-
SQL és/vagy Ruby on Rails tudás-
sal. Munkaidő megbeszélés sze-
rint. Fényképes önéletrajzokat az 
alábbi e-mail címre várjuk: info@
adjuvo-online.com 
+ TAKARÍTÓNŐI állást hirdet a 
NAIK Mezőgazdasági Gépesíté-
si Intézet a Tessedik S. u. 4. szám 
alatti épületébe. Érdeklődni, jelent-
kezni a doczine.lencses.nora@mgi.
naik.hu e-mail címen lehet. 

+ Gödöllői piacra keresünk heti 
2-3 munkanapra RAKODÓ mun-
kást. Nyugdíjas is lehet! 06-70-
604-3972
+ 50-es nő heti 3-4 alkalommal 
4-5 órás munkát vállal „B” kat. jo-
gosítvánnyal. Tel: 06-30-277-8298
+ Gödöllőn működő Jelzőrend-
szeres Házi Segítségnyújtásba 
– SZOCIÁLIS GONDOZÓT kere-
sünk július 1-től. Készenlét jellegű 
munkakör, napi munkaidő 19-7-ig, 
heti turnus váltásban. Érdeklődni 
Roszik Ágnes intézményvezető-
nél: 06-20-824-7615 

SZOLGáLTATáS
+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 
50 nyelven, anyanyelvi, diplomás, 
gyakorlott szakfordítókkal! Ked-
vezményes árak. I.L.I Fordítóiroda, 
Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.: 06-20-
556-2653, 06-20-543-1775, e-mail: 
info@ili.hu, ili.godollo@gmail.com
+ KERTGONDOZÁS. Bízza most 
rám! Fakivágás, sövényvágás, bo-
zótirtás, fűnyírás, fűkaszálás. Fü-
vesítés, gyepfelújítás, vegyszeres 

gyomirtás. Rotációs kapálás. Gyep-
szellőztetés. Metszés, faültetés. 
Ágak, levelek elszállítása. Eresz-
csatorna tisztítás. Kert takarítás. 
Gépi permetezés. Kerítésfestés. 
Kerti tavak tisztítása. 06-30-747-
6090 
+ KÖNYVELÉS, cégalapítás, mun-
kabérszámfejtés, tanácsadás. Iro-
dák: Gödöllő, Szada. Tel: 30/592-
1856, 30/508-1380, 28/784-752 
+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰ-
TÉS-SZERELÉS, fürdőszobák, 
régi fűtési rendszerek, vízvezetékek 
felújítása. CIRKÓK, GÁZKÉSZÜ-
LÉKEK, KONVEKTOROK karban-
tartása felújítása, javítása. Tel: 06-
20-9527-289, 06-28-476-229 
+ SZÁMÍTÓGÉPES problémája 
van? Hívjon bizalommal, házhoz 
megyek. Számítógép szerelés, 
rendszer és programtelepítés, víru-
sirtás garanciával. Hétvégén is! Tel: 
06-30-333-9201 
+ DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS 
NÉLKÜL. Tóth Tamás 06-70-502-
5620 
+ KUTYÁUL ÉRZED MAGAD ÉS 

