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Hagyományosan a Koronázási Hétvégével emlé-
keztek Ferenc József és Erzsébet királyné 1867. 
június 8-án történt megkoronázására az ural-
kodópár egykori kastélyában, ahol a magyarok 
kedvenc királynéja oly szívesen időzött. A két nap 
során valamennyi korosztályt érdekes programok 
vártak. A díszudvaron többek között koncertek, a 
parkban lovasbemutatók várták a látogatókat. A 
közönség részese lehetett az országos vadász-
kürt verseny első szakaszának is. Idén is nagy si-
kert arattak az élőképes tárlatvezetések, amelyek 
során az érdeklődők bepillantást nyerhettek a 
kastély egykori lakóinak „életébe”.  A rendezvény 
keretében adta át Soltész Tibor János gitárkészí-
tő a kastély részére azt a különleges hangszert, 
ami megjelenésében annak díszítőelemeit hor-
dozza. A barokk stílusú elektroakusztikus gitárt 
az ünnepélyes átadást követően Horváth János 
és Szűcs Antal Gábor, Magyarország legkiválóbb 
latin gitárművészei szólaltatatták meg.

(folytatás a 12. oldalon)

Koronázási Hétvége 
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P.P.: Mikor döntött úgy, 
hogy pedagógus lesz?
– Gyerekkori vágyam volt, 
hogy pedagógus legyek. 
Aztán az évek során, ami-
kor ettől el akartam térni, 
azt vettem észre, hogy az 
élet mindig visszasodort. 
Amikor azt embert elkap-
ja egy „flow”, egy áramlat, 
akkor abból nagyon ba-
rátságtalan dolog kilépni. 
Mindig akkor éreztem jól 
magam, amikor hagytam, 
hogy ez a dolog áramoljon 
velem együtt. 

Ráadásul mindig megje-
lentek olyan egyéniségek is az életemben, akik 
példaképként álltak előttem, akik mentoráltak, 
segítettek. Az, hogy a tanári pálya mellett ki-
tartsak, nagyban köszönhető Molnár József 
általános iskolai tanáromnak, illetve Kovács 
Istvánnak, a gimnáziumi matematika tanárom-
nak. Amikor pedagógus lettem, visszakerültem 
abba az iskolába, ahol érettségiztem. Abban a 
tantestületben vált ez a szakma a hivatásom-
má. Ott karolt fel Frajna Miklós, aki az aszódi 
francia-magyar kéttannyelvű gimnáziumot 
megalapította és részese lehettem én is ennek 
az új iskolának a megszületésében, mint igaz-
gatóhelyettes. Frajna Miklós volt a példaképem 
abban, hogy milyen vezető legyek, hogy álljak 
egy tantestület élén.

J.Á.: 2001 óta a Hajós Alfréd Általános 
Iskola igazgatója, hogyan került Gödöllőre?

– Mielőtt igazgató lettem, barátok, rokonok 
hívtak Gödöllőre, hogy itt jó lakni. Aztán ezt 
követte az, hogy nemcsak lakni jó itt, hanem 
dolgozni is. Úgyhogy elkezdtem iskolát keres-
ni. Ádám Pál igazgató úr akkor ment nyugdíjba 
a Hajós-iskolából. Így pályázat útján, barátok 
támogatásával is bíztatásával kerültem ide 18 
évvel ezelőtt.
P.P.: Jubileumi év az idei, 45 éve alapították 
az iskolát. Milyen ünnepségek, programok 
voltak vagy lesznek még ennek kapcsán?

– Nagyon jól jár egy iskola, ha születésnapja 
van. Egy iskolánál egy egész tanéven keresztül 
lehet ünnepelni és mi is így tettünk. Szeptem-
ber óta ünnepeljük az iskola 45. születésnapját. 
Nagyobb rendezvény volt a Hajós-nap, amikor 
nemcsak a Hajós Alfréd nevét viselő intézmé-
nyek, hanem a környékbeli iskolák is képvisel-
tették magukat és megszerveztünk egy a szel-
lemi olimpiát, illetve a városi riporterversenynek 
is ez volt a témája. 

Régi pedagógusokat is meghívtunk, hogy 
meséljék el, milyen volt az iskola 45 évvel ez-
előtt. Nemrég pedig gálaműsort is tartottunk, 
ami a fénypontja volt ennek az évnek. A terve-
im között szerepel még egy jubileumi évkönyv 
megjelentetése is, hiszen ebben az évben vol-

tak olyan megismételhetetlen dolgok, amiknek 
jó lenne emléket állítani.
J.Á.: 1991-ben épült meg az iskola uszodá-
ja, miért épp Hajós Alfréd nevét vették fel?

– Szerintem bölcs döntés volt Hajós Alfréd 
nevét választani. Ő volt az első magyar spor-
toló, aki az első újkori olimpián bajnoki címet 
nyert, rögtön két úszószámban is. Azt gondo-
lom, hogy nagyon jó példakép lehet a mai ifjú-
ságnak is, mert nemcsak a sportban, hanem a 
sportszervezésben és az építészetben is kima-
gaslóan teljesített.

J.Á.: Minden év február elsején, Hajós Al-
fréd születésnapján van a Hajós-nap, miről 
szól pontosan ez az esemény?

– Ennek a napnak az a lényege, hogy isko-
lánk névadóját példaként állítjuk a gyerekek és 
a meghívott vendégeink elé. Ezen a napon az 
iskolában felállított emlékmű előtt tisztelgünk 
Hajós Alfréd előtt és meghívjuk azokat az isko-
lákat, amelyek szintén az ő nevét viselik, vala-
mint a város többi iskolája is képviselteti magát 
a diákok képviseletében. Szervezünk ilyenkor 
egy szellemi diákolimpiát, ami egy interaktív, 
olimpiáról szóló csapatverseny. Sorversenyt is 
szoktunk tartani a tornacsarnokban.

J.Á.: Gyakorlatilag nem lehet úgy elol-
vasni a Gödöllői Szolgálatot, hogy ne botla-
nánk bele hajósos diákok sikereibe, de nem 
csak a sportban teljesítenek kiemelkedően 
az iskola diákjai, hanem a tanulmányi ver-
senyeken is. Mi az iskola titka?

– A legnagyobb titok abban rejlik, hogy van 
egy úgynevezett háromszög. Ennek az egyik 
csúcsában a gyerekek vannak, a másikban a 
szülők, a harmadikban pedig a pedagógusok. 
Egyet kell akarni ennek a háromnak. Nagyon 
fontos, hogy a szülő ott álljon a gyereke mö-

gött, támogassa, minden feltételt megadjon 
ahhoz, hogy eredményes legyen. Természete-
sen nagyon fontos a pedagógus szerepe is, aki 
inspirálja a gyereket arra, hogy tanuljon, telje-
sítsen, érje el a céljait. És ott van a gyerek, aki 
ezekre nyitott, motivált kell, hogy legyen.

Valóban nemcsak sport-
sikereink vannak, bár ta-
lán az a leglátványosabb, 
mert annak az eredménye 
már az általános iskolában 
is megmutatkozik. A tanu-
lásba befektetett energia 
viszont sokszor csak a 
gimnáziumban vagy az 
egyetemi évek alatt hasz-
nosul, térül meg. 

Beszélünk arról, hogy 
élethosszig tartó tanulás. 
Az általános iskola egyik 
legnagyobb feladata az, 
hogy erre alkalmassá te-
gye a gyerekeket; hogy 
megszeressék a tanulást, 
a tudást, hogy olyan ké-
pességekkel vértezzük fel  
őket, amik képessé teszik 

őket arra, hogy eredményesek legyenek.
J.Á.: Az iskola akkreditált tehetségpont. 

Mit jelent ez pontosan és egyáltalán milyen 
kritériumoknak kell megfelelni?

– Elég komoly szempontrendszernek kell 
megfelelni ahhoz, hogy akkreditált, kiváló te-
hetségpont lehessen egy iskola. Először 2011-
ben nyerte el a Hajós ezt a címet és azóta már 
háromszor is. Legutóbb egy olyan szakértői 
bizottság érkezett az iskolánkba, amely telje-
sen átvizsgálta az iskolánkban folyó tehetség-
gondozó tevékenységet. Nemcsak az iskola 
eredményeit vették figyelembe, hanem azt is, 
hogy milyen képzettségű pedagógusok dol-
goznak az intézményben. Terveink között sze-
repel, hogy az európai tehetségpont címünket 
is eredményesebbé tegyük és kapcsolódjunk 
az európai tehetségpontok hálózatához. Illet-
ve nagyon szeretnék egy tehetséggondozó 
műhelyt kialakítani azokkal a pedagógusokkal, 
akik e mellé letették a voksukat. 
J.Á.: Közel félévszázados az iskola, évek óta 
rengeteg gond van az épülettel, de a hírek 
szerint nemsokára rendeződhet a dolog...

– Nagyon bizakodóak vagyunk. Szeretném, 
hogy ez a kiváló szakmai munka méltó kör-
nyezetet is kapna. Az iskola a dunakeszi tan-
kerülethez tartozik, az ottani igazgató lobbizik 
azért, hogy megépülhessen egy 24 tantermes, 
zöldmezős beruházású iskola itt, Gödöllőn. A 
gödöllői önkormányzat pedig felajánlott ehhez 
egy területet. Remélem, ez a közös iskolaépí-
tési akarat előrébb viszi a projektet.

Jae.
(Az interjú teljes terjedelmében 

a szolgalat.com-on és 
Facebook-oldalunkon olvasható. 

A beszélgetés a Gödöllő Net TV Facebook- 
oldalán tekinthető meg)

Hajós: akkreditált teHetségpont
30 perc című műsorunkban Papp Pan-
nával, az idei riporterverseny győzte-
sével közösen beszélgettünk Zmák 
Júliával. A Hajós Alfréd Általános Iskola 
igazgatónője elmesélte hogyan került 
Gödöllőre, miben rejlik az iskola sikeres-
sége; persze a jubile-
umi év és az új iskola 
építése is szóba került.

Zmák Júlia
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Megkapta a hetedik Városmarketing Gyémánt Díjat Gödöllő. Az 
önkormányzat ez alkalommal rendezvény- esemény kategóriában 
a Nemzetközi Természetfilm Fesztivál 2018-as eseményével pá-
lyázott a Magyar Marketing Szövetség megmérettetésén.

A Carplove International Nonprofit Kft.szervezésében megvaló-
suló rendezvényre a múlt évben közel negyvenezer érdeklődő lá-
togatott Gödöllőre, s a világ természetfilmesei itt adtak egymásnak 
találkozót.

A Nemzetközi Természetfilm Fesztivált a Haszonállat-génmeg-
őrzési Központ, Gödöllő Város Önkormányzata, a Gödöllői Királyi 
Kastély és a Carplove International Nonprofit Kft.alapította.

Gödöllő önkormányzata a kezdetektől fogva támogatja a ren-
dezvényt. 

Az elismerést június 5-én egy szakmai konferencia ünnepélyes 
záróakkordjaként adták át Budapesten. A városmarekting gyé-
mánt védjegy logó használatára a város és a fesztivál gazdája, a 
Carplove International Nonprofit Kft. is jogosult.

(kj)

Több mint 20 millió forintos támogatást 
nyert Gödöllő két pályázat keretében. Ered-
ményesen pályázott és 19.372.519 forint 
támogatást nyert el a város a klímaválto-
zás hatásaihoz történő alkalmazkodáshoz 
kapcsolódó szemléletformáló programok 
megvalósítására. Továbbá közel 1,3 millió 
forintos támogatás segítségével valósul 
meg okos zebra kivitelezés a városban.  

