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Befejeződtek azok a nagyszabású munkák, amik 
még áprilisban kezdődtek a palotakerti HÉV-megál-
lónál. A sínek üzletsor felőli oldalán, a korábbi zúzott-
kővel leszórt területet a VÜSZI Nonprofit Kft. átépí-
tette, alkalmassá téve arra, hogy a felújítás miatt a 
vasútállomásnál jelenleg nem működő P+R parkoló 
helyett itt kulturált körülmények között parkolhassa-
nak a gépkocsival érkezők és az innen tömegközle-
kedéssel tovább utazók.

A Szabadság úttól a palotakerti HÉV-megálló ál-
lomásépületéig terjedő, mintegy 160 méter hosszú 
szakaszon 88 parkolóhelyet alakítottak ki. A felújítás 
során aszfaltozott behajtó és közlekedőút épült, a 
parkoló pedig martaszfaltos burkolatot kapott. A par-
koló teljes hosszában járda épül, amit a HÉV hasz-
nálaton kívüli, I. vágánya helyén alakítanak ki, s a 
gépkocsik felhajtása elleni védelemmel látták el. A 
területet csak személygépkocsik használhatják, te-
hergépjárművek és buszok számára tilos a behajtás.

(folytatás a 4. oldalon)

88 új ingyenes parkolóhely
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– Szülei a Műegyete-
men végeztek. Ön miért 
választott más pályát?

– Édesapám tanított is 
a Műegyetemen, onnan 
ment nyugdíjba, illetve 
a szüleim mellett még 
a húgom is ott végzett. 
Én a Móricz Zsigmond 
Gimnáziumban mate-
matika tagozatra jártam, 
amit nagyon szerettem, 
ám a fizika sosem ment 
igazán jól, így el is dőlt, 
hogy nem fogok a szü-
leim nyomdokaiba lépni. 
A természet, a növények szeretete azonban 
mindig is vonzott. A szüleimmel nyáron mindig 
külföldre utaztunk, elsősorban Kelet-Németor-
szágba, egyetemi csereprogramokkal. Ezeken 
a nyaralásokon mindig az volt az egyik prog-
ram, hogy megnéztük az ottani botanikuskertet. 
Valószínűleg ennek hatására is jelentkeztem a 
Kertészeti Egyetemre és lettem végül kertész-
mérnök. Tehát az alma egy kicsit messze esett 
a fájától, de azért a szüleimtől nagyon sok min-
dent tanultam, például a mérnöki precizitást és 
édesapámtól, hogy hogyan kell tanítani.

– Rektori kinevezése előtt is dolgozott 
már Gödöllőn, hiszen 14 évig a Mezőgaz-
dasági Biotechnológiai Kutatóközpontban 
dolgozott. Mivel foglalkozott?

– Az egyetem elvégzése után a Kertészeti 
Egyetem genetika tanszékén kaptam állást. 
Alapvetően növénynemesítéssel foglalkoztam, 
a szilvahimlővírus elleni védekezésben kezd-
tem el dolgozni. Egyre jobban érdekelni maga a 
kórokozó, sokat jártam a Magyar Tudományos 
Akadémia növényvédelmi kutatóintézetébe.

1989-ben megalapították Gödöllőn a Me-
zőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpon-
tot, ekkor kezdtem én is ott dolgozni. A kuta-
tásaim ehhez a szilvavírushoz kapcsolódtak, 
ami súlyos problémákat okoz, nemcsak Ma-
gyarországon, hanem a világban is. Emellett 
a genetikailag módosított technológiákkal is 
foglalkoztam. Előállítottam olyan növényeket, 
paprikákat, dohány-, burgonyanövényeket, 
amelyek vírusrezisztensek voltak.

– Tudományos érdeklődése hozta tehát 
Gödöllőre. Milyennek látja az egyetem tu-
dományos teljesítőképességét?

– A statisztikák alapján az egyetem tudo-
mányos teljesítőképessége nagyon jó. Minden 
karunk próbál alkalmazkodni az elvárásokhoz. 

Az innovációk, szabadalmak tekintetében 
azonban javulnunk kellene. Ehhez létre kell 
hoznunk egy olyan segítő szervezetet, ami a 
konkrét tudományos eredményeket tudja át-
vinni eladható formába. Hiszen a kutatók ah-
hoz nem értenek, hogy hogyan kell a kutatási 

eredményeket forintosítani és a világpiacon 
eladni.

– Fél éve vette át a SZIE vezetését, mire 
volt elég ez az idő?

– Bizonyos szempontból soknak is tűnhet ez 
az idő, de valójában nem az. Öt évre kaptam 
a megbízásomat. Nem volt teljesen ismeretlen 
számomra a SZIE, hiszen a doktori fokozato-
mat itt szereztem, Gödöllőn élek, jónéhány kol-
légát ismertem. Ez a félév arra volt elég, hogy 
szélesebb körben megismertem a kollégákat, 
az egész szervezési, működési gyakorlatot, 
ami a gödöllői karokra jellemző. Jó kapcsolato-
kat tudtam kiépíteni, tájékozódtam a lehetősé-
gekről, hogy hogyan tudunk előre menni.

– Milyen elképzelései vannak az oktatás 
átalakításával kapcsolatban?

– Ez egy borzasztó nehéz dolog. Látom a 
fiaimon, akik egyetemi hallgatók, meg a saját 
hallgatóimon, hogy valami egészen mást kel-
lene csinálni. Interaktívvá kell tenni, aktivizálni 
kell a hallgatókat. Az oktatásnak ebbe az irány-
ba kellene elindulnia, hiszen általában túl sok 
képzés van az egyetemeken. Nagyon sok szak 
van, ezeket egyszerűsíteni kellene. Kevesebb 
alapképzési szakot kellene indítani és egy 
gyorsan változó mesterképzést kell ráépíteni.

Az a véleményem, hogy nem szabad telje-
sen háttérbe szorítani a komoly elméleti tudást. 
Meg kell találni az összhangot az elmélet és 
a gyakorlat között. Sok vád éri az egyeteme-
ket, hogy nem elég gyakorlatias a képzés. Azt 
gondolom, az egyetemünkről kikerült szakem-
berek megállják helyüket a pályán, de ezt még 
jobban segíteni kell. Illetve nagyon fontos, hogy 
kompetenciákat alakítsunk ki. Ha a hallgatók 
megfelelő szintű készségekkel rendelkeznek, 
akkor bármilyen feladatot el tudnak látni.

– Említette, sok szak van a SZIE-n. Mik a 
legnépszerűbbek?