ELEGED VAN BELŐLE? Betegsé-
gednek lelki okai vannak, melyeket 
oldani lehet. Szeretnéd visszanyerni 
az uralmat életed felett? Gyere el 
Te is egy kezelésemre! Betegségek 
lelki okait oldom 4 év tapasztalatá-
val Gödöllőn. További infót, véle-
ményeket a www.ThetaGodollo.hu 
oldalamon találsz. A kezelés ára 
9900 Ft. Garantálom Neked, hogy 
a végén elégedetten távozol. El-
lenkező esetben ingyen adom. Élj 
kevesebb stresszel hosszabb ideig! 
Adsz esélyt magadnak? Ha igen, 
KÉRJ IDŐPONTOT MOST: 06-20-
367-4274
+ LAKÁSOK, IRODÁK KÖLTÖZTE-
TÉSE, lomtalanítás. Pianínó-, pán-
célszekrény szállítás. Hétvégén is. 
NEER TEHER 06-70-648-7660
+ DUGULÁS ELHÁRÍTÁS falbon-
tás nélkül. Ázások csőtörések meg-
szüntetése. Vécék tartályok csapok 
szifonok cseréje. Csatorna kame-
rázás. VÍZSZERELÉS. 06-20-491-
5089
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+ LAKÁSSZERVIZ! -Nyílászárók, 
ajtók, ablakok javítása. -Zárak, 
zsanérok, statikus pántok javítása, 
heveder zár felszerelése. -Burko-
lás, vízszerelés: konyha, fürdő, wc. 
-Bútorszerelés: új, meglévő javítá-
sa. -Laminált padló lerakás, kisebb 
festési munkák. 06-70-201-1292
+ APOLLO AMBULANCE SERVI-
CE Kft. Vállalunk személyre szabott 
személyszállítást a nap 24 órájában. 
Szakrendelésre, CT, MRI, vizsgála-
tokra, kórházba, illetve onnan haza, 
családi eseményre, gyászszertar-
tásra, stb. Tel: 06-70-7702-338
+ Azonnali kezdéssel vállalok HÁZ-
ÉPÍTÉST teljes kivitelezéssel, KŐ-
MŰVES MUNKÁT, BURKOLÁST, 
VÍZSZERELÉST, TETŐJAVÍTÁST! 
Tel: 06-70-361-9679 
+ Velux árnyékolók 1 hetes szállítá-
si határidővel: -külső hővédő rolók, 
-belső fényzáró rolók, -roletták, -stb. 
Érd.: Kor-Mon Nyílászáró Kft. Gö-
döllő, Kossuth L. u. 26. Tel.: 06-30-
280-9375; 06-30-398-4815
+ Műanyag és alu redőnyök, fix, 
rolós, nyíló szúnyoghálók, harmoni-
ka ajtók, reluxák 2-3 hetes gyártási 
határidővel! Kor-Mon Nyílászáró 
Kft. Gödöllő, Kossuth L. u. 26. Tel.: 
06-30-398-48-15, 06-28-423-739. 
Web: www.kormon.hu; Email: kor-
mon@invitel.hu 
+ KÖLTÖZTETÉS! BÁRMIT, BÁR-
HOL, BÁRMIKOR! Igény esetén 
LOMTALANÍTÁS, TAKARÍTÁS, AB-
LAKTISZTÍTÁS. Hétvégén és ün-
nepnapokon is. Tel: 06-70-621-6291 
+ TETŐFEDÉS Régi és új tetők ja-
vítása, tetőszerkezeti munkák, tető-
fedés, ácsmunka, bádogos munka, 
ereszcsatorna, Lindab tetőfedés, 
lécezés, fóliázás, ereszdeszkák, 
madárdeszkák festése, palajavítá-
sok, kúpcserép lekenése, leszöge-
lése. Bármilyen kisebb javításokat 
is vállalok. Nyugdíjasoknak 10% 
kedvezmény! Érdeklődni: 06-30-
526-8532 
+ FŰNYÍRÁS, FŰKASZÁLÁS, BO-
ZÓTIRTÁS, TELEK TISZTÍTÁS 
profi gépparkkal a hét minden nap-
ján. 06-70-617-0693 Balázs Ádám 
egyéni vállalkozó.
+ VILLYANYSZERELÉS 06-70-
573-4183 

EGÉSZSÉG, TESTáPOLáS
+ Gyógypedikűr: tyúkszem, sze-
mölcs, bőrkeményedés, vastag 
benőtt gombás köröm kezelése, 
ápolása. Talpmasszázs. Óvakod-
jon a feketén dolgozó házaló kon-
tároktól! 30 év szakmai háttér. Bá-
rándi József 06-20-532-7275
+ Böröcz Csilla (GYÓGYMASZ-
SZŐR) várja vendégeit a BALAN-
CE EGÉSZSÉG ÉS SZÉPSÉG 
Stúdióban, Gödöllő Szent János 
utca 40-42. Érdeklődés és időpont 

foglalás:06-70-539-7692

OKTATáS
+ Kineziológia kezdő tanfolyam 
Gödöllőn 2019. 06. 22.-23. II. Ta-
nulási képességek fejlesztése: 
2019. 06. 28.-30. 9 órától 17-ig. 
Előzetes jelentkezés: Barna Krisz-
tina 06-20-323-1856. Pedagógu-
soknak 20% kedvezmény. 
+ NYÁRI intenzív ANGOL tanfo-
lyamok 6-12 éves GYEREKEK-
NEK! Napi 3 angol óra, 4-8 fős 
csoportok, H-P 8:30-12:00, júl. 
8-19, júl. 22-aug. 2, aug. 5-16. 
Érd.: 06703288703 