Klímastratégia, klímatudatosság: 
Gödöllő Város Önkormányzata KE-
HOP-1.2.1-18-2018-00070 azonosító szá-
mon pályázatot nyert klímastratégia elké-
szítésére és helyi szintű szemléletformálási 
programok megvalósítására, a Környezeti 
és Energiahatékonysági Operatív Progra-
mokért Felelős Helyettes Államtitkárság tá-
mogatásával. A klímastratégia számításba 
veszi a klímaváltozás Gödöllőn várható ha-

tásait, és a rendelkezésre álló adatok alap-
ján 30 évre előre jelzi a várható folyamato-
kat. Ezen felül a szemléletformálás fő célja, 
hogy különböző gödöllői és környéki ren-
dezvényeken, programokon bemutassa, 
mennyire függ a lakosság viselkedésétől a 
klimatikus események jövőbeni, helyi szin-
tű alakulása. A megbízott szakmai szer-
vezet többek között oktatási programokat, 
figyelemfelhívó akciókat, tájékoztató előa-
dásokat fog szervezni és gyakorlatorientált 
példákat fog bemutatni, de együtt működik 
a helyi médiumokkal, iskolákkal 
és az önkormányzattal is a he-
lyi igényeknek megfelelő prog-
ramok kialakításában.

Okos zebra: Gödöllő 
Város Önkormányzata 
pályázatot nyert okos 
zebra kiépítésére a Ge-
nerali a Biztonságért 
Alapítvány támogatásá-
val a Bajcsi-Zsilinszky 
utca és a Petőfi tér ke-
reszteződésében lévő 
zebrán. Az Safecross 
Okos Zebra rendszer 
keretében az út két szé-
lén (megfelelő távolság-
ban az útpadkától) osz-

lopok kerülnek kihelyezésre, az ezekben 
lévő szenzorok érzékelik a gyalogosok át-
haladását. Amikor az érzékelők bekapcsol-
nak, egy vezérlő egységen keresztül jelzést 
adnak az útburkolatba helyezett aktív LED 
lámpáknak, ezzel megállásra figyelmeztet-
ve a gépjárművezetőket. Ez a jelzés kizá-
rólag addig tart, ameddig a gyalogos átha-
lad az úttesten. Így a jelzés csak akkor lép 
működésbe, amikor az valóban indokolt. A 
rendszer célja, hogy az adott gyalogátkelő-
nél a járművezetők számítsanak rá, hogy 

ha villog a LED, akkor gyalogosát-
kelés történik és meg kell állniuk.

(db)

Díjazták a természetfilm-fesztivált

Újabb sikeres gödöllői pályázatok
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ElőrE mEgmondták
A fidEszEs képvisElők ténylEg mEg AkArják AkAdályozni Az Egészségügyi fEjlEsztést

Mint arról lapunk múlt heti szá-
mában is beszámoltunk, a kép-
viselő-testület májusi ülésén 
Simon Péter Gellért fideszes 
önkormányzati képviselő bünte-
tő-feljelentést helyzett kilátásba, 
ha a testület jóváhagyja két in-
gatlan egészségügyi fejlesztési 
célból történő eladását, aminek 
eredményeként, magántőkéből, 
egy korszerű egészségügyi in-
tézménnyel gazdagodhatna 
Gödöllő. Ugyanezen az ülésen 
Vécsey László, fideszes or-
szággyűlési képviselő is kijelen-
tette, mindenben támogatni fog-
ja a fideszes képviselőket, hogy 
megakadályozza a beruházást. 
Igéretüket be is váltották: a gö-
döllői Fidesz-KDNP képviselői 
törvényességi felügyeleti eljá-
rást kezdeményeztek a Pest 
Megyei Kormányhivatalnál.

A képviselő-testület máju-
si ülésén elfogadta a BOMM 
Egészségügyi Kereskedelmi 
Kft. ajánlatát a Tüdőbeteg-gon-
dozó Intézet és a Légszesz u. 
1. sz. alatti ingatlan megvásár-
lására és fejlesztésére. A terüle-
ten egy korszerű egészségügyi 
szolgáltató központot alakíta-
nak ki, melyben többek között 
40 db, kétágyas fekvőbetegszo-
ba, műtők és szakrendelések 
kapnának helyet.

A két ingatlant a BOMM 
Egészségügyi Kereskedelmi 

Kft. 60 millió forintért vásá-
rolhatja meg, amit a fideszes 
képviselők keveselnek, s 140 
milliós kárt emlegetnek. Simon 
Péter Gellért egyenesen telek-
mutyival vádolta az önkormány-

zatot, mivel szerinte a „város 
egyik legjobb ingatlana” alu-
lértékelve kerül értékesítésre. 
Mindemellett szerfelett gyanús 
körülménynek tekintik, hogy a 
pályázatot benyújtó Kft. tulajdo-
nosát, Gödöllő polgármestere 
jól ismeri.

Tény, a BOMM Kft. vezetője 
Bók Károly, Kerepes korábbi 
polgármestere, aki hosszú ide-
je, a lakosság megelégedésé-
re, sikeresen működteti a Boró-
ka Egészségházat, s mint volt 
polgármester és egy gödöllői 

egészségügyi intézmény mű-
ködtetője, valóban ismeri Gé-
mesi Györgyöt.

Ám nézzük a többi tényt! A 
beruházónak az egyik telekről 
el kell bontani a tüdőgondozó 

rossz állapotban lévő épületét, 
valamint fel kell számolnia egy 
föld alatti aknát. A Légszesz 
utcai telek pedig az Invitel Táv-
közlési Zrt-t megillető földhasz-
nálati joggal terhelt ingatlan, 
ahonnan egy telefonközpont 
áthelyezését kell megoldania. 
Mindezek jelentősen csökken-
tik az ingatlan piaci értékét. 
A pályázatban meghatározott 
minimum irányárról egyébként 
azután született döntés, hogy 
márciusban az EURO-IMMO 
Kft. a két ingatlan piaci értékét 

bruttó 68.100.000 forintban ál-
lapított meg. A testület a már 
említett problémák miatt enge-
dett ebből az összegből.

Ez azonban nem volt isme-
retlen a Fidesz–KDNP gödöl-
lői képviselői előtt sem, akik a 
testület áprilisi ülésén egytelen 
szóval sem kifogásolták a pá-
lyázatban meghirdetett vétel-
árat, sem az ingatlanértékelés 
módját, a pályázati dokumen-
tumból pedig tudták az ingatlan 
értékcsökkentő tényezőit is – 
feltéve, ha elolvasták.

Érdekes, hogy a most „in-
gatlanmutyit” emlegető Simon 
Péter Gellért nem ellenezte a 
pályázat kiírását, a képvise-
lő-testület nyilvános ülésének 
jegyzőkönyve szerint – amely 
bárki számára olvasható a vá-
ros honlapján – tartózkodott 
az április 25-én történt szava-
záskor. A fideszes képviselő a 
dokumentum szerint egyetlen 
szóval sem jelezte aggályát a 
pályázati feltételekkel kapcso-
latosan.

Ráadásul a testület dönté-
se eredményeként az értéke-
sítésből származó bevételt az 
önkormányzat a Tormay Károly 
Egészségügyi Központ fejlesz-
tésére fordítja, annak a 110 mil-
liós támogatásnak a részeként, 
amiről szintén áprilisban döntött 
a testület.        K.J.

A tervek szerint a héten megkezdődnek a 
szeptemberig tartó munkák a Szőlő utcában, 
ahol a Szent János és a Röges utca csomó-
pontjánál – a szabályozottabb és biztonsá-
gosabb közlekedésért – körforgalmat alakí-
tanak ki.

A területátadás után első lépésként a 
DMRV Zrt. a területen kicseréli az ivóvízve-
zetéket, majd ezt követően kerül sor a cso-
mópont átalakítására. Mint az a múlt héten 
megtartott lakossági fórumon elhangzott, ez 
nem egy hagyományos körforgalom lesz, 
hanem egy elnyújtott, inkább ovális alakú. 
Az építmény nem a megszokott kiemelt kö-
zépső résszel építik meg, hanem csak kissé 
megemelt, gépjárművel is járható térbur-
kolatot kap, hogy a buszok is elférjenek. A 
fejlesztés nemcsak a gépjárművekkel való 
közlekedést teszi majd könnyebbé, hanem a 
gyalogosközlekedést is.

A körforgalomhoz 
kapcsolódóan a mos-
tani egyetlen Szőlő 
utcai zebra helyett 
négy átkelőt is kiala-
kítanak: a körforga-
lomból kivezető négy 
útszakaszon is lesz.

A munkák miatt a Szent János utcá-
ban és a Röges utcában jelentős forgal-
mirend-változás lesz. A tervezett lezá-
rások pontos menetéről és időpontjairól 
a kivitelezéstől függően tesznek majd 
közzé tájékoztatást. A munkák az üz-
letek és az intézmények nyitvatartását 
nem befolyásolják, megközelítésüket 
kis mértékben érintik, erről a tulajdono-
sokkal a kivitelezők egyeztetni fognak. 
A Szőlő utca mindvégig járható lesz.

(ny.f.)
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KezdődiK a Körforgalom
építése a szőlő utcában
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Június 11-én, lapunk megjelenésével 
egyidőben megkezdték a gödöllői vas-
útállomáson található gyalogos-felüljáró 
elbontását. A kivitelező tájékoztatása sze-
rint nem lehet tovább halasztani a bontást, 

mert az akadályozza a további munkálato-
kat. A gyalogos-aluljáró időbeni befejezé-
séhez szükséges ütemezés alapján a mű-
tárgy háttöltését ki kell alakítani, ami érinti a 
felüljáró alapozását. A háttöltés kialakítása 
után a vasúti pálya építése folytatódik, ami 
szintén érinti a gyalogos-felüljáró oszlopait.

A gyalogosforgalom elterelésére azért 
van szükség, mert most következik az új 
vágányok szikkasztó árkainak kiépítése, 
amik 1,5 méter mélyek is lehetnek. Ezután 
fektetik le az új vágányokat, ami rendkívül 

intenzív teherszállítással jár. Amint meg-
történik a sínpár fektetése, kezdődik a fel-
sővezeték kiépítése és közben is beindul 
a vasúti anyagszállítás. Természetesen 
ezzel párhuzamosan épül az új utaskiszol-

gáló és üzemviteli épület is. 
Az átjárást az is lehetetlenné 
teszi, hogy az új peronok fél 
méterrel magasodnak a vá-
gányok fölé.

Az egyetemi városrész 
megközelítése a gyalogosok 
számára két irányból lehet-
séges: 1./ A HÉV palotakerti 
megállójától a Szabadság 
út–Szent-Györgyi Albert 
utca–Páter Károly utca út-

vonalon; 2./ A HÉV-végállomástól az Állo-
más tér–Állomás út–ideiglenes vasúti átjá-
ró–Premontrei utca útvonalon. A gyalogos 
terelőút az aluljáró megnyitásáig, 2019. 
szeptember 20-ig lesz érvényben.        (AJ)

néhány hete mutattuk be, milyen sok lehetőség közül 
választhatnak azok, akik a város főterén, a szabadban 
szeretnének pihenni egy kávé, egy fagylalt vagy né-
hány finom falat elfogyasztása mellett. A gazdag kíná-
lat tovább bővült, a héten megnyílt ugyanis az Erzsébet 
királyné szálloda éttermének terasza is, ahol szintén 
lehetőség nyílik a napernyők árnyékában elfogyasztani 
egy üdítőt vagy egy ebédet.

(bn)

SZIE
SZEnt-GyörGyI albErt utca

PrEmontrEI utca

Elbúcsúztak a gödöllőiek a vasútállomás gyalogoshídjától, amit a vasútfelújítási 
munkák során június 11-én elbontanak. Az 1933-as jamboree idején épült híd 
történtét gaálné dr. merva mária osztotta meg a megjelentekkel. Ezt követően a 
jelenlévők szalagokra írták fel a nevüket, üzeneteiket, amiket azután felkötöttek 
a hídra. Az eseményen résztvevők a hidat ábrázoló emlékkártyát kaptak. 