– Nagyon sok népszerű szakunk van. Ma-
gyarországon a gazdaság- és társadalomtu-
dományi képzések nagyon népszerűek, így 

nálunk is. Sok hallgatunk 
van ezeken a szakokon, 
de ugyanez vonatkozik az 
agrárképzéseinkre is. A 
kertész-, a mezőgazdasági 
mérnök és a növényorvos-
képzésünk is sikeres, de Bu-
dapesten van már építész 
karunk is. Nagyon komplex  
egyetem a miénk.

– Sok külföldi diák is jár 
a SZIE-re, milyennek látja 
a magyar agrároktatást?

– A magyar agrár felsőok-
tatás szétaprózódott. Hu-
szonkét helyen képeznek 
agrármérnököket és ez nem 
jó. Az alap- és a mesterkép-
zés kialakításával teljesen 
szétszakadtak a dolgok. Az 
egyetemek elkezdtek min-

dent oktatni, azokon kívül is, 
amihez hagyományosan értettek. A diákokért 
folyó verseny most is él, mindenki próbál újabb 
szakokat indítani.

A mi egyetemünkön 12 százalék a külföldi di-
ákok száma, de én még többet szeretnék. Azt 
szokták mondani, hogy a Szent István Egyetem 
a magyar vidéknek az egyeteme elsősorban, 
de a külföldi hallgatók számának a növelése 
nagyon fontos. Ezt nemzetközi kapcsolatok-
ban tudjuk majd kamatoztatni. Szeretném újra-
indítani a trópusi képzést angol nyelven, sze-
retném kiterjeszteni az oktatási portfóliónkat a 
karibi térségre, Afrikára és Délkelet-Ázsiára.

– Mik a magyar mezőgazdaság húzóágai, 
illetve hogyan látja a helyzetét?

– A magyar mezőgazdaság a rendszervál-
táskor padlót fogott. Ha megnézzük a feldol-
gozóipart, ha visszaemlékszünk, hogy milyen 
konzervgyáraink, cukorgyáraink voltak, ezek 
mind elvesztek. A magyar mezőgazdaság je-
len pillanatban alapanyagot előállító agrárium. 
Ezen sürgősen változtatni kell! Fel kell építeni 
feldolgozóiparunkat, elő kell tudnunk állítani a 
saját élelmiszereinket és ezeket természetesen 
exportálni is kell. Ehhez minden adottságunk 
megvan és most már a technikai feltételek is. 
A húzóágazat alapvetően a mezőgazdasági 
termelés, de az optimális termőföldméreteket 
meg kell találni. A rendszerváltáskor az elap-
rózódottság jelentős mértékben befolyásolta a 
termelés minőségét és mennyiségét. Ugyanak-
kor fel kell készülnünk a klímaváltozásra, illetve 
alapvetően az extrém időjárásra.

Jae.
(Az interjú teljes terjedelmében 

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

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

A diákokért is verseny folyik
30 perc című műsorunk eheti ven-
dége dr. Palkovics László volt. A 
Szent István Egyetem rektorával 
az egyetemmel kapcsolatos tervei-
ről, az oktatás megreformálásáról, 
illetve a magyar 
mezőgazdaság 
helyzetéről be-
szélgettünk

dr. Palkovics László
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A Magyar Szabadság Napja 
alkalmából idén is átadásra 
kerül a Magyar Szabadsá-
gért Díj. A Magyar Szabad-
ság Napja Alapítvány által 
2000-ben alapított díjat min-
den évben olyan személy 
kaphatja meg, aki az elmúlt 
évtizedekben tevékenysé-

gével hozzájárult Magyar-
ország függetlenségéhez, 
demokratikus fejlődéséhez, 
a magyarságtudat, kultúránk 
megőrzéséhez és munkájuk-
kal példát mutatnak. Az elis-
merést idén dr. Beer Miklós 
váci megyéspüspöknek és 
Roszík Gábor evangélikus 
lelkésznek ítélte oda a ku-
ratórium. Az elismerések 
átadására június 29-én, az 
ünnepi program részeként 
kerül sor.                          (kj)

Nagy visszhangot váltott ki a múlt 
héten a sajtóban megjelent hír, 
miszerint a jövőben kimaradnak a 
nyugdíjasok és a fogyatékkal élők 
az Erzsébet-programból. 

Magyarország 2020. évi köz-
ponti költségvetésének megala-
pozásáról szóló, Varga Mihály 
pénzügyminiszter által benyúj-
tott költségvetési salátatörvény 
szerint „A javaslat alapján az 
Erzsébet-program keretében 
közfeladatként a jövőben kife-
jezetten az ifjúsági és gyermek-
programokban való részvétellel, 
gyermek- és ifjúsági táborok 
szervezésével, valamint az ezek-
hez kapcsolódó szervezési és 
lebonyolítási teendők kerülnek 
ellátásra”. A dokumentum a Par-
lament honlapján jelenleg is ol-
vasható. 

A módosítás  jelentős változás 
ahhoz képest, hogy a program 
eredeti céljai között még szere-
pelnek a fogyatékossággal élők 
és nyugdíjasok, ez a jelenleg 
hatályos szöveg szerepel a prog-
ram honlapján is. Ez a szigorítás 

nagyon sok embert érinthet: ta-
valy ugyanis 43 ezer nyugdíjas 
és 9 ezer fogyatékossággal élő 
tudott szociálisan üdülni. 

A Nemzeti Üdülési Alapítvány a 
hét második felében nyilatkozat-
ban cáfolta, hogy kimaradnának 
a nyugdíjasok és a fogyatékkal 
élők a programból. Hogy milyen 
módon maradnak a programban, 
azt nem tudni. A jelenlegi előter-
jesztésben ugyanis nem szere-
pelnek. 

S hogy mi az oka az új szöveg-
nek? A válasz egyszerű: Brüsz-
szel. A nyilatkozat szerint ugyanis 
a Brüsszellel folytatott viták miatt 
kellett az Erzsébet-utalvány rend-
szerén többször is változtatni.

Bízunk abban, hogy ez esetben 
a nyugdíjasok és a fogyatékkal 
élők nem járnak úgy, mint azok a 
művészeti közösségek, akinek a 
kormány megígérte, hogy pótolja 
a kulturális TAO megszüntetésé-
vel elvont támogatást, ez ideáig 
azonban az ígéreten kívül sem-
mit sem kaptak...

(kj)

Két Kitüntetettje is lesz idén
A mAgyAr szAbAdságért díjnAK

erzsébet-program:
KimaradnaK a nyugdíjasoK 
és a fogyatékkal élők?

Nem lehetnek a gyerekek magántanulók, és megszűnik a vélemé-
nyezési jog – így az önkormányzatok véleményezési joga is – az 
igazgatók kinevezése esetében, ha elfogadja a köznevelési törvény 
módosítását az országgyűlés.