ÜDÜLÉS, KiRáNDuLáS
+ Kiadó apartmanok Horvátor-
szágban, Trogirnál. Családoknak 
és társaságoknak is kiváló. Közel 
a parthoz, nagy teraszok, teljes 
tengeri panoráma, www.santafu-
mija.hr. Érd: 06-20-467-4199
+ ERDÉLYI KIRÁNDULÁS 2019. 
augusztus 8-tól 13-ig félpanziós 
ellátással. Érdeklődni: 06-30-266-
4789 Rebeka

ADáS-VÉTEl
+ RÉGISÉG. Pappné Szilvia szak-
becsüs díjtalan kiszállással vásá-
rol antik bútorokat, festményeket, 
órákat, mindenféle szobrokat, 
vitrin dísztárgyakat, ezüstöt (hi-
bás és hiányos darabokat is), régi 
pénzeket, könyveket, bizsukat és 
ékszereket, borostyánt, minden-
féle régiséget és HAGYATÉKOT. 
Legmagasabb áron vásárolunk 
első vevőként! Tel: 70/942-0806, 
20/465-1961 
+ EL-GO -3 elektromos kismotor 
eladó. 06-30-958-5018
+ ÜLŐGARNITÚRA (3+1+1) kb. 
5-6 éves nagyon megkímélt ál-
lapotban eladó Gödöllőn. I.ár: 
80.000 Ft. Érd: 06-20-428-2190
+ Új holmik pünkösdre: fényké-
pezőgépek (digitálisak) kártyával, 
eredeti tokkal Canon (8eFt), Olym-
pus (12eFt). Szuper motoros sisak 
(10eFt), Vital-Life tip.konyhai víz-
tisztító (11eFt), hosszú nyelű kézi 
masszázsgép (6eFt), Beck kés-
készlet bárddal, grillollóval (11eFt). 
Bőr diplomata táska (6eFt), filmes 
videómagnós kazetták (200Ft/db), 
használt cipős görkorcsolya 39-es 
(3eFt). 06-20-358-5309
+ 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: 
30-435-8929
JáRMŰ, ALKATRÉSZ
+ AKKUMULÁTOR minden típu-
sú gépjárműhöz szaküzletünkben 
vagy kiszállítással. Szolgáltatá-

saink: beszerelés, bevizsgálás, 
töltés-mérés, szaktanácsadás. Mi-
nőségi akkuk, új akciók. Gödöllő, 
Dózsa Gy. út 50. (Temetővel szem-
ben) 06-30-536-4300, 28/611-728 
www.akkugodollo.hu 
+ NISSAN VANET CARGO eladó. 
Tel: 06-30-949-3326 
+ ELADÓ 4 db Suzuki Swift le-
mezfelni, 4 db használt Hankook 
típusú, 155/70R13 méretű, 6-7 mil-
liméter profil mélységű téli gumival. 
Gyárt. idő: 2715. Ára 20.000,-Ft. 
Telefon: 06-30-9482-694 

EGYÉB
+ MÉZET közvetlenül a terme-
lőtől, a Ludányi Méhészetből! 

Akác-, Virág-, Hárs-, Gesztenye-, 
Repce krém-, Lépesméz, Propo-
lisz, Virágpor kapható. 3kg fölött 
házhoz szállítjuk.06-30-9891-721 
+ Vásároljon HAMISÍTATLAN, 
OMME zárszalagos mézet köz-
vetlenül a termelőtől! Repce, 
Akác-, Hárs-, Akác-hárs-, Nap-
raforgóméz. 720ml-es csavaros 
tetejű befőttes üveget cserébe 
elfogadok. Házhoz szállítás. Sza-
bó Méhészet Gödöllő, Lovas u.3. 
28/417-913 
+ Mónikát kérem, hogy hozza 
vissza elhunyt fiam, Tamás lakás-
kulcsát. Köszönettel Ági. 06-30-
9625-071
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Beküldési határidő:
2019. június 11.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát 
nyerte: Dömsödy Beáta, Szívós Istvánné
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyer-
te: Menyhárt Olivér, Gugó András
A Happy Box 2000 Ft-os utalványát nyerte: Dolányi Péter
A Városi Mozi ajándékát nyerte: Liptai Jánosné, Tusán Jánosné 
A Mezőgazdasági és Kertészeti áruház 1000 Ft-os vásárlási 
utalványát nyerte: Pohorilják Leonóra, Bese Gábor

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