Vasútfelújítás: erre lehet Kerülni
a gyalogosoKnaK

Jól halad a közúti felülJáró építése

HídbúcsúztAtó
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A Gödöllői Mesék Háza Óvoda 
immár 20 éve hagyományként 
őrzi a nagycsoportosokkal való 
táborozást. Balatonlelle után, 
Hatvan, majd 5. éve a Szent Ist-
ván Egyetem, Babatvölgyi Ta-

nüzeme és Kisállat Farmja fo-
gadja az erdei óvodába három 
napra érkező gyermekeket.
Izgalmas programban ve-
hettek részt idén is, melyhez 
Cser Mariann adott segítsé-

get számukra. 
Megtekintették, 
megismerked-
tek, együtt „él-
tek” a Lovas 
központban élő 
állatokkal. Lova-
goltak, gyalogtú-
rát tettek a Pap 
Miska-kúthoz. 
Felfedezték a 
Biokertészetet, 
megnézték a kö-
zeli liba telepet, 
etettek bio tyú-
kokat, Éjszakai 
túrára mentek a 
Grassalkovich- 
is tá l lókastély-
hoz. Ellátogattak 
a tóhoz, ahol 
megfigyelhették 
a tó-és a vízpart 
élővilágát.
                 (M.H.)

NyároN is kertészkedNek 
a diákok

Táborozó óvodások

Bár a tanév véget ért, a 
munka tovább folytatódik a 
Civil Ház „iskola kertjében”, 
ahol a Gödöllői Kertbarát 
Kör tagjai a Petőfi Sándor 
Általános Iskolával együtt-
működve nevelik és gon-
dozzák a növényeket a ma-
gaságyásokban. 

A gyerekeket a kertész-
kedés alapjaival, és a 
növényekkel megis-
mertető program nagy 
sikert aratott, a diákok 
vállalták, hogy nyáron is 
folytatják a munkát, és a 
kertbarátokkal közösen gon-
dozzák a kiskertet, s a tervek 
szerint a következő tanévben 
is folytatják a munkát.
Hogy az ilyen kezdeményezé-
sekre mekkora szükség van, 
azt jól mutatja, hogy sokszor 

előfordul, hogy a gyerekek 
megkérdezik, mire valók a ter-
mesztett zöldségek, gyümöl-
csök.  Akik tehát részt vesznek 
a programban, rengeteg isme-
rettel és élménnyel gyarapod-
nak.                                  (k.j.)
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Gödöllői „Pindur-Pandúrok”

A gödöllői Damjanich János 
Általános Iskola 4. d osztálya 
képviselte Gödöllő városát az 
Országos Rendőr-főkapitányság 
Országos Balesetmegelőzési 
Bizottsága és a Nemzedékek 
Biztonságáért Közhasznú Ala-
pítvány által 2019. május 24-én 
megrendezett „Pindur-Pandúr 
Ki-Mit Tud” országos vetélkedőn, 
melyre a Gödöllő Rendőrkapi-
tányság Közlekedésrendészeti 
Osztályának munkatársa készí-
tette fel és kísérte a résztvevőket.
A verseny során a gyerekek 
önfeledten szórakozva, játé-
kos formában kaptak ízelítőt 
a biztonságos és balesetmen-
tes közlekedésre való nevelés 

alapjaiból. A szakemberek által 
irányított feladatok teljesítésé-
ért a szervezők ajándék pólóval 
és jégkrémmel kedveskedtek a 
gyerekeknek.
Az ország minden megyéjéből 
érkező csapatok elméleti-és 
gyakorlati feladatokban mérték 
össze tudásukat, képes tesztla-
pokat és környezetvédelmi totót 
töltöttek ki. A gyakorlati felada-
tokat kerékpárral, a gyerekek 
méretére szabott KRESZ-pályán 
hajtották végre a csapattagok.
Az évek óta működő program 
célja játékos eszközökkel segí-
teni a kulturált és balesetmentes 
közlekedésre való nevelést.

(PMRFK)

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: dr. Czeglédi Noémi 
történész, a Gödöllői Vá-
rosi Múzeum főmuzeoló-
gusa
A koszorúkat kérjük 16.45-
re a helyszínen leadni.

Meghívó
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A Királyi Kastély melletti ország-
zászlónál felállított Trianon-em-
lékműnél emlékeztek a gödöl-
lőiek a 99. évvel ezelőtti trianoni 
békediktátum aláírására. 
A rendezvényen Gémesi 
György polgármester mondta 
el gondolatait annak kapcsán, 
hogy a Trianon-emlékmű új he-
lyen került felállításra. Beszé-
dében kitért az országzászló 
történetére is, amelyet - ahogy a 
többit is szerte az országban - a 
trianoni szerződésre emlékezve, 
figyelmeztetésként nemzeti ösz-
szetartozásunkra állítottak az I. 
világháborút követően. A meg-
emlékezés szép mozzanata volt, 
hogy Varga árpád, a Gödöllői 
Lokálpatrióta Klub önkormány-
zati képviselője adományaként 

nemzeti lobogó került a szépen 
felújított zászlótartóra. 
Ezt követően Ifj. Bárdy Péter 
mondott emlékező beszédet, 
amelyben Trianon gazdasági 
következményei mellett áttekin-
tette azt is, milyen folyamatok 
erősítették és gyengítették az 
anyaország és a határon túlra 
kényszerült ma-
gyarság kapcso-
latát, s ezen belül 
kiemelte a Gödöl-
lőhöz köthető lé-
péseket: 
„Számomra is 
meghatározóak 
voltak például a 
Fábri Mihály tanár 
úr, városunk dísz-
polgára által szer-

vezett tanulmányi 
kirándulások. Miska 
bácsi évtizedeken ke-
resztül vitte a gödöllői 
fiatalokat kirándulni 
annak a mondatnak a 
jegyében, hogy „útja-
inkon sosem hagyjuk 
el a történelmi Ma-
gyarország területét, 
de kirándulásainkhoz 
mindig szükségeltetik 
útlevél”…Ezt a célt, a 
kapcsolatépítés célját 
szolgálja immár több 

mint 20 éve a Magyar Pol-
gármesterek Világtalálkozó-
ja is, de ebből a felismerésből 
indult innen, Gödöllőről a Nem-
zeti Együvé Tartozás Napjának 
ünneplése, és ez ad valódi ér-
telmet a határon túli települések-
kel ápolt testvérvárosi kapcso-
latoknak is. Ezek a személyes 

találkozások, egyszeri vagy 
rendszeres alkalmak tudják csak 
megteremteni a nemzeti össze-
tartozást.„
Az ünnepség végén az intézmé-
nyek és szervezetek elhelyez-
ték az emlékezés koszorúit az 
emlékműnél, majd az egyházak 
képviseletében Albert Gábor 
evangélikus lelkész mondott ál-
dást, majd Polcz Zoltán, római 
katolikus káplánnal együtt imád-
kozhattak a megjelentek. Az em-
lékezés során az Arpeggio Gi-
tárzenekar és a Gödöllői Városi 
Vegyeskar közreműködött. (A 
rendezvényről bővebben, még 
több fotóval a szolgalat.com-
on és Facebook-oldalunkon)

triaNoN: a személyes találkozások teremthetik meg a Nemzeti összetartozást

PáLYáZATI FELHÍVáS – „Az ERZSÉBET-PARK AZ ÉN EMLÉKEIMBEN”
Erre vagyunk kíváncsiak:
Mivel városunk egyik kedvenc sétáló- és kirándulóhelye az Erzsébet-park, arra vagyunk kíváncsiak melyik az az emlék, benyomás a 
parkkal kapcsolatban, amely a fiatalban maradandó benyomást keltett és a mai napig meghatározó az életében, ha erről a területről 
esik szó. Olyan egyéni ismertetéseket várunk, amit a barátainak is elmondana, bemutatna, amit szeretne másokkal is megismertetni. 

ÍRD MEG TÖRTÉNETEDET, KIEGÉSZÍTÉSKÉNT KÉSZÍTS FOTÓT VAGY RAJZOLJ A LEÍRÁSHOZ!

Ha a fenti témakörben megfogalmazott felhívásunk megtetszett, akkor úgy tárd elénk, hogy azt megértse és megismerje a legjobb ba-
rátod is, meg az a személy is, aki tőled távol, a „net” előtt ül. A szüleid, akikkel minden nap együtt élsz, vagy akár egy barátod, akinek 
te mesélsz először erről az élményről.   
Bátran fogalmazd meg gondolataidat egy rövid leírásban, kiegészítésként fotózz vagy készíts rajzot hozzá, és ha akarod, egészítsd ki 
akár képzőművészeti alkotással (rajz, festmény, batik, tűzzománc, linó- és fametszet, stb.), akár egy CD-re rögzített alkotással!

Az írásos pályamunkáknál nem könyvszagú leírásokat várunk, hanem önálló megfigyeléseket, önálló véleményeket, egyéni érzéseid-
nek megfogalmazását (Amennyiben lehetőségetek van rá, kérjük digitálisan is küldjétek el pályamunkátokat!) 
Az írásos pályaművek terjedelme 5-10  A/4-es oldal lehet mellékletekkel, legalább 1/3 szöveges résszel. A pályaművek értékét növel-
hetik a témához kapcsolódó fotók, rajzok, térképvázlatok. 

Pályázni egyénileg és csoportosan is lehet. A pályázati felhívásra a gödöllői általános iskolák tanulói által készített alkotásokat várjuk!
A pályázatok elbírálása korcsoportonként külön-külön történik. A pályázatokon kérjük olvashatóan a pályázó nevének, iskolája nevének, 
címének, vagy lakcímének, életkorának feltüntetését!
A pályázatok benyújtási határideje: 2019. október 10.
A határidő lejárta után beérkező munkák elbírálására nincs lehetőség! Kérjük a határidőt betartani! Amennyiben a beadott pályázatot 
szeretnétek visszakapni, kérjük a pályázati anyagotokon tüntessétek ezt fel!
A DÍJAZOTTAKNAK TÖBB ÉRTÉKES NYEREMÉNY KERÜL SZÉTOSZTÁSRA. A pályázat értékelésére  2019. őszén kerül sor. 
A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás az egyesületnél: Gödöllői Városvédő Egyesület (2100 Gödöllő, Szőlő u. 22.  3. em. 
10.) Tel.: 06-20-561-1818, e-mail: gvvegy@gmail.com
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Ahogyan azt a gödöllői közönség 
megszokhatta, az idei színházi 
évad befejeztével sem maradunk 
kulturális programok nélkül. A Gö-
döllői Nyár keretében két különle-
ges zenés színházi produkció várja 
az érdeklődőket.
Júliusban ismét benépesül a gö-
döllői erdő, s a hónap végén két 
alkalommal is látható lesz az el-
múlt években nagy sikerrel játszott 
„A dzsungel könyve” című, s a 
Dés-Geszti-Békés szerzőtrió által 
jegyzett családi musical az Erdé-
szeti Arborétumban, a Gödöllői Fia-
tal Művészek Egyesülete (GÖFME) 
előadásában. A nézők valódi erdei 
környezetbe, igazi „dzsungelhan-
gulatba” csöppennek. Ezt fokozza 
a rendezés is, amely kihasználja 
és bejátssza a hely adottságait. 
A völgy akusztikája, a visszaverő-

dő és beszűrődő hanghatások is 
különleges módon növelik a nézői 
élményt; így szinte elérhető közel-

ségbe kerülnek a történések, min-
denki saját maga is részese lesz 
az előadásnak. A szervezők az 
arborétum színpadát megemelik, 
így valamennyi nézőtéri sorból jó 
rálátás nyílik az eseményekre. A 
főbb szerepekben Pálfalvy Attilát, 
a Budapesti Operettszínház mű-
vészét, Miklós Krisztinát, Bródy 