Mint az a parlament honlapján Semjén Zsolt neve alatt futó elő-
terjesztésből kiderül, a jelenleg magántanuló diákok a 2020/21-es 
tanévtől egyéni munkarendet kérhetnek majd, ami azonban jóval 
több iskolai jelenlétet követel meg, mint a magántanulói jogviszony. 
A változás érinti a tanulócsoportokat működtető szakmai közössé-
geket is – az ide járó diákok ugyanis hivatalos magántanulók.

Miért is lesz valaki magántanuló? Ide tartoznak azok a gyerekek, 
akik külföldön élnek, valamint a legtöbbet emlegetett magatartásza-
varral küzdő gyerekek is, többek között azok, akik lelki- és egész-
ségügyi okok miatt tanulnak ebben a formában. 

Kevesebb szó esik azokról a gyerekekről, akik kiemelkedő képes-
ségekkel rendelkeznek, s akik a többiekhez képest töredék idő alatt 
tanulják meg az anyagot, hogy azután az óra jelentős részében „va-
lami mással” kössék le magukat. De említhetjük azokat a gyerekeket 
is, akik akár sport, vagy valamilyen művészi területen kiemelkedők, 
s emiatt napi beosztásuk, tanulási folyamatuk jelentősen eltér az át-
lagostól. Úgy tűnik, az előterjesztő sem nehézséggel küzdőkre, sem 
a kiváló képességűekre nincs tekintettel. 

Ugyanez a szemlélet érvényesül az igazgatói kinevezések ese-
tében. Az oktatási intézmények államosításával elkerült az igazga-
tó kinevezésének joga az önkormányzatoktól, ám a törvény eddig 
előírta, hogy az egyes oktatási intézmények esetén kinek van vé-
leményezési joga. Így többek között a szülői szervezet, a szakmai 
közösség és az önkormányzat  is véleményezte az igazgatói posztra 
pályázó személyt. Ezt a jogot most elvenné a módosítás. A meg-
fogalmazás szerint „az intézményvezetői megbízáshoz kapcsolódó 
véleményezési jogok törlésére kerül sor.” 

(ny.f.)

tovább Csökkenő jogok
a közoktatásban
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Hamarosan költözik a tüdőgondozó
a tormay központi épületében már dolgoznak az új Hely kialakításán

A Tormay Károly Egészségügyi 
Központ Petőfi utcai főépüle-
tében megkezdődtek azok a 
munkák, amik megelőzik a tüdő-
gondozó szeptemberben törté-
nő átköltöztetését. Az átalakítás 
önkrományzati finanszírozásban 
valósul meg, abból a 110 millió 
forintból, amit áprilisban szava-
zott meg a képviselő-testület. Az 
ehhez kapcsolódó átalakítások-
ról dr. Dunai György igazgatót 
kérdeztük.

– Mit tudhatunk a munka 
menetéről?

– A munkaterület átadásához 
szükséges előkészületek már 
hetek óta tartanak. Ennek ré-
szeként a gyermekpszichiátriai 
szakrendelést (2. emelet) átköl-
töztettük az ugyanazon a szinten 
lévő I. szemészeti rendelőbe. A 
helyére – egy tisztasági festést 
követően – a nőgyógyászati 
szakrendelés került.

Június 20-án délután és 21-
én a bőrgyógyászat költöztetése 
zajlik, emiatt a rendelés szünetel. 
Átmenetileg a rendelés a pince-
szinten elhelyezkedő, korábban 
ebédlőként funkcionáló helyiség-
be kerül. Megközelíthető belülről 
lépcsőn vagy lifttel, illetve a piac 
parkolója felől, a hátsó bejáraton 
keresztül. Július 2-ától már itt ér-
hető el a szakrendelés.

Az ultrahang napokon belül 
az első emeleti reumatológia 
helyére kerül, itt ugyanis a ren-
delés betegség miatt bizonyta-
lan ideig szünetel. A kardiológiai 

szakrendelés várhatóan júliusig 
a végleges helyére kerül, a bejá-
rat melletti – korábban ortopédiai 
– szakrendelőbe, melyet előtte 
átalakítanak, felújítanak.

A munkálatok már előző héten 
elkezdődtek és folyamatosan – 
akár hétvégén is –  tartanak.

A telephely kiváltásával nem 
csak méltó és korszerű, de egy-
úttal központi helyet is kap a 
tüdőgyógyászati szakma, amely 
a betegek számára könnyebb 
megközelíthetőséget jelent.

– Hogyan érintik a munkák 
az intézményben folyó szak-
rendeléseket?

– Jelenleg a bőrgyógyászati 
szakrendelés másfél napos ren-
delési szünetén kívül más leál-
lást nem tervezünk, bár váratlan 
események mindig adódhatnak. 
Igyekszünk az ellátást és a mun-
kálatokat úgy összehangolni, 
hogy a betegellátás folyamatos 
és lehetőleg zökkenőmentes le-
gyen. A felújítási, átépítési mun-

kálatok általában zajjal, porral és 
kisebb- nagyobb felfordulással 
járnak, de igyekszünk ezeket a 
kellemetlenségeket minimalizál-
ni. Az átalakítás idején is kérjük 

betegeink megértését, türelmét! 
Szerencsére olyan időszakban 
történik mindez, amikor amúgy 
is kisebb a betegforgalom.

– Hol kap helyet szeptem-
bertől a Tüdőgondozó?

– Az átalakítás után a tüdő-
gyógyászati szakrendelés és 
gondozás, valamint a tüdőszű-
rés a mostani bőrgyógyászat és 
kardiológia helyére kerül. A be-
tegforgalom nagysága miatt ez 
a rész teljesen el fog különülni a 
főépülettől, külön bejárata és be-
tegregisztrációja lesz.

A gyermek-tüdőgyógyászat és 
allergológia a mostani ultrahang 
helyén fog működni, amit köze-
lebb hozunk a radiológiához (a 
leletező mellé), a bőrgyógyászat 
pedig a nőgyógyászat rendelőjé-
be kerül.

Itt jegyezném meg, hogy a 
tüdőgondozó beköltöztetésével, 
a tuberkulózisos (tbc-s) páci-
ensek ellátásával kapcsolatban 
már korábban is felmerültek 
aggályok, félelmek, amelyekről 
nyugodtan kijelenthető, hogy 
szakmailag megalapozatlanok. 
A tbc ma már ritka betegség, 
2018-ban 618 új beteget re-
gisztráltak az országban, ellátá-
si területünkön pedig jelenleg 8 
ismert tbc-s beteg van, akinek 
ellátása az általános rendelési 
időtől elkülönítetten, előjegy-
zési időpont alapján történik. A 
tbc előfordulási gyakoriságának 
csökkenése miatt 2013 júliusától 
megszüntették a kötelező tüdő-
szűrést, aminek ma már inkább 
a tüdőrák felismerésében van 
egyre nagyobb jelentősége.