Norbertet és Békefi Lászlót láthat-
ják, Mauglit Monori Dominik ala-
kítja, aki többek között a Budapesti 
Operettszínház több darabjában és 
az óriási nézettséget hozó Kincsem 
című filmben is megmutatta tehet-
ségét. Az előadások július 27-28-
án, 20 órakor kezdődnek.
Az augusztusi nyári színházi pro-
dukció, a Radványi Géza 1947-es, 
világsikerű filmjén alapuló, Dés 
László által megzenésített musical, 
a Valahol Európában, egy alternatív, 
nem színházi közegben kerül be-
mutatásra, Gödöllő Város megújult 

főterének színpadán, ahol 
most először lesz látható 
színházi előadás. A GÖF-
ME évek óta sikeresen 
játszott produkciója és dr. 
Horváth Zoltán rendezése 
ez alkalommal kihasználja 
a tér adottságait, s a szín-
pad mellett fontos szerepet 
kap a környezet (a játszótér, 

a növényzet, az épületek oldala és 
teteje). Meghatározó jelenetek ját-
szódnak majd továbbá a nézőtéren 
is, a nézői élményt nem zavarva. S 
bár az előadás félplayback módon 
kerül bemutatásra, a történet egy 
adott pontján többféle hangszer is 
megszólal élőben a legváratlanabb 
helyekről. A történetben az Állami 

Javítóintézetet bombázását túlélő 
fiúk próbálják átvészelni a máso-
dik világháború viszontagságait. 
Félnek, gyűlölnek, de szeretetre 
vágynak, és nem bíznak senkiben. 
Rájönnek, hogy együtt nagyobb az 
esélyük a túlélésre. Egy elhagya-
tottnak tűnő birtokon húzzák meg 

magukat, ahol Simon Péter, egykori 
karmester és zeneszerző lakik. A 
gyerekek ellenségnek tekintik, de a 
zene, a személyiség varázsa és a 
jóság ledönti a köztük lévő korláto-
kat. A produkcióban 32 gödöllői és 
környékbeli gyermek és közel 20 
felnőtt szereplő lép színpadra. Az 
előadások augusztus 17-én és 18-
án, 20 óra 30-kor kezdődnek.

(k.j.)

A bAgoly könyvesbolt AjánlAtA
műkincstolvajok nyomában

Azok a krimik, 
amelyekben ösz-
szekapcso lód ik 
az izgalom és a 
művészettörténet, 
mindig nagy sikert 
aratnak az olvasók 
körében. Az elmúlt 
évek sikerkönyvei- 
nek lapjain nem 
egy nagyváros 
történelmi neveze-
tességeit megis-
merhettük. De mi 
a helyzet idehaza? 
Nos, Berg Judit 
legújabb ifjúsági könyvében 
erre a kérdésre adja meg a vá-
laszt. 
Ifjú olvasóink egy hírhedt mű-
kincsrabló nyomába eredhet-
nek, a nyomozás pedig nem 
máshol folyik, mint Budapes-
ten, amelynek történelmi em-
lékei rengeteg titkot rejtenek. 
Ezekbe is bepillanthatunk – 
Renard felügyelőt követve. A 
párizsi nyomozó a magyar fő-
városba utazik, amikor megtud-
ja, régi ellenfele, Hiéna, Európa 
múzeumainak és magángyűj-
teményeinek hétpróbás foszto-
gatója itt készül új akcióra. 
Nyomozást azonban nemcsak 
ő folytat, hanem Bora is, aki 
újságíró édesanyja után kutat, 
miután az egy este nyom nélkül 
eltűnik. Bora arra gyanakszik, 
hogy az anyukáját elrabolták, 
mert olyan információ birtokába 

jutott, aminek 
nem lett volna 
szabad kiszivá-
rognia. A szálak 
a Mátyás-temp-
lomba vezet-
nek, ahol mel-
lesleg Bora és 
osz tá l y tá rsa i 
egy történe-
lem-projektben 
vesznek részt. 
A szereplők lép-
ten-nyomon a 
történelem és a 
művészettörté-

net érdekfeszítő tényeibe, ese-
ményeibe botlanak, miközben 
két nyomozó, néhány bűnöző 
és egy csapat elszánt magyar 
középiskolás élete tíz napra 
összefonódik, hogy a néhol vic-
ces, máshol félelmetes, várat-
lan fordulatokban gazdag törté-
net végén minden mozaikdarab 
a helyére kerüljön. 
Berg Judit könyve azonban 
nem csupán izgalmakat tar-
togat az olvasók számára, 
hanem sok-sok érdekes törté-
nelmi és művészettörténeti in-
formációt is.
Annak pedig, aki pedig tudni 
szeretné, hogy hová tűnt Bora 
anyukája, és mire fájt a mű-
kincstolvajok foga, nincs más 
dolga, mint elolvasni ezt a 
mindvégig izgalmas könyvet. 
(Berg Judit: Az őrzők)

(ny.f.)

Nyári szíNház, külöNleges 
helyszíNekeN
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Az elmúlt hetekben több, Gödöllő kulturális életét, illetve a város 
művelődéséért tevékenykedőket érintő elismerésről számoltunk 
be. 
A díjak sora a napokban tovább bővült. A Pest Megyei Népművelők 
Egyesülete elismerése jeléül jubileumi ezüstgyűrűt és medaliont 
adományozot t 
a Művészetek 
Háza dolgozói kö-
zül Frankó réka 
Lilla, Tábikné 
Surman Szilvia 
és Kovács Ba-
lázs kulturális 
szakembereknek 
a Pest megyében 
eltöltött 10 éves 
szakmai munká-
juk elismerése-
ként.

Különleges, kettős jubileu-
mos kiállítás nyílt pénteken 
Balla Vera festőművész 
születésének 50., és az ál-
tala alapított Sanyi Manók 
Rajzköre és a Nagy Sándor 
Képzőművészeti Kör fennál-
lásának 25. évfordulója alkal-
mából. A bemutatott anyag 
négy helyszínen tekinthető 
meg: Balla Vera alkotásai az 
Erzsébet Királyné Szálloda 
dísztermében, a Levendula 

Galériában és a Nagy Sándor-ház-
ban, míg az ifjú tanítványok a Művé-
szetek Házában mutatják be képei-
ket. (A kiállításról bővebben és több 
fotóval a szolgalat.com-on és Face-
book-oldalunkon)                         (k.j.)

A Múzeumok Éjszakáján, júni-
us 22-én, idén is színes prog-
ramokból válogathatnak az 
érdeklődők. Városszerte tizen-
három helyszínen előadások, 
koncertek, játékok várják vala-
mennyi korosztály képviselőit.
A főtéren 16.45-kor kezdődnek 
a programok a Gödöllő Tánc-
színház bemutatójával, majd 
20 órától Superformance, 21-
től pedig az Asphalt Horsemen 
ad koncertet. Természetesen 
nem marad el a hagyományos 
táncház sem, 23 órától az Ur-
ban Verbunk várja az érdeklő-
dőket. 
A városi múzeumban a tárlatve-
zetések mellett a gyerekeknek 
múzeumpedagógiai foglalko-
zásokat, a családoknak érzé-
kenyítő programokat szervez-
nek, a múzeum előtt pedig a 
Körösfői Alapítvány jóvoltából 
képzőművészeti játékok várják 
a gyerekeket.
Az intézmény udvara ez alka-
lommal koncerteknek ad he-
lyet, 21 órától pedig a Gödöllő 
Anno Facebook csoport rendez 
vetítést. 
A Művészetek Házában a Gö-
döllő Táncszínház foglalkozá-
sai és koncertek lesznek – így 
a Novo Café teraszán is szól 
majd a zene – a Királyi Váróban 
pedig a Club Színház tart prog-
ramot a gyerekeknek.
A GIM-házban 14 órától lehet 
megtekinteni Katona Szabó Er-
zsébet kiállítását, a gyerekeket 
itt pecsétgyűjtő foglalkozások 
várják. 

A könyvtárban 17 órakor kez-
dődnek a gyermekprogramok, 
a felnőttek számára pedig a 
Könyvtári Quiz Night hozhat 
izgalmas perceket, amit ez al-
kalommal a Zöld Könyvtár je-
gyében rendeznek meg. Az 
eseményt itt a Rokka együttes 
koncertje zárja. 
Az Erzsébet királyné szállodá-
ban tárlatvezetéssel is megte-
kinthető lesz Balla Vera tárlata, 
a Levendula Galériában pedig 
Nagy Gábor Munkácsy-díjas 
festő-, grafikusművész alkotá-
saiból nyílik kiállítás. 
Az eseményekbe ismét bekap-
csolódik a Frédéric Chopin Ze-
nei AMI is, ahol 17 órától jazz- 
koncert, 18-tól pedig játékos 
vetélkedő várja a zeneszerető-
ket. 
A kastélyban, a parkban és a 
díszudvaron lévő programok in-
gyenesek lesznek, a kiállítások 
azonban csak belépőjeggyel lá-
togathatók. 
A Pálmaház is várja az érdeklő-
dőket, akik „Illatos” játékokban 
vehetnek rész.
A SZIE Mezőgazdasági Esz-
köz- és Gépfejlődéstörténeti 
Szakmúzeumban 16 órától 24 
óráig egymást váltják az ese-
mények, amelyek egyik szen-
zációja egy MÁVAG gőzgép 
bemutatója lesz. 
Mindez persze csak ízelítő a 
sok színes és tartalmas prog-
ramról, amelyekről bővebben  
Gödöllő város hivatalos Face-
book-oldalán. 

ElismErés a művészEtEk Háza 
munkatársainak 

Balla Vera 50, 
Sanyi Manók 25

EGy kultúrától PEzsGő éjszaka
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Gyűrődések a levendulá-
ban 

Június 8-án a Gödöllői Városi 
Könyvtár és Információs Köz-
pontban ünnepélyesen átadták 
a Gödöllői Irodalmi Díjakat. A 

pályázat idén a Zöld Könyvtár 
Éve programsorozathoz kap-
csolódott, aminek mottójául Pi-
linszky János Zöld cmű versét 
választották a szervezők. Eh-
hez kapcsolódóan a természet-
tel kapcsolatos írásokat vártak.

A zsűriben Borda réka költő, 
Kemény István és Kiss Judit 
(mindketten József Attila-díjas 
költők) kapott helyet. A Gödöl-
lői Irodalom Díj fővédnökei Gé-
mesi György polgármester és 
dr. Nánási Éva, Gödöllő város 
nyugalmazott főjegyzője voltak.
A rendezvényen Gémesi 
György polgármester mon-

dott köszöntőt. Ezt követően 
a szervező Gödöllői Ottlik Kör 
részéről Ifj. Bárdy Péter osz-
totta meg gondolatait a már 

nyolcadik alkalommal megren-
dezett irodalmi megmérette-
tésről, majd az IRKA részéről 
Istók Anna számolt be az idei 
eredményekről. Mint mondta, 
mivel tavaly a kiírásnak nagy 
sikere volt a fiatalság körében, 
így idén sem emelték a korha-
tárt, már tizennégy éves kortól 
várták a műveket. Összesen 
negyvenkilenc pályázó huszon-
hét novelláját és ötvenkét ver-
sét kellett elbírálnia a zsűrinek. 
A téma valamennyi korosztályt 
megszólította, de mind a zsűri 
eredménytábláján, mind a díja-
zottak között is szép számmal 
képviseltette magát az ifjúság. 

Örömmel számolt be arról, 
hogy az önkormányzat az idén 
megduplázta a díj költségve-
tését, a pályázat összdíjazása 
most 400.000 forint volt, amit a 
zsűri fele-fele arányban osztott 
meg a vers és novella kategória 
között.
A Gödöllői Irodalmi Díj pályáza-
ton vers kategóriában 1. helye-
zést ért el A porta című versé-
vel Bakóné rusznák rózsa, 

2. helyezett lett Ocsovszky 
Zsófia Zöldkapcsolat című ver-
sével, 3. helyezést ért el Rous-
seau elégiája című versével: 
Győrfi Laura. 
A Gödöllői Városi Könyvtár és 
Információs Központ két kü-
löndíjat osztott ki, az egyiket 
Földvári Ármin nyerte Búcsú 
című versével, a másikat Lip-
ták Nándor Hűtőszekrények a 

réten című versével.