A felnőtt tüdőgyógyászati 
szakellátásunk és gondozónk 
elsősorban asztmás, allergiás és 
egyéb idült tüdőbetegek, tüdőda-
ganatos betegek kezelését, gon-
dozását végzi.

– A tüdőgondozó új beren-
dezést is kap. Miről van szó?

– A mai kor igényeinek meg-
felelő direkt digitális rendszerű 
készülékről. Ez kiváltja a jelenle-
gi hagyományos filmes, előhívós 
módszert. A digitális technológi-
ának köszönhetően az elkészült 
felvétel azonnal megtekinthető, 
alacsonyabb sugárdózis mellett 
jobb képminőséget eredményez 
és a felvételezés idejét is gyor-
síthatja.      (bdz)

a Vüszi gödöllői Városüzemeltető és szolgáltató nonprofit kft., 
mint a temető üzemeltetője felhívja az érintettek figyelmét, hogy 
a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 25/2007. 
(iX.14.) sz. önkormányzati rendelet 4. § (10) bekezdése szerint 
a temetőben a temetési helyek gondozásáról, gyomtalanításáról, 
a temetkezési hely felett rendelkező személy gondoskodik. a sír-
gondozás során keletkezett hulladékot, elszáradt koszorút, virá-
got, szemetet csak a kijelölt hulladékgyűjtő helyre szabad letenni. 

a fentiek alapján kérjük, hogy a sírhely felett rendelkezni jogo-
sultak a gondozási kötelezettségüknek szükség szerint önként 
tegyenek eleget és ezzel is járuljanak hozzá a köztemető kulturált 
és rendezett állapotban tartásához. 

a gondozatlan, kegyeletsértő és elhanyagolt sírok rendbetéte-
lét, gyomtalanítását a temető üzemeltetője minden előzetes érte-
sítés nélkül elvégezheti. ennek keretében a sírokon és síremlék-
ben keletkező esetleges károkért társaságunk felelősséget nem 
vállal. 

segítő közreműködésüket előre is köszönjük.
gödöllő, 2019.06.12.         Vüszi nonprofit kft.

Felhívás88 új ingyenes parkolóhely

(folytatás az 1. oldalról)
A parkoló területén a csapadékvíz-elvezetésre is nagy hangsúlyt fek-

tetett a VÜSZI. A munkát a SWIETELSKY Vasúttechnika Kft. megbízá-
sából végezték el, mivel a korábban a vasútállomáson (európai uniós 
forrásból) kialakított P+R parkoló jelenleg nem használható, de a közúti 
felüljáró átadása után ismét visszakapják a vasúttal továbbutazók. A 
palotakerti HÉV-megállónál most kialakított létesítmény egyaránt kivá-
ló csatlakozást biztosít a HÉV-vel, busszal vagy vonatpótló buszokkal 
tovább közlekedőknek és mivel itt is ingyenes a parkolás, ezért teher-
mentesíti a lakótelep parkolóit.           (ny.f.)
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A múlt héten néhány nap alatt elbontották 
az egyetemi városrészt és a HÉV végállo-
mással összekötő felüljárót. A gyalogosok 
számára  így az aluljáró elkészültéig egye-
temi városrész megközelítése két irányból 
lehetséges: 

1./ A HÉV palotakerti megállójától a Sza-
badság út – Szent-Györgyi Albert utca – 
Páter Károly utca útvonalon;

2./ A HÉV-végállomástól az Állomás tér 
– Állomás út – ideiglenes vasúti átjáró – 
Premontrei utca útvonalon. Az ideiglenes 
gyalogos terelőút az aluljáró megnyitásáig, 
2019. szeptember 20-ig lesz érvényben.

Sokan nehezményezik, miért kell ekko-
rát kerülni, miért nem lehet biztosítani az 
ideiglenes átjárást a síneken. A kivitelező 
maximálisan partnere volt az önkormány-
zatnak abban, hogy a bontást a lehető 
legkésőbb hajtsa végre, ám minden segí-
tőkészsége ellenére sem tudja megoldani 
az átjárást az alábbi okok miatt: A gyalogos-aluljáró időbeni befejezésé-

hez szükséges ütemezés alapján a mű-

tárgy hátöltését ki kell alakítani, ami érinti a 
felüljáró alapozását. A háttöltés kialakítása 
után a vasúti pálya építése folytatódik ami 
úgy szintén érinti a gyalogos felüljáró tar-
tóoszlopait.

Most történik az új vágányok vízteleníté-
séhez szükséges szikkasztó árkok kiépíté-
se, az árokmélység a másfél métert is el-
éri, ezt követően fektetik az új vágányokat 
mely rendkívül intenzív teherszállítással 
jár, hisz oda kell szállítani a síneket, be-
ton talpfákat, köveket. Amint megtörténik a 
sínpár fektetése kezdődik a felső vezeték 
kiépítése és már közben is beindul a vasúti 
anyagszállítás. Ezzel párhuzamosan ter-
mészetesen épül az új utas kiszolgáló és 
üzemviteli épület is. Az átjárást ellehetetle-
níti még az is, hogy az új peronok fél méter-
rel magasodnak a vágányok fölé.

A fentiekből kitűnik, hogy nincs más le-
hetőség, mint biztonságosan, igaz többet 
gyalogolva átjutni a túloldalra.

kj

Vasútfelújítás: ezért nem lehet 
biztosítani az ideiglenes átjárást

Megrendelete a szúnyogírtást a katasztrófavédelemtől Gödöllő Város Önkor-
mányzata. Hogy erre mikor kerül sor, az függ az időjárástól és a kapacitástól. 
Mint az a Kataszrófavédelmi Főigazgatóság honlapján közzétett tájékozta-
tásból kiderül, csupán a múlt héten több száz szúnyoggyérítésre vonatkozó 
kérelem érkezett a katasztrófavédelemhez, ezek elbírálása folyamatos. 

A folyókon levonult árhullám, az esős május és a hirtelen jött meleg miatt 
országos szúnyoginvázióról lehet beszélni. Nehezítette a szúnyoggyérítést 
a múlt szerdától vasárnapig tartó hőség, amely miatt a légi permetezések 
többségét le kellett állítani, mivel nagy melegben a szúnyogok a késői órákig 
megbújnak a növényzetben, a repülési szabályok viszont az éjszakai munka-
végzést nem engedik meg.

Amíg a katasztrófavédelem elvégzi a gyérítést, nézzük mit tehet a lakos-
ság, hogy kevesebb szúnyog legyen a környezetében!