Próza kategóriában 1. helye-
zést ért el Átlagos című novel-
lájával Istoc Sára Borbála, 2. 
helyezett lett Folyó alatti folyó 
című novellájával Puska Ve-
ronika, megosztott 3. díját 
Átvágni egy ízületen című írá-
sával Kiss Gabriella és Bacs-
kai-Verbóczky Csenge Bölcső 
az ablakban című írásával.

A Gödöllői Ottlik kör különdíját 
Sára Soma nyerte, Holdfény-
szonáta című novellájával.
A díjakat Gémesi György pol-
gármester, Liskáné Fóthy 
Zsuzsanna, a könyvtár igazga-
tója és Ifj. Bárdy Péter adták át.

(kj.)
(Az eseményről még több fotó 
a szolgalat.com-on és Face-
book-oldalunkon)

koronázási HétvéGE sok zEnévEl és színEs ProGramokkal

ÁtadtÁk a Gödöllői irodalmi díjakat

(Folytatás az 1. oldalról)
A programsorozatot a Gödöllői 
Szimfonikus Zenekar koncertje 
zárta, amelyen a Kolozsvári Ma-
gyar Opera két kiváló énekese 
volt a zenekar vendége. Az est 
folyamán felcsendülő népsze-
rű opera- és operettrészleteket 
Antal Lívia (szoprán) és Pataki 

Adorján (tenor) tolmácsolásá-
ban hallhatta a közönség. Az 
est folyamán többek között Puc-
cini, Verdi, Donizetti és Kálmán 
Imre műveiből szólaltak meg 
népszerű dallamok.
(Az eseményről még több 
fotó a szolgalat.com-on és 
Facebook-oldalunkon)
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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 Művészetek Házában két előadás keretében 
mutatta be hagyományos évzáró gálaműsorát az 
Urban Verbunk. A nagyszabású program során az 
együttes valamennyi csoportja színpadra lépett. 
Néptáncosaink programokban gazdag időszakot 
tudhatnak maguk mögött, Tóth judit művészeti 
vezető elmondta, szinte nem volt olyan hétvége, 
hogy ne valamilyen fesztiválon, ünnepségen léptek 
volna fel.
A most bemutatott gála műsora egyaránt láttatta a 
magas színvonalú művészi, értékteremtő és érték-
megőrző munkát, valamint a magyar folklór sok-
színűségét. A koreográfia és a rendezés Tóth Judit 
és Moussa Ahmed munkája volt.
(A gáláról még több fotó a szolgalat.com-on és Fa-
cebook oldalunkon)           (k.j.)

Június 17-től 23-ig: ZENE ÉS 
TÁRSMŰVÉSZETEK TÁBOR
Június 22., szombat, 10.00:
CHOPIN OPEN
Június 22., szombat: 17.00-
18.00: Vörös Attila Jazzcraft 
koncert; 17.00-23.00: Múze-
umok éjszakája. Zenés inter-
aktív foglalkozások. Foglalko-
zásvezetők: Barta Katalin és 
Horváth Judit
Június 23. vasárnap, 10.30: 
Gödöllői Királyi Kastély, Lovar-
da, Táborzáró hangverseny

Frédéric Chopin Zenei 
AMI programja

Urban VerbUnk – néptáncValóság
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Ezúttal is jól teljesítettek a gödöl-
lőiek a tanévi diákolimpia atlétika 
országos döntőjében. A székes-
fehérvári döntőben három arany-, 
két ezüst-, illetve egy bronzérem-
mel gazdagodtak városunk intéz-

ményei és az érmes diákok. 
A Török Ignác Gimnázium tanuló-
ja, a GEAC-os atléta Kriszt Sa-
rolta (a bal oldali képen középen) 
a III. korcsoportosok között távol-
ugrásban és a négy számból álló 

összetett ver-
senyen szerzett 
aranyérmet (az 
utóbbiban, mind 
a négy szám-
ban – kislabda 
hajítás, távolug-
rás, 60 és 600 m 
síkfutás – egyéni 
csúccsal nyert), 
míg Fodor Péter 
(TIG) 60 méte-
ren lett hatodik. 

A V-VI. korcsoportban a legna-
gyobb sikert a GAEC atlétája, 
Mihajlovic Alex (Bp. Táncsics 
Mihály Gimn.) érte el, aki az V. 
korcsoportos fiúk gerelyhajító 
versenyét nyerte 61,33 méteres 
dobásával. A VI. korcsoportban 
versenyezve két ezüstérmet tud-
hat magáénak Pótha Johan-
na (TIG: a jobb oldali képen, 
fotók: Kriszt Balázs), 100 és 
200 méteren lett második, 
míg Eszenyi Napsugár (V. 
kcs; TIG) gerelyhajításban 
bronzérmet, diszkoszve-
tésben negyedik helyezést 
ért el. Szintén negyedik lett 
Dobránszky Laura (V. kcs; 
TIG) az V. korcsoport 100 
méteres gátfutásában, ötö-
dik lett Tóth Gábor (V. kcs; 
TIG) 400 méteres síkfutás-
ban és Canea Zoltán (VI. 

kcs; Bp. Táncsics Mihály Gimn.) 
gerelyben, valamint a hetedik 
helyen végzett Normann Már-
ton (V. kcs. Gödöllői Református 
Líceum) 200 m-en. A sportolók 
edzői és testnevelője: Körmendy 
Katalin, Máté Alpár, Tokai Nor-
bert.             -kb-

AtlétikA – diákolimpiA, országos döntő

Hat gEAc érem székesfehérvárról

Pünkösd hétvégén, június 8-9. 
között rendezték meg az immá-
ron 10 éves múltra visszanyúló 
Juniális Kupa Gödöllő utánpótlás 
labdarúgó focitornát, amelyre a 
nyolc korcsoportban összesen 
136 csapat nevezett.

A hangulat és a színvonal ezút-
tal is kiemelkedő volt, a hétvége 
alatt a Táncsics Mihály úti Sport-
centrumban megforduló közel 
négyezer ember kiváló meccse-
ket láthatott a helyszínen. A 2013-
2006-os születésű gyerekek 
számára megrendezett gödöllői 
focifesztivál olyannyira kinőtte 
magát, hogy orszá-
gosan már a leg-
jobb három ilyen 
jellegű rendezvény 
között említik. A tor-
na szervezői, Tóth 
László és Tokai 
Norbert elmondták, 
hogy immáron öt 

ilyen jellegű eseményt szervez-
nek egy évben, négy helyszín 
Gödöllőn van, míg június köze-
pén Balatonlellén várják a labda-
rúgás szerelmeseit. A most meg-
rendezett Juniális Kupa mellett 
a június 15-16.-ai hétvégén le-
bonyolításra kerülő balatonlellei 
Lelle Kupán öt-, az augusztus vé-
gén, szeptember elején Tanévin-
dító Fesztivál néven négy-, míg 
decemberben és januárban Sá-
tor Kupa néven 12 korcsoportban 
mozgatják meg a határon innen 
és határon túlról érkező korosz-
tályos csapatokat. Eredmények: 
facebook/upfocikupak oldal.    -li-

lAbdArúgás – Fergeteges hAngulAt Az idei juniális kupán is

136 csapat vett részt az idei focitornán
Június első hétvégéjén a Gödöllői 
Hajós Alfréd iskola tornacsarno-
kában rendeztek junior és kadet 
kard válogató versenyt fiú és lány 
kategóriában. A GEAC-SZIE vívói 
közül a legjobb eredményt Mus-
surai Pálma érte el, aki kadet kor-
csoportban második, míg a junio-
rok között harmadik lett.

A lányoknál kadet korcsoportban 
29 vívó indult, Missurai Pálma 
remek vívással lett második, míg 
Bata Édua a 10. helyen végzett. A 
juniorok között Missurai a dobogó 

harmadik fokára állhatott fel, Be-
víz Dorottya a kilencedik lett, míg 
Bata Édua a 23. helyet érte el a 
37 fős mezőnyben.
A fiúknál, kadet korcsoportban 57-
en indultak, a GEAC-os vívók kö-
zül Szmodits Zétény a 47., Kiss 
Benedek az 52. lett, míg a junio- 
rok 49 versenyzőt felvonultató 
mezőnyében a gödöllői verseny-
zők közül Papp Máté szerepelt a 
legjobban, ő a 17. helyen végzett. 
Ugyanitt Grossó Márkó Andor a 
32., míg Kecskeméti Áron a 39. 
lett.            -ll-

vívás – kArd válogAtó gödöllőn

missurai pálma: junior és kadet érmek 
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Június 11-én a Művészetek Háza 
Gödöllő színhàztermében adták 
át a tanévi „Jó tanuló, jó sporto-
ló” díjakat városunk diákjainak, 
ahol közel 900 tanuló részesült az 
országos minisztérium által meg-
hirdetett tanulmányi, zenei vagy 
diákolimpia versenyen elért ered-
ménye alapján elismerésben.

A 2018/2019-es tanévben ta-
nulmányi, zenei és diákolimpiai 
sportversenyek terén kimagas-
lóan teljesítő diákok a díjátadó 
ünnepség előtt kapták meg aján-
dékaikat, míg az iskolák által a 
„Jó tanuló, jó sportoló”, illetve a 
zeneiskola „legkiválóbb növendé-
ke” elismerésre felterjesztett diá-

kok a zsúfolásig megtelt színház-
teremben vehették át az elismerő 
plakettet.
Az idén tíz intézmény diákja ré-
szesült ebben az elismerésben, 
akik dr. Gémesi György polgár-
mestertől vehették át jól meg-
érdemelt díjaikat. A Diákolimpia 
versenyeken elért eredmények 
alapján a tanév legeredménye-
sebb általános iskolája a tavalyi 
évhez hasonlóan a Gödöllői Ha-
jós Alfréd Általános iskola lett, 
míg a középiskolák között a leg-
több pontot ezúttal is a Gödöllői 
Török Ignác Gimnázium érte el. 
Eredményességük jutalma egy-
egy kupa volt. A rendezvényt Gö-
döllői Fiatal Művészek Egyesület 

kiváló előadása zárta.
A 2018/2019-es tanév, intézmé-
nyük által jelölt „jó tanuló, jó 
sportolói”:
Gödöllői Erkel Ferenc Ált. Iskola: 
Lippai Tünde
Gödöllői Hajós Alfréd Általànos 
Iskola: Simonváros Zille
Gödöllői Petőfi Sándor Ált Iskola: 
Kovács Benedek Alfréd
Gödöllői Szent Imre Katolikus Is-
kola: Szabó Eme-
se
Gödöllői Damja 
nich János Ált. 
Iskola: Kormos- 
Vellás Helka
Montágh Imre Ált. 
Iskola: Diós Mari-
ann
Fréderic Chopin 
Zenei Alapfokú 
Művészeti Iskola: 

Hiripi Abigél
Premontrei szent Norbert Gimná-
zium: Ferencz Ábel
Gödöllői Török Ignác Gimnázium: 
Hanzl Lilla
Gödöllői Református Líceum: 
Gróf Domonkos
Az eseményről készült fotók 
megtekinthetőek a Facebook Gö-
döllő oldalán.

-ll-

díjátAdó – jó tAnuló jó sportoló gödöllő

közel 900 díjazottat köszöntöttek

Bravúrosnak mondható második hellyel 
zárta az idei országos strandröplabda- 
bajnokság első fordulóját Csepelen a 
Gödöllői RC strandröplabda-szakosztá-
lyának női felnőtt párosa, a Czene Adri-
enn (teremben a Gödöllői RC játékosa), 
Hackl Szilvia (MAFC) alkotta duó, akik 
a bajnoki címvédő Lutter, Szombathelyi 
páros ellen kaptak ki a döntőben.

A gödöllői meglepetéspárosnak köszön-
hetően ráadásul továbbra sem szakadt 
meg az a sorozat, hogy 2015 óta minden 
ob-fordulóban, azaz immáron 18 ver-
seny óta mindig volt döntős versenyzője 
a klubnak.
Az U14-es korosztály küzdelmeiben ez-
úttal egy versenyző, Szabó 
Anna révén voltunk érde-
keltek, aki a BVSC-s Strébl 
Noémi oldalán indult. A 
lány páros egészen a né-
gyes döntőig menetelt, ahol 
végül a bronzmérkőzésen 
maradt alul és végzett így a 
negyedik helyen a bajnok-
ság első játéknapján kor-
csoportjában.
A GrC-s strandröplabdá-
zók eredményei a csepeli 
ob-fordulóban:
2. hely: Czene Adrienn, 
Hackl Szilvia (MAFC) – 
nők
4. hely: Szabó Anna, 
Strébl Noémi (BVSC) – 
U14 lányok
7. hely: Katona janka, Sá-
kovics Virág – nők
7. hely: Molnár Zoltán, 
Szabó Gábor – férfiak
9. hely: Antal Anett, Tóth 

Eszter – nők
9. hely: Vecsey Fanni, Tátrai Nikolett 
(SRSE) – nők
9. hely: Horváth Zita, Harmat Borbála 
(Beachsport) – nők
9. hely: Kovács Boldizsár, Pető Leven-
te – férfiak
13. hely: Gubicza Laura, Szabó Adri-
enn – nők
13. hely: jánossy Bálint, Török Patrik 
– férfiak
21. hely: Marton Tamás, Decker Benjá-
min (Kispest SE) – férfiak
(Fotón a női felnőtt és az U14-es lány 
páros a GRC-strandröpisek szakosztály 
vezetőjével, Karádi Zoltánnal. Kép: Ka-
rádi Zoltán).              -forrás: grcvolley.hu-

strAndröplAbdA – országos bAjnokság, Csepel

bravúros második hely a homokon

Június első hétvégéjén 
rendezték meg Mogyorós-
bányán az V. Hegyek Pok-
la XCM Maraton mountain 
bike ranglistaversenyt, 
ahol hat gödöllői bringás is 
dobogóra állhatott.

Saját kategóriájában első 
helyen ért célba Szekeres 
Viktória (KTM Team Hun-
gary versenyzője), Nagy 
Barnabás (Bike Zone 
Gödöllő), Móczár Ador-
ján (Bike Zone) és Krom-
páczki Péter (KTM Team 
Hungary), második helyen 
végzett Tóth Attila Zol-
tán, míg bronzérmes lett 
Gergócz Péter (mindket-
tő (KTM Hungary Team). 
Fotó: kulloszaggatok.hu

-tt-

kerékpársport – v. hegyek poklA XCm mArAton

gödöllői dobogósok a pokolban
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A mocsári teknősökön kívül ha-
zánkban gyakran találkozhatunk a 
szabadban a vörösfülű ékszertek-
nős megunt, szabadon engedett 
és elvadult egyedeivel is.
Régen Magyarországon nagyon 
elterjedt hobbiállat volt a vörösfülű 
ékszerteknős, melyek gyors növe-
kedésükkel kis akváriumuk óriás 
szörnyetegeivé váltak. Gazdáik 
gyakran megunták őket és a jobb 

élet ígéretével elengedték őket a 
lakóhelyükhöz közeli vizes élő-
helyeken, nem is sejtve mekkora 
kártételt okoznak. Az ékszertek-
nősök ugyanis igen jól tűrik a hi-
deget és megjelenésükkel lassan 
elkezdték kiszorítani természetes 
élőhelyéről a hazai mocsári teknő-

söket, amelyek nem voltak felké-
szülve észak-amerikai „rokonuk” 
inváziójára.
Ha ékszerteknőst találunk, nem 
teszünk jót azzal, ha a közelben 
található tóban, mocsárban sza-
badon engedjük, mert az ott élő 
mocsári teknősök életét nehe-
zítjük meg ezáltal. Hivatalosan 
ékszerteknősöket befogadó in-
tézmény Budapesten a Fővárosi 

Állat- és Növénykert. Ha módunk-
ban áll, jutassuk el ide a hontalan 
ékszerteknőst. Az állatkerten kívül 
gazdátlan teknősöket az Oázis 
Kertészet áruházai is befogadnak.
Hogyan ismerem fel a mocsári 
teknőst és az ékszerteknőst?
A mocsári teknős fekete, gyakran 

a ráragadt algáktól zöldes színe-
zetű állat, melynek egész testét 
(beleértve a páncélt is) apró sárga 
pöttyök tarkítják. Ezzel szemben 
a vörösfülű ékszerteknőst arról 
ismerhetjük fel, hogy a páncélja 

olajzöld színű vagy szürke, a fején 
és lábain piszkosfehér vagy sárga 
hosszanti csíkok láthatók. A fején 
kétoldalt a „fülei helyén” két piro-
sas folt található.

Mocsári teknőst találtam na-
gyon messze a víztől, mit te-
gyek?
Az ivarérett mocsári teknős nős-
tények nyáron, a szaporodási 
időszak végén megfelelő helyet 

keresnek tojásaik lerakásához. 
Mire minden szempontból meg-
felelő helyet találnak a keresgé-
lés közben gyakran igen messze 
vándorolnak a vizes élőhelyüktől. 
Az ilyen felnőtt példányokat ne 
zavarjuk meg, ők ügyesen vissza 
fognak találni a megfelelő helyre.
Gyakran előfordul az is, hogy 

olyan vizes élőhelyeken is ösz-
szeakadunk mocsári teknősökkel 
(kisebb mocsarak) ahol nem is 
hittük volna, hogy élnek ilyen ál-
latok. Ezért amikor találkozunk 
egy-egy példánnyal, meglepő-
dünk és azt hisszük elkeveredtek. 
Érdemes átgondolni, hogy biztos 
nincs-e a közelben egy kisebb tó 
vagy holtág, mielőtt meggyőznénk 
magunkat, hogy a teknős biztosan 
eltévedt.

tekNőSt talÁltam, mit cSiNÁljak Vele?

A különböző közösségi portá-
lokon naponta akár több olyan 
bejegyzéssel is találkozhatunk, 
amiben valaki eltűnt kutyáját 
keresi, vagy éppen egy talált, 
kóborló állat gazdáját próbálja 
felkutatni. Tudjuk-e azonban, 
hogy pontosan mit tehetünk 
abban az esetben, ha találunk 
egy elveszett állatot és feltett 
szándékunk, hogy segítsünk is 
rajta?
A legkönnyebb útja az eb 
beazonosításának a ma már 
kötelező mikrochip leolvasása 
lenne, amelyet a legközelebbi 
állatorvosi rendelőben el is tud-
nak végezni nekünk. A tapasz-
talat azonban azt mutatja, hogy 
hiába a törvényi szabályozás, a 
kutyák többségét továbbra sem 
chippeltetik gazdáik.
Ha a leolvasás eredménytelen 
volt, a közeli állatvédő szerve-
zeteket, illetve fajtamentőket 
érdemes megkeresni, de az 
esetek többségében náluk any-

nyira telített a létszám, hogy 
nem fogják tudni fogadni a ku-
tyát. 
Ekkor, ha csak mi nem tudjuk 
elszállásolni pár napra a kó-
borkát, nem marad más, mint, 
hogy a helyi gyepmesteri telep-
re vigyük őt. Ide a gazdája 14 
napig érte mehet és átveheti a 
kutya érvényes oltási könyvé-
nek bemutatásával. 

A két hét letelte után az eb jo-
gilag altathatóvá válik. Termé-
szetesen nem biztos, hogy al-
tatni is fogják, de mindig fel kell 
készülni a legrosszabb eshető-
ségre, ezért vegyük úgy, hogy 
a leadástól számítva két hetünk 
van arra, hogy előkerítsük 
a kutya tulajdonosát. Ez- 
alatt a két hét alatt a külön-
böző közösségi platformok 

kutyás csoportjaiban, vagy a 
város saját Facebook-csoport-
jában hirdessük, hogy meg-
találtuk a kutyát. Írjunk le róla 
mindent, s ha tehetjük, csatol-
junk néhány fényképet is.

Valóban sok a felelőtlen állat-
tartó, de ne felejtsük el, hogy 
akadnak szép számmal olya-
nok is, akik mindent megtesz-
nek kedvencük biztonságának 
érdekében, mégis egyetlen 
óvatlan pillanat elég volt ahhoz, 
hogy szem elől veszítsék ku-
tyájukat. Emberként hibázha-
tunk, így ne ítélkezzünk elsőre, 
ha kóbor állattal találkozunk. 
Ne menjünk el mellette, ne 
hagyjuk sorsára, hiszen lehet, 
hogy valaki égen-földön keresi, 
annyira várja haza. 

mi a teeNdő, Ha talÁluNk eGy kóbor Állatot?
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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.

Sok kertben előfordul a víz. A 
vizes felületek, tavak, csobo-
gók megjelenése, ami a ma-
darak, lepkék és más hasznos 
rovarok hozzánk csalogatása 
végett kiemelkedően hasznos, 
ám a gyerekekkel rendelkezők 
sokszor ódzkodnak a vízfelü-
letek kialakításától.
A szárazpatakok, medrek ki-
alakítása nekik nyújthat „vizes” 
látványt, de hasznos lehet 
azoknak is, akiknek a lezúduló 
csatornavíz elvezetése okoz 
gondot, továbbá azoknak is, 
akik különleges látványt sze-
retnének elérni bárhol a ház 
körül. 
A kialakítása nagyon egysze-
rű, bárki nekiállhat és akár egy 
hétvége alatt meg is építheti. 
Tulajdonképpen a kezdő lépé-
sek ugyanazok, mintha patak-
medret alakítanánk ki. Kijelöl-
jük a folyam irányát, esetleg a 
meder végén egy kisebb öblöt is 
kijelölhetünk, amelybe beleszalad 

majd a patakunk. Miután kijelöltük 
a patakunk útját, a számunkra 
megfelelő mélységben kiássuk, 

természetesen figyelem-
be véve, hogy a meder-
ben víz nem fog köz-
lekedni, így nem is kell 
olyan mélyen ásnunk. A 
medret ezután geotext-
illel érdemes kiburkolni, 
hogy a későbbi kavics 
borítás között a gyom ne 
üsse fel a fejét és a talaj-
mozgás miatt a kavicsok 
ne süllyedjenek le a talaj-
ba később. 
A burkolat, mellyel be-
fedhetjük a patakunkat 
szinte végtelen számú 
lehetőséget ad. Az egé-
szen apró kavicsoktól, 
a nagy folyami görgeteg 
kövekig, coulé kavicsig 
szinte bármi felhasz-
nálható. A meder szélét 

nagyobb sziklákkal, 
sétánk során haza 
hozott uszadékfák-
kal is díszíthetjük. A 
vizes hatás fokozása 
érdekében pedig na-
gyon jól mutatnak a 

körülötte szabálytalanul elültetett 
mocsári növé-
nyek, íriszek, 
sásl i l iomok, 
díszfüvek. 
Árnyékosabb 
helyeken a 
moha, ár-
nyéklil iomok 
és a páfrányok 
tökéletes kísé-
rők lesznek a 
meder szélén. 
Hogy a ned-
ves hatást fo-
kozzuk, akár 
kis hidat is építhetünk a meder 
fölé, de a keleti kertek rajongói, 
kőlámpások elhelyezésével, ka-
vicságy díszítéssel is próbálkoz-
hatnak. 
A száraz patak nem csak a vizes 
hatás elérésében lehet segít-
ségünkre, hanem a kertet akár 

több részre is oszthatjuk, mint 
egy térhatároló. Nem szokványos 
megoldás, de különböző ágyások 
vagy szintek kialakításához is tel-
jesen alkalmazható megoldás. 
Végigkövethet akár járdát, kocsi 
beállót is, csak a képzeletünk 
szabhat határt, hol alakítjuk ki ezt 

a meglehetősen érdekes kerti lát-
ványosságot. Amennyiben továb-
bi ötletekre vagy ihletre van szük-
sége, keressen minket bátran és 
további képekkel segítjük, hogy 
sikerrel járjon. 