Az ÁNTSZ honlapján közzétett tájékoztatás szerint fontos azoknak a víz-
gyűjtőknek a megszüntetése, amelyek a szúnyogok szaporodását segítik. 
Így például fontos, hogy az udvaron tárolt vödrökben, kannákban, talicskák-
ban ne engedjék az esővizet felgyűlni. A vízgyűjtő hordókat és egyéb táro-
lókat érdemes sűrű hálóval letakarni. A kis kerti tavakba – amik egyre több 
helyen díszei a kerteknek – érdemes apró halakat telepíteni, ezek többsége 
ugyanis elfogyasztja a szúnyoglárvákat.          (ny.f.)

NéháNy szó
a terjesztésről

Május elején a Magyar Posta Zrt. vette át lapunk 
terjesztését. Sajnos a szolgáltató váltását követően 
szinte folyamatosan csak a panaszok érkeztek szer-
kesztőségünkbe, hogy nem érkezett meg a posta-
ládákba a Gödöllői Szolgálat. A postával lefolytatott 
közös terjesztési ellenőrzés is megerősítette a jelen-
tős terjesztési hiányosságokról szóló információkat 
és nem hozott változást. 

Mivel a múlt héten is valamennyi városrészből pa-
naszok érkeztek, ezért a Magyar Postával azonnali 
hatállyal felmondtuk az együttműködést. 

Mivel korábbi terjesztőnk számára a feladat ellá-
tásának akadályai elhárultak, e héttől kezdődően át-
veszi a Gödöllői Szolgálat kézbesítését. Bízunk ben-
ne, hogy a jövőben megszűnnek az elmúlt másfél 
hónapban tapasztalt problémák és ismét mindenki 
megtalálja a postaládában lapunkat!

Kérjük, amennyiben a terjesztéssel kapcsolatban 
észrevételük van, azt a jövő hét hétfőtől ismét a +36-
20/495-2420-as telefonszámon, vagy a terjesztes@
hiretvisszuk.hu e-mail címen jelezzék!

Egyben köszönjük Olvasóink aggódását, amivel 
lapunkat az elmúlt hetekben hiányolták.

a Gödöllői szolgálat szerkesztősége

Gödöllői Szolgálat
A kAtAsztrófAvédelemtől függ, 
mikor lesz szúnyogirtás



2019. június 18.6 gödöllői szolgálat civil

A Csömöri Bringafesztivál keretében immár hagyományt teremt-
ve idén is megvalósul a Gödöllői kistérségi kerékpár túra, ahol a 
Csömör település polgármestere, Fábri István vezette kerékpá-
rozók egy nap alatt több, mint 70 km-t tekerve járják be kistérsé-
günket. A Csömör- Budapest-Pécel, Isaszeg felől a kerékpárosok 
Gödöllőn a Művészetek Háza elé érkeznek.  A túra rövid pihenő 
után indul tovább Szada felé, majd Mogyoród-Kerepes-Kistar-
csa-Nagytarcsa útvonalon át Csömörre.
A gödöllői kerékpárosok 2019. június 30-án, vasárnap, 12.30-
kor a Novo Cafe előtt csatlakozhatnak a túrához és bármilyen 
szakaszon, akár csak Gödöllő határáig, akár Szadáig, akár végig 
Csömörig lehet együtt tekerni a környező települések bringása-
ival.

SzűréSSel a moSolyért – rákSzűréSt 
támogathatnak a teSCo váSárlói

gödöllői bringáSok! CSatlakozzatok 
a kiStérSégi kerékpártúrához!

A TESCO „Ön választ, mi segí-
tünk” pályázatán ismét gödöl-
lői programot támogathatnak a 
vásárlók. Ez alkalommal a Ma-
gyar Rákellenes Liga gödöllői 
alapszervezetének pályázatát 
választották be a második, 

szavazatgyűjtő fordulóba.  
Mint azt Vajek Andrea, a MRL 
gödöllői alapszervezetének 
vezetője lapunknak elmond-
ta, a szervezet egy olyanin-
gyenes szűrőprogramra  pá-
lyázott, aminek  keretében 
szájüregi daganatok és a me-
lanoma szűrés elvégzésére 
lesz lehetőség. 
Programjaikkal szeretnék a 
lakosság figyelmét felhívni 
a szűrővizsgálatok, és ezzel 
kapcsolatban a megelőzés és 
a korai felismerés fontossá-
gára, hiszen a betegségkorai 
felismerése jelentősen segíti 
a teljes gyógyulás folyamatát. 
Szavazz ránk, és járj szűrésre 

te is!
Terveik szerint  egy szűrő-
busz érkezhet  október 5-én  
városunkba. A különleges 
járműnek köszönhetően há-
rom-négyszáz fő szűrővizsgá-
latára nyílik lehetőség.  

A szavazás 2019. június 17. 
és július 14. között zajlik a Tes-
co áruházakban. 
Körzetenként három program 
közül választhatnak a vásár-
lók, hogy a pénztárnál kapott 
zsetonjaikkal, melyiket támo-
gatják. Az egyes körzetek pá-
lyázói csak egymással versen-
genek. A szavazatok számától 
függ, hogy melyik program 
kapja a 100.000, a 200.000 
és a 400.000 forintos támoga-
tást. Keressék a szavazóládát 
a gödöllői TESCO áruházban!

A szavazásról bővebben: 
facebook.com/
events/2503788656320542

Honnan tudhatom, hogy való-
ban bio a bio? Ki minősíti, és 
milyen szempontok alapján? 
Miért kerül ennyibe? Mennyi-
vel jobb egy biozöldség bel-
tartalmi értéke, mint egy nem minősítetté? Lehet Gödöllőn is 
biozöldséget venni? Ezekre a gyakran felmerülő kérdésekre 
keressük a választ Gödöllő környéki biogazdákkal és a Szent 
István Egyetem adjunktusával a szezon utolsó klíma-klubjá-
ban. 
A beszélgetés után pedig megesszük, amit főztünk: a Civil Ház 
kertjében bográcsozunk a termelők által hozott alapanyagok-
ból. Az esemény a Zöld életmód Gödöllőn programsorozatunk 
része, a nyár egyetlen klíma-klubja, ami után egy kis pihenőre 
vonulunk, de szeptembertől újult erővel folytatjuk.
Július 5-én, pénteken, 17 órától a Civil Házban.
Beszélgetőtársak: Berkes Mária, biotermelő, Mondeltanya
dr. Varga Adrienne, adjunktus, Szent István Egyetem
Matthew Hayes, biotermelő, Zsámboki Biokert

Az esemény mindenki számára nyitott és ingyenes, de re-
gisztrációhoz kötött. 
Regisztrálni ezen a linken lehet: https://bit.ly/3143YMS

Zöld életmód: mi fán terem a bio? 
SZeZonZáró bográcSoZáSSal!
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„hőSök, királyok, Szentek 
nyomán erdélyben”

A Szent Imre Katolikus Általá-
nos Iskola hetedik évfolyama 
május 7-10. között a Határta-
lanul pályázat keretein belül 
Erdélybe látogatott tanulmányi 
kirándulásra. Harminchét diák 
és négy kísérő pedagógus vett 
részt a programban.