Bujtás Anikó 
www.bujtaskert.iwk.hu

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!

vizEt a kErtbE víz nélkül

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
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A GÖDÖLLŐI SZOLGáLAT 
NYáRI MEGjELENÉSE 

Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat és hirdetőinket, hogy a Gö-
döllői Szolgálat a nyár folyamán az alábbiak szerint jelenik 
meg: 

Nyári szünet előtti utolsó megjelenés: 2018. július 2. 

Nyári szünet utáni első megjelenés: 2018. augusztus 21.

A hirdetésfelvétel június 27-től augusztus 5-jéig szünetel. 
Nyitás: augusztus 6.

KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

A KALÓRIA Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. 2018. évéről

Nyilvántartó bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósá-
ga, 13-09-125782

Adószám: 20609474-2-13

1. Számviteli beszámoló (adatok e Ft-ban)

Eszközök
A. Befektetett eszközök              284 264
B. Forgóeszközök                       173 770
C. Aktív időbeli elhatárolások       8 063
Eszközök összesen:                   466 097

Források
D. Saját tőke                                          59 111
E. Céltartalékok                                    10 098
F. Kötelezettségek                              367 001
G. Passzív időbeli elhatárolások         29 887
Források összesen:                           466 097

2. Költségvetési támogatás felhasználása: a társaság TB kifizető-
hely, így a TB alapoktól 57 e Ft. költségtérítést kapott, melyet a 
társaság a céljainak megfelelően használta fel.

3. A helyi önkormányzattól kapott cél szerinti juttatások és felhasználásuk

a.) Juttatás: A helyi önkormányzattól az alaptevékenység kereté-
ben ellátott gyermekétkeztetéshez 363 070 e Ft rezsiköltség té-
rítést illetve eszközvásárlásra 5 500 e Ft fejlesztési támogatást 
kapott.
b.) Juttatás felhasználása: a társaság a céljainak megfelelően 
használta fel maradéktalanul a kapott összegeket.

4. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:
Induló tőke (2000.03.10.)    3 000 e Ft
Tárgyévi adózott eredmény    2 631 e Ft
Tárgyi eszközvásárlás                 43617 e Ft

5. A társaság egyéb központi költségvetési szervtől, elkülönített 
állami pénzalaptól, egyéb helyi önkormányzattól, önkormányzati 
társulástól és mindezek szerveitől támogatást nem kapott.

6. Közhasznú tevékenység rövid értékelése:

A társaság közhasznú tevékenysége: 56. 29’08 TEÁOR számú 
Egyéb vendéglátás. A társaság a közhasznú tevékenységét az el-
várt színvonalon látta el, a támogatási összegeket saját forrásokkal 
kiegészítve jelentős fejlesztéseket hajtott végre, növelve ezzel a 
szolgáltatás biztonságát.

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

gyógyszertári ügyelet
Június 10-16.: 

Kígyó Gyógyszertár, Gábor Á. u. 3. Tel.: 430-069.
Június 17-23.: 

sanitas Gyógyszertár, Thegze L. u. 2. Tel.: 545-585.

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, tárolóval összeérő ener-
giatakarékos ikerház központban, 
n+3 szobás, egyszintes, 400m2-
es telekkel eladó! 3rétegű ablakok, 
15cm dryvit szigetelés. Irányár: 
43,9Mft 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 nagymé-

retű teremgarázs kiadó! Bérleti 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 telek-
kel eladó! Tel:20/944-7025
+ Gödöllőn, központhoz közel 
120m2-es, Csok-képes ikerhá-
zi lakás garázzsal eladó! Irányár: 
49,9MFt Tel.:20/772-2429
+ Eladó lakást keresek központban! 

Tel:20/944-7025
+ Gödöllőn, köz-
pontban 750m2-es 
széles telken ösz-
szközműves, felújí-
tandó téglaház el-
adó! Irányár:40MFt! 
Tel:20/539-1988
+ Központban gyor-
san birtokba ve-
hető 3.emeleti, két 
és félszobás erké-
lyes lakás eladó! 
Iár.29.8MFt! www.
g o d o l l o i h a z . h u 
Tel:20/539-1988
+ Tulajdonostól EL-
ADÓ összkomfortos 
családi ház Zsám-
bokon a fő út mellett. 
2440 m2 telken 120 
m2 alapterületű ház 
(4 szoba + 1 félszo-
ba), mely alatt 40 
m2 pince található. 
Parkosított előkert. 
Falusi CSOK igé-
nyelhető! 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 Kazinczy körúton egy 58 
nm-es, 2.emeleti, világos, erkélyes, 
2 szobás lakás tulajdonostól. Iár: 
28 MFt. Tel: 06-20-446-0663 17.00 
után.
+ 2 db panorámás, építési telek 
eladó Gödöllőn a Boglárka utcá-
ban. A telkek egymás mellett talál-
hatók, 830 és 962 m2 
területűek. Az utcában 
víz-villany-szennyvíz. A 
gázvezeték a keresztut-
cában 30 m-re. Irányár: 
15 és 16 mFt. Érdeklőd-
ni: 0630-2105-283.
+ Eladó kis lakást, sor-
házat KERESEK Gödöl-
lőn saját részre erkély-
lyel, tárolóval a második 
emeletig. Felújítandó is érdekel. 
Tel: 06-70-248-7304 
+ Eladó Gödöllőn a Szilhát ut-
cában egy 86 nm-es családi 
ház telekkel. Ár: 38,5 M Ft. Érd: 
06-20-520-1786 
+ ELADÓ gödöllői, 2szoba 
összkomfortos, 2.emeleti, er-
kélyes, téglaépítésű, egyedi 
fűtésű (gázkonvektor) lakásom 
( nagy zárható pincével). Iár: 
29.0MFt. 06-70-620-4102
+ Magánszemélyként keresek 
Gödöllőn 2 szobás, tégla építé-
sű, gázfűtéses lakást 2. emele-
tig. 06-30-2741-790
+ 4,5 M Ft-ért eladó a gyógyfür-
dő közelében Jászapátiban egy 
65 nm-es komfortos kis családi 
ház rendezett környéken, for-
galmas út mellett. Tel: 06-28-
746-482 
+ Eladó Gödöllőn az Isaszegi 
úton egy téglából épült, 100nm-
es lakóház 3szobával 2300nm-es 
telken. Az ingatlanhoz tartozik egy 
garázs és egy kisebb méretű pince. 
I.á.: 35 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn, blahai dombon 
déli fekvésű, tetőteres, téglából 
épült, szigetelt kúria, mely áll ame-
rikai konyhás, teraszkapcsolatos 
nappali+ 3szoba 1500nm-es telken 
rendezett kerttel, riasztóval, öntö-

zőrendszerrel fel-
szerelve 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 Gödöllőn 
az Antalhegyi úton 
egy 2,5 szobás, ösz-
szkomfortos, telje-
sen felújított lakóház 
nagy méretű garázs-
zsal, 2300nm-es 
telken. I.á.: 45 mFt 

0620-919-4870
+ Eladók Szadán most épülő két-
szer 6 lakásos társasházban 80 és 
100nm közötti lakások kulcsrakész 
állapotban CSOK és hitel lehető-
séggel. Bővebb információ Főnix 
Ingatlanirodánál az alábbi telefon-
számon: +36-20-919-4870
+ Eladó Gödöllőn egy 2 generáci-
ós, 5szobás, 2nappalis, 2fürdőszo-
bás téglából épült családi ház. I.á.: 
36,5 mFt 0620-919-4870
+ Eladó 2,5 szobás felújítandó csa-
ládi ház Gödöllőn a Radnóti Miklós 

utcában. I.á.: 27 mFt 0620-919-
4870
+ Eladó Gödöllő rögesi 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
+ Eladó Gödöllő királytelepi ré-
szén egy nappali+ 4szobás, 
157nm-es, 2fürdőszobás, újon-
nan épült ikerház egyik fele, mely 
hitel és CSOK felvételére alkal-
mas. E.á.: 53 mFt 0620-919-4870
+ Eladók most épülő, földszintes 
ikerházak Gödöllőn a Lázár Vil-
mos és a Gerle utcában, hitelre 
és CSOK-ra alkalmas. I.á.: 52,5 
mFt 0620-919-4870

ALBÉRLET KIADÓ
+ 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
+ Ingatlan kiadó Isaszeg köz-
pontjában max. 6 fő részére, 
munkásoknak, megbízható em-
bereknek. Azonnal beköltözhető. 
Érdeklődni: 06-30-505-9172
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+ Kiadó Gödöllő központjában egy 
42 nm-es, másfél szobás, telje-
sen felújított lakás (fürdő, konyha 
bútorozva). Egyedi fűtésű, külön 
mérőórákkal. 110.000 Ft/hó. 2 havi 
kaució. Tel: 06-30-616-8166 
+ Városközpontban 1,5 szobás, fel-
újított lakás kiadó. 06-30-9823-659 
+ Kastély közeli szintes családi ház 
üresen kiadó (I.ár: 380.000 Ft/ hó + 
rezsi.) Tel: 06-30-6343-158 
+ Kiadó Gödöllőn egy 73nm-es lu-
xus, most épült, nappali+2szobás, 
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
+ Gödöllő központjában hosszútáv-
ra kiadó 56 nm-es, 2 szobás, 2.em.i 
bútorozatlan panellakás. Kiváló 
közlekedés, azonnal költözhető, 2 
havi kaució, plusz bérleti díj. 06-70-
431-1412
+ TESCO mellett 3 szoba + nap-
palis kertes családi ház kiadó július 
10-től. 200.000 Ft + rezsi + 2 havi 
kaució. Érd: 06-70-779-8529

ÜZLET, IRODA, GARáZS
+ Gödöllő belvárosában a Dózsa 
György úton lévő szalonban MŰ-
KÖRMÖS HELY KIADÓ megbíz-
ható, önmagára és a munkájára 
igényes körmös részére. Érdeklőd-
ni napközben a 06-20-501-2815-ös 
telefonszámon lehet. 
+ Gödöllőn, Kampis téren nagymé-

retű teremgarázs kiadó! Bérleti 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 műsza-
kos munkarendbe műanyag feldol-
gozó 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 SZAKÁ-
CSOT, ill. a Csíkos ABC-be BOLTI 
ELADÓT felveszünk. Tel: 06-70-
772-7850 vagy személyesen a 
helyszínen! 
+ TAKARÍTÓI ÁLLÁSRA keresünk 
munkatársat hosszú távra, GÖ-
DÖLLŐI MUNKAHELYRE - NAPI 
8 ÓRÁRA – BEJELENTETT ÁL-
LÁS. ELVÁRÁSOK: MUNKÁJÁRA 
IGÉNYES, PRECÍZ, ÉS GYORS, 
JOGOSÍTVÁNNYAL és saját gép-
kocsival RENDELKEZŐ, MEGBÍZ-
HATÓ, NEMDOHÁNYZÓ. Nettó 
fizetés: 160.000,- Ft. Gödöllő és 
közvetlen körzetéből, fényképes 
bemutatkozó levelet várunk: email: 
gaalautohaz@opelgaal.hu
+ Gödöllői kávézóba heti 20 órás 
munkaidőbe MOSOGATÓ munka-
társat keresünk. Jelentkezni: 06-
30-400-4762 

+ 20 éves 
múlttal, két 
c s o p o r t t a l 
működő sza-
dai Meseház 
Waldorf Óvo-
da intézmény-
vezetőt keres. 
Az állás be-
töltéséhez az 
állami óvoda-
p e d a g ó g u -
si és intéz-
ményvezetői 
végze t t ség 
vagy az intéz-
ményvezetői 
k é p z é s b e n 
való részvétel 
feltétel. Wal-
dorf óvoda-
pedagógusi 
végze t t ség 
és/vagy gya-
korlat előnyt 
jelent. Az ön-
életrajzokat 
és a motiváci-
ós leveleket az mwosz@outlook.hu 
címen várjuk. További információ a 
06-20-399-8115 telefonszámon 
kérhető. Az óvoda címe: 2111 Sza-
da, Korizmics 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 
+ Gödöllői Cukrászdába mosoga-
tó-takarító munkatársat keresünk! 