A diákok Nagyváradon a püs-
pöki székesegyházban, a kincs-
tárban láthatták Szent László 
hermáját, a Kanonok soron sé-
tálva pedig a történelmi belvá-
rosban a régi magyar szecesz-
sziós épületeket, a Holnap 
alkotóinak szoborcsoport-
ját, a Magyar Színházat, 
az EMKE kávéházat tekin-
tették meg. Ady kedvenc 
kávéházában alakult meg a 
Holnap Irodalmi Társaság. 
A Körös folyón átsétálva a 
városházát, a Fekete sas 
palotát, majd a várat nézték 
meg.
A Királyhágón, a történelmi 
határon át utaztak tovább, Kö-
rösfőre érve ellátogattak a hí-
res, 1746-ban épült református 
templomba, ahol gyönyörű var-
rottasokban és pazar kazettás 
mennyezetében gyönyörköd-
hettek. A Szent Imre iskola di-
ákjai estére érkeztek meg a To-
rockói szállásukra.
Az út következő állomása Ko-
lozsvár volt, a Házsongárdi te-
metőben megkoszorúzták Kós 
Károly, Dsida Jenő, Reményik 
Sándor és Apáczai Csere Já-
nos sírját. Megnézték a régi 
várfal egy részét, a Karoli-

na-oszlopot, Mátyás király-szü-
lőházát és az Erdélyi Magyar 
Egyetem épületét. A Szent Mi-
hály-templom mellett Mátyás ki-
rály lovas szobránál elhelyezték 
a megemlékezés koszorúját, 
majd Bolyai szülőháza mellett 
elhaladva a Farkas utcai temp-

lomhoz sétáltak, ahol sok régi 
magyar nemesi család címerét, 
valamint a szentélyben az Apafi 
család sírját tekintették meg. 
Az erdélyi kirándulások egyik 
kihagyhatatlan állomása a tor-

dai sóbánya, ahol a 40 méteres 
mély, hatalmas csarnokban a 
plafonról lelógó „sócseppkő” 
meseszép látványa tárult a lá-
togatók szeme elé. A kirándulás 
a  Tordai-hasadékban folytató-
dott,  sziklaperemeken és füg-
gőhidakon vezetett át az út. Az  
idegenvezető geológiai isme-
retekkel, majd a „Szent László 
pénzének” nevezett kis kövek-
kel ajándékozta meg a csoport 
tagjait, s természetesen fele-
levenítették Szent László Tor-
dai-hasadék legendáját is. 

(Bővebben a szolgalat.com-
on és Facebook-oldalunkon)
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Hagyományosan június 13-án 
emlékeztek meg a gödöllőiek 
Grassalkovich I. Antalról, Gö-
döllő egykori kastélyépítő föld-
birtokosáról. A Gödöllői Királyi 
Kastély Barátainak Egyesülete 
kezdeményezése az egykori 
Antal-napi vigasságokra utal, 
amikor is a a kastélyban nagy 
ünnepségeket rendeztek Gödöl-
lő urának tiszteletére.
Grassalkovch Antalnak a kas-
téllyal szemben álló, Bíró János 
szobrászművész által készített 
szobránál dr. Czeglédi Noémi
történész, a Gödöllői Városi Mú-
zeum főmuzeológusa mondott 

megemlékező beszédet, mely-
ben kiemelte: Gödöllő Grassal-
kovich Antal idején három ut-
cácskából álló faluból uradalmi 
központ lett impozáns kastéllyal, 
új utcákkal, házakkal. A város 
református őslakossága telket 
és építőanyagot kapott lebontott 
templomuk helyett. Mint mondta, 
Gödöllő arculatára a mai napig 
hatással van Grassalkovch I. 
Antal építő tevékenysége. 
A beszédet követően a résztve-
vő szervezetek képviselői elhe-
lyezték koszorúikat a szobornál.

(k.j.)

emlékezéS graSSalkoviCh antalra

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 
barátod 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 érzése-
idnek 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 nö-
velhetik 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 nevé-
nek, 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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Hatalmas érdeklődés mellett zaj-
lott le „A könyv ünnepe Gödöllőn” 
rendezvénysorozat. A Gödöllői 
Városi Könyvtárban egymást vál-
tották a könyvbemutatók, ame-
lyek sorát szép számmal színesí-
tették a gödöllői szerzők: Szőcs 
Henriette, akinek „A brigadéros 

szeretője” című könyvét mutatták 
be, Kertész Erzsi, aki örömmel 
dedikálta többek között a Gyön-
gyös úti iskola című könyvét, ás 
Varga Zoltán Zsolt, aki Euridiké 
halott című, második novelláskö-
tetét mutatta be. 

(b.j.)

Téka-díjat vehetett át június 12-én a Pest megyei könyvtárosna-
pon Karácsony Katalin és Szaniszlai Éva, a Gödöllői Városi 
Könyvtár és Információs Központ két munkatársa. 

A díjat a Magyar Könyvtárosok Pest Megyei Szervezete alapította, 
s azok a könyvtárosok kapják, akik legalább 25 éve Pest megye 
könyvtárügyében tevékenykednek. Az elismeréseket Koglerné 
Hernádi Ágnes, az MKE Pest Megyei Szervezetének elnöke adta 
át. 

A bAgoly könyvesbolt AjánlAtA
akinek csak az igazság számított

Szinte hihetlen, hogy 
idén lenne 90 éves 
Oriana Fallaci. Még 
az is elgondolkodta-
tó, mit írjon az ember 
a neve után, hiszen 
az ő esetében az 
olyan jelzők, hogy 
legendás újságíró és 
riporter vagy neves 
író... kevés. Neve 
ma is fogalom. 
A mai fenőtt generá-
ció - közülük is legin-
kább az idősebbek 
- úgy emlékeznek rá, 
mint aki korának meghatározó po-
litikusaival, többek között Jasszer 
Arafattal, Hailé Szelassziével, 
Indira Gandhival, Golda Meirrel, 
Reza Pahlavival, Henry Kissin-
gerrel éa Komehinivel készített in-
terjúival vált a szakma etalonjává. 
Nehéz elképzelni, ahogy pályája 
kezdetén bulvár újságíróként hí-
rességek nyomában lohol, hogy 
szerkesztője kérésére a művé-
szek „csillogó” világából szállítsa 
a híreket. Nem is érzte magát jól 
ebben a műfajban. Útálta divat 
és a színészek álszent, képmu-
tató világát. Egy dolog érdekelte: 
az igazság. Ezt tartotta mindig 
szem előtt, és ez volt az, amiért 
mindennel és mindenkivel harc-
ba szállt. De ez volt az is, amiért 
megnyíltak előtte azok az ajtók is, 
amik a legtöbb újságíró előtt zárva 
maradtak.  
A sajtótörténelem elismert és 