Jelentkezés: 06-20-322-03-72 
+ 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. Ér-
deklődni a 28/420-786-os telefon-
számon lehet. 
+ Gödöllői piacra keresünk heti 2-3 
munkanapra RAKODÓ munkást. 
Nyugdíjas is lehet! 06-70-604-3972
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+ 50-es nő heti 3-4 alkalommal 4-5 
órás munkát vállal „B” kat. jogosít-
vánnyal. 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 intézményvezetőnél: 
06-20-824-7615 
+ Gödöllőn, esetleg Gödöllő kör-
nyékén GYEREKFELÜGYELE-
TET vállalok. Több éves gyakorlat-
tal és referenciával rendelkezem, 
valamint óvodai dajka végzettsé-
gem is van. Tel: 06-20-510-2441, 
e-mail: lovagvar@gmail.com 
+ HÁZVEZETŐNŐT KERESEK. 
(Takarítás, vasalás, esetenként be-
vásárlás, főzés.) 06-70-277-0000
+ TAKARÍTÁST vállalok heti 1-2 al-
kalommal Gödöllőn, családi házba. 
Tel: 06-70-776-6616

SZOLGáLTATáS
+ 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 műsza-
kos munkarendbe műanyag feldol-
gozó 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 SZAKÁ-
CSOT, ill. a Csíkos ABC-be BOLTI 
ELADÓT felveszünk. Tel: 06-70-
772-7850 vagy személyesen a 
helyszínen! 
+ TAKARÍTÓI ÁLLÁSRA keresünk 
munkatársat hosszú távra, GÖ-
DÖLLŐI MUNKAHELYRE - NAPI 
8 ÓRÁRA – BEJELENTETT ÁL-
LÁS. ELVÁRÁSOK: MUNKÁJÁRA 
IGÉNYES, PRECÍZ, ÉS GYORS, 
JOGOSÍTVÁNNYAL és saját gép-
kocsival RENDELKEZŐ, MEGBÍZ-
HATÓ, NEMDOHÁNYZÓ. Nettó 
fizetés: 160.000,- Ft. Gödöllő és 
közvetlen körzetéből, fényképes 
bemutatkozó levelet várunk: email: 

gaalautohaz@opelgaal.hu
+ 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, 
bozótirtás, fűnyírás, fűkaszálás. 
Füvesítés, gyepfelújítás, vegysze-
res gyomirtás. Rotációs kapálás. 
Gyepszellőztetés. Metszés, faül-
tetés. Ágak, levelek elszállítása. 
Ereszcsatorna tisztítás. Kert taka-
rítás. Gépi permetezés. Kerítés-
festés. 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, vízvezeté-
kek felújítása. CIRKÓK, GÁZKÉ-
SZÜLÉKEK, 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, víru-
sirtás garanciával. Hétvégén is! Tel: 
06-30-333-9201 
+ SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, 
TAPÉTÁZÁS. Ingyenes árajánlat! 
Tiszta, rendes munka! Tel: 06-20-

4359-650
+ DUGULÁSELHÁRÍTÁS BON-
TÁS NÉLKÜL. Tóth Tamás 06-70-
502-5620 
+ KUTYÁUL ÉRZED MAGAD ÉS 
ELEGED VAN BELŐLE? Betegsé-
gednek lelki okai vannak, melyeket 
oldani lehet. Szeretnéd visszanyer-
ni az uralmat életed felett? Gyere 
el Te is egy kezelésemre! Betegsé-
gek lelki okait oldom 4 év tapasz-
talatával Gödöllőn. További infót, 
véleményeket a www.ThetaGodol-
lo.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 KÖLTÖZ-
TETÉSE, lomtalanítás. Pianínó-, 
páncélszekrény szállítás. Hétvé-
gén is. NEER TEHER 06-70-648-
7660
+ DUGULÁS ELHÁRÍTÁS fal-
bontás nélkül. Ázások csőtörések 
megszüntetése. Vécék tartályok 
csapok szifonok cseréje. Csatorna 
kamerázás. VÍZSZERELÉS. 06-
20-491-5089
+ LAKÁSSZERVIZ! -Nyílászárók, 
ajtók, ablakok javítása. -Zárak, 
zsanérok, statikus pántok javítása, 
heveder zár felszerelése. -Burko-
lás, vízszerelés: konyha, fürdő, wc. 
-Bútorszerelés: új, meglévő javítá-
sa. -Laminált padló lerakás, kisebb 
festési munkák. 06-70-201-1292
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A VÜSZI NONPROFIT KFT. 
PARKGONDOZÓI MuNKATáRSAT KERES

Gödöllői székhelyű, városüzemeltetéssel foglalkozó társaság keres 
PARKGONDOZÓ MuNKATáRSAT

Feladata: Gödöllő közigazgatási területén parkfenntartási (metszés, növényülte-
tés, öntözés, füvesítés), favágási és gallyazási, valamint kaszálási munkák vég-
zése
Elvárások: gépjárművezetői engedély B kategóriában; szakmai tapasztalat vá-
rosüzemeltetésben, fenntartásban; felelősségvállalás, önálló munkavégzés, meg-
bízhatóság, terhelhetőség; minőségi munkavégzés
Előny: kertész szakmunkás vagy kertész technikusi végzettség; kertészeti kis-
gépkezelői jogosítvány (magassági ágvágó, nyesedékaprító, láncfűrész, önjáró 
fűkasza, tolós fűkasza, szivattyú); helyismeret
Szükséges tapasztalat: pályakezdők jelentkezését is várjuk!
Állás: teljes munkaidős; nappali műszak
Munkavégzés helye: Gödöllő közigazgatási területe
Jelentkezés: titkarsag@vuszikft.hu címre várjuk jelentkezését, 2019. június 17-ig

VÜSZI NONPROFIT KFT. NÖVÉNYEK LOCSOLáSá-
RA ÖNTÖZŐ MuNKATáRSAT KERES

Gödöllői székhelyű, városüzemeltetéssel foglalkozó társaság 
keres ÖNTÖZŐ MuNKATáRSAT

Feladata: Gödöllő közigazgatási területén növények locsolásá-
ra öntözési munkák végzése
Elvárások: felelősségvállalás, önálló munkavégzés, megbízha-
tóság, terhelhetőség, minőségi munkavégzés
Előny: helyismeret
Szükséges tapasztalat: pályakezdők és nyugdíjasok jelentke-
zését is várjuk!
Állás: teljes munkaidős, határozott időtartamú munkaviszony 
(2019. 09.30-ig); nappali műszak, alkalmi hétvégi munkavég-
zéssel
Munkavégzés helye: Gödöllő közigazgatási területe
Jelentkezés: titkarsag@vuszikft.hu címre várjuk jelentkezését, 
2019. június 17-ig

+ VÍZSZIVÁRGÁS MŰSZERES 
KERESÉSE – javítása, kamerás 
csatornavizsgálat. Vízvezeték cse-
réje lakásban és udvaron, ásással 
is. 06-70-544-4050
+ APOLLO AMBULANCE SERVI-
CE Kft. Vállalunk személyre sza-
bott személyszállítást a nap 24 órá-
jában. Szakrendelésre, CT, MRI, 
vizsgálatokra, kórházba, illetve 
onnan haza, családi eseményre, 
gyászszertartásra, stb. Tel: 06-70-
7702-338
+ KÖLTÖZTETÉS! BÁRMIT, BÁR-
HOL, BÁRMIKOR! Igény esetén 
LOMTALANÍTÁS, TAKARÍTÁS, 
ABLAKTISZTÍTÁS. Hétvégén és 
ünnepnapokon 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 be-
nőtt gombás köröm kezelése, ápo-
lása. Talpmasszázs. Óvakodjon a 
feketén dolgozó házaló kontárok-

tól! 30 év szakmai háttér. Bárándi 
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. Tanu-
lási képességek fejlesztése: 2019. 
06. 28.-30. 9 órától 17-ig. Előzetes 
jelentkezés: Barna Krisztina 06-20-
323-1856. Pedagógusoknak 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, TáBOR
+ KISTUDÓS SZABADIDŐTÁ-
BOR Pedagógusok szerveznek 
a nyári szünet idejére több alka-
lommal, 7-12 éves gyermekek 
számára, életkoruknak megfelelő, 
tudományos-megismerő tevékeny-
ségre alapozó szabadidőtábort, 
érdekes kiegészítő programokkal. 
Időpontok: 2019. július 1-5. és júli-
us 8-12. Hétfőtől péntekig, reggel 8 
órától 16 óráig. Helyszíne: Gödöl-
lői Erkel Ferenc Általános Iskola. 
Napi háromszori étkezést biztosí-
tunk meleg ebéddel. Részvételi díj: 
22.000,-Ft. Több alkalomra és test-
vérekre kedvezményt biztosítunk. 
06-30-210-5058. 

ADáS-VÉTEl
+ RÉGISÉG. Pappné Szilvia szak-
becsüs díjtalan kiszállással vásá-
rol antik bútorokat, festményeket, 
órákat, mindenféle szobrokat, vitrin 
dísztárgyakat, ezüstöt (hibás és hi-
ányos 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 
+ ÜLŐGARNITÚRA párnákkal 
(3+1+1) nagyon megkímélt állapot-
ban eladó Gödöllőn. I.ár: 80.000 Ft. 
Érd: 06-20-428-2190
+ Elektromos fűnyíró, 1.600 W-s, 
eladó. Tel: 06-30-958-5018
+ SCHOLZE PIANO kiváló állapot-
ban eladó. 06-20-520-1786
+ Bontott, tisztított, lukacsos falazó-
tégla eladó. Mérete 26x11,5x9 cm. 
Kb. 1000 db. Érd: 06-30-9484-009 

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

EGYÉB
+ MÉZET közvetlenül a termelő-
től, a Ludányi Méhészetből! Akác-, 
Virág-, Hárs-, Gesztenye-, Repce 
krém-, Lépesméz, Propolisz, Vi-
rágpor kapható. 3kg fölött házhoz 
szállítjuk.06-30-9891-721 
+ Vásároljon HAMISÍTATLAN, 
OMME zárszalagos mézet közvet-
lenül a termelőtől! Repce, Akác-, 
Hárs-, Akác-hárs-, Napraforgó-
méz. 720ml-es csavaros tetejű be-
főttes üveget cserébe elfogadok. 
Házhoz szállítás. Szabó Méhészet 
Gödöllő, Lovas u.3. 28/417-913 
+ Mónikát kérem, hogy hozza visz-
sza elhunyt fiam, Tamás lakáskul-
csát. Köszönettel Ági. 06-30-9625-
071
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:
2019. JÚNIUS 18.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát 
nyerte: Czakó Lászlóné, Oravecz Zoltánné
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyer-
te: Pozsonyi Ágnes, Fodor Nagyezsda
A Happy Box 2000 Ft-os utalványát nyerte: Csizmadia Judit
A Városi Múzeum ajándékát nyerte: Fődi Jánosné, Dóczi Elza
A Mezőgazdasági és Kertészeti áruház 1000 Ft-os vásárlási 
utalványát nyerte: Pongrácz Márta, Balogh Kristóf

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!