rettegett alak-
ja tizenhárom 
éve halt meg. 
De milyen volt 
valójában ez az 
acélkeménységű 
asszony? 
A most megjelent 
könyvből nem 
csak szakmai 
útját ismerhet-
jük meg, hanem 
magnéletébe is 
bepillanthatunk. 
Nos, aki úgy gon-
dolja, egy ilyen 

kemény, határozott egyéniség-
nek nem volt könnyű élete, annak 
igaza van. Kemény gyermek- és 
ifjúkor után nem mindennapi dön-
tés volt, amikor elhatározta, hogy 
újságíró lesz. A férfiak által uralt 
szakmában sokszorosan kellett 
bizonyítania rátermettségét. Már 
kezdőként is határozott, célratörő 
és nem riad vissza a provokációtól 
sem. 
Az életrajz egyaránt bepillantást 
enged Mussolini Olaszországá-
nak mindennapjaiba, Hollywood 
csillogó kulisszái mögé, az 1956-
os magyar forradalom megtor-
lásába, a pakisztáni nők helyze-
tébe, és 2001.szeptember 11. 
történéseibe.  Különleges utazás 
egy különleges asszonnyal, aki-
nek semmi más nem számított, 
mint az igazság. (Wéber Krisztina: 
A Fallaci - Harcban a világgal a vi-
lágért)                                     (ny.f.) 

SikereS programokkal Zárult 
a gödöllői könyvünnep

eliSmeréS a vároSi 
könyvtár munkatárSainak
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Exkluzív, családbarát akusz-
tikus koncertet ad a gödöllői 
Asphalt Horsemen zenekar 
június 22-én, szombat este 
21 órától a Múzeumok Éjsza-
káján, a főtéren. A southern 
rockban utazó (vagy inkább 

vágtató) együttes nem első 
alkalommal adja elő dalait 
akusztikus hangszerelésben; 
2018 januárjában Gödöllőn, a 
Művészetek Háza színházter-
mében hangzott fel zenéjük 
ebben a formában. A Fonog-

ram-díjas Asphalt Horsemen 
frontembere, Lőrincz Károly 
lapunknak elmondta: – Idén 
májusban jelent meg a zene-
kar harmadik albuma, „Halld, 
amit mondok!” címmel. 
A lemez érdekessége, hogy 
a korábbiakkal ellentétben 
az összes 
dalunk ma-
gyar nyel-
vű szöve-
get kapott. 
A mostani 
k o n c e r t e n 
természete-
sen a friss 
s z á m o k r a 
h e l y e z z ü k 
a hangsúlyt, 

de emellett 
az együttes 
korábbi, an-
gol nyelvű 
„slágerei” is 
helyet kap-
nak majd, 

feldolgozásokkal tarkítva az 
estét. 
Egy vidám, jó hangulatú, csa-
ládbarát koncertre készülünk, 
mindenkit szeretettel várunk, 
aki szereti a jó muzsikát 0-tól 
99 éves korig. Na jó, a 100+ 
korosztályt is várjuk!

A Múzeumok Éjszakája min-
den évben egyet jelent egy 
fergeteges kulturális prog-
ramsorozattal, ahol minden 
korosztály képviselői meg-
találják a maguk számá-
ra megfelelő rendezvényt. 
Nem lesz ez másként idén 
sem, június 22-én. Magyar-
országon 17. alkalommal 
rendezik meg a programso-
rozatot, amelybe városunk 
ismét bekapcsolódik. 

A rendezvénysorozat gazdag 
programkínálatában a tárlat-
vezetések, kiállítások, kon-
certek és táncházak mellett 
idén sok különlegességet ta-
lálunk. 

Így péládul igazi csemegének 
ígérkezik a Gödöllői Városi 
Múzeum udvarán, a Gödöllő 
Anno Facebook csoport ál-
tal meghirdetett vetítés, ahol 
egyfajta időutazást tehetnek 
az érdeklődők. A szervezők 
segítségével 21 órától váro-
sunk régi fotóinak segítsé-
gével idézik fel, milyen volt 
az élet városunkban néhány, 

vagy épp jónéhány évtizeddel 
ezelőtt. 
A szervezők idén is külön 
programokkal készülnek a 
gyerekeknek.

Több helyszínen is izgalmas 
kalandok várják őket, így a 
Gödöllői Városi Múzeumban 
is, ahol az egész kiállítóteret 
birtokba vehetik. A bőröndben 
a múzeum program során ki-
állítási egységenként más 
stílusban, az adott korszakra 
jellemzően tudnak egy lepo-
relló-bőröndöt kidekorálni, a 
múzeumpedagógia teremben 
pedig táblajátékokat játszhat-
nak. 

A gyerekfoglalkozásokon a 
résztvevők pecsétet gyűjhet-
nek, amiket azután ajándé-
kokra válthatnak be. 

Mindez persze csak ízelítő a 
sok színes és tartalmas prog-
ramról, amelyekről bővebb 
információt Gödöllő város hi-
vatalos Facebook-oldalán ol-
vashatnak. 

(k.j.)

Különleges programoK a 
múzeumoK ÉjszaKáján

halld, amit mondok: aSphalt horSemen konCert 
a múzeumok éjSzakáján, a Főtéren 
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Gyűrődések a levendulá-
ban 

a gödöllői kaStély Szelleme
Nem tudjuk ismert-e, de az angol 
kastélyokhoz hasonlóan a gödöl-
lőinek is volt szelleme, bizonyos 
Bonaparte Napóleon. Róla ta-
valy, a kastély aranykorszakait 
bemutató sorozatban nem esett 
szó. Hiszen valójában a 
napóleoni háború időszaka 
semmiképpen nem tartozik 
a barokk palota legismer-
tebb, legsikeresebb évei 
közé, bár a korszak két 
szépséges hölgyéről azért 
érdemes szót ejteni.  Az 
egyikről, a ház híresen vi-
dám és okos úrnőjéről, Es-
terházy Leopoldináról már 
beszéltünk, a másikról viszont 
még nem. Az eseménynaptár 
csak ennyit rögzít róla, hogy „Mi-

dőn Napóleon 1805-ben Bécs 
felé közelgett a királyi udvar Bu-
dára menekült… október 30-án 
Ferdinánd trónörökös és Ludovi-
ka főhercegasszony, átutazóban, 

egy éjjelt Gödöllőn töltöttek. Nos, 
ki volt ez a főhercegasszony? A 
talányos kérdésre a helyes vá-
lasz: a francia császár leendő 
felesége. Bár ezt akkor még sen-
ki nem sejtette, a 14 éves me-

nekült hölgyet, Mária Lujzaként 
ismerjük. A korszakról és annak 
muzsikájáról is beszélget majd 
Szilasi Alex Liszt-díjas zongo-
raművésszel a sorozat háziasz-
szonya: Mészáros Beáta. 
A hercegasszony tündérkertjé-
nek virágcsodáiból nyújt történeti 
visszatekintést a Pálmaház ház-
kertészet és herbárium alkalmi 
bemutatója. A Kastélyhistóriák 
sorozatszerkesztője, Szabó 
Margit újságíró érdeklődésünkre 
elmondta: a program rendkívüli 
tárlatvezetéssel zárul, dr. Ujváry 
Tamás igazgató külön engedé-
lyével az érdeklődök, megtekint-
hetik az egyébként nem látogat-
ható, felújítás előtt álló muzsikus 
gangot is.
A rendezvény június 23-án (va-
sárnap), 17.30-kor kezdődik.

Zelkó Csilla, EFIAP/B fotóművész csodálatos természetké-
peiből nyílt kiállítás a Civil Házban, a Dulfex szervezésében. 
Az „Északi szigetek varázsa” című kiállításon Szabó Csaba, 
a Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesület alelnöke köszöntötte a 
megjelenteket, majd Danis János EFIAP/p fotóművész nyitot-
ta meg a kiállítást. 

Észak csodái a civil Házban
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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

Lapunk megjelenésével egyidőben rendezik meg a váro-
si pedagógusnapot, ennek keretében adják át a Gödöllő 
Gyermekeiért és Ifjúságáért díjakat, valamint a Gödöllő 
Talentum díjat. 

A Gödöllő Gyermekeiért és Ifjúságáért díjat idén Szűcs 
Máriának, a Gödöllői Mesék Háza Óvoda óvodapedagó-
gusának és dr. Katonáné Kármán Katalinnak, a Gödöl-
lői Damjanich János Általános Iskola tanárának, valamint 
a Gödöllői Kastélykert Óvoda (Martinovics utcai óvoda) 
és a Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola szakmai kö-
zösségének ítélte oda képviselő-testület. 
Polgármesteri Ezüstérem kitüntetést öten vehetnek át: 
Buzásiné Kómár Noémi, Hornyák Bernadett, Mészá-
ros Eszter, Széles Petra és Csenteri Csaba.
A GÖDÖLLŐ TALENTUM díjban idén Eszenyi Zsombor 
(képünkön), a Frédéric Chopint Zenei AMI egykori növen-
déke részesül, aki jeleneg a Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetem rendkívüli tehetségek tagozatán klarinétosként 
folytatja tanulmányait. 
A rendezvényről és a kitüntetettekről lapunk követke-
ző számában, valamint a szolgalat.com-on és Face-
book-oldalunkon olvashatnak.

Június 17-től 23-ig: 
ZENE ÉS TÁRSMŰVÉSZE-
TEK TÁBOR
Június 22. szombat 10.00:
CHOPIN OPEN
Június 22. szombat
17.00-18.00: 
Vörös Attila Jazzcraft koncert
17.00-23.00: Múzeumok éj-
szakája; zenés interaktív fog-
lalkozások. Foglalkozásveze-
tők: Barta Katalin és Horváth 
Judit
Június 23. vasárnap 10.30
Gödöllői Királyi Kastély, Lovar-
da: Táborzáró hangverseny

Frédéric Chopin Zenei 
AMI programja

PedagógusnaPi eLismerések

A GIM-ház a nyár folyamán nem csak kiállításokkal, hanem 
intenzív tanfolyamokkal is várja az érdeklődőket.  Június 
22-től -július 1-ig F. Orosz Sára DLA keramikusművész veze-
tésével rajz-plasztika-kerámia, június 29-30. és július 6-7-én 
Hidasi Zsófia textiltervező-művész irányításával szövő, au-
gusztus 5-10. között pedig rajz tanfolyamon vehetnek részt 
az érdeklődők. A festés iránt érdeklődőket július 22-27. kö-
zött Posztobányi Péter festőművész várja. 

Valamennyi intenzív tanfolyam helyszíne a Körösfői utcában 
található Gödöllői Iparművészeti Műhely. A tanfolyamoka 
való jelentkezésről bővebb információt a www.muza.hu olda-
lon találnak az érdeklődők.

nyári művéSzeti tanFolyamok
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A Heves város sportcsarnoká-
ban került megrendezésre a VI. 
Heves Kupa Ippon Shobu Karate 
Verseny, ahol a gödöllői Saino SE 

versenyzői 11 alkalommal állhat-
tak fel a dobogóra.
Az évad utolsó megmérettetésén, 
az SKDUN Karate Szövetség or-
szágos bajnokságán 29 egyesü-
let, több mint 200 versenyzője 
lépett tatamira. Ács Tibor tanítvá-
nyai nagyon szép eredményeket 
értek el, a Saino SE 10 indulója 
összesen öt arany-, kettő ezüst- 
és négy bronzéremmel lett gaz-
dagabb.
Első helyen végzett három szám-
ban is Frey-Könczey Csenge (a 
felső képen, fotó: Ács Tibor), aki 
kihon (alapiskola), kihon kumite 

(alapiskola küzdelem) és kumite 
(kötött küzdelem) számokban áll-
hatott fel a dobogó legfelső foká-
ra, emellett bronzérmes lett kata 
(formagyakorlat) számban.
Orbán Balázs kötött küzdelem-
ben és formagyakorlatban lett 
aranyérmes, Kelemen András 
két ezüstöt 
szerzett (for-
magyakorlat 
14-15-év és 
f o rmagya -
korlat 16-18 
év korcso-
p o r t b a n ) , 
míg Pánczél 
Botond (for-
magyakor-
lat), Koncz 

Bence Tamás kötött küzdelem), 
illetve Gerőfi Csanád (szabad 
küzdelem) bronzéremnek örül-
hettek. A csapat tagjai voltak: 
Nagy Marcell, Szatlóczki Vidos, 
Orbán Bálint, Berényi Tamás, 
edző: Ács Tibor (a Saino SE 
csapata az alsó képen).          -li- 

kArAte – vI. Heves kupA Ippon sHobu verseny

tizenegy saino se dobogós hely

Iskolájuk legjobbjait köszöntötték
az elmúlt héten, június 11-én 
adták át a tanévi “Jó tanuló, Jó 
ssportoló” díjakat a Művészetek 
Háza színháztermében az erre a 

címre iskulájuk által felterjesztett 
diákoknak. A tíz díjazottból nyolc 
diák kimagasló tanulmányi ered-
ményei mellett, kiváló sportered-
ményeinek köszönhetően vehet-

te át az elismerő emlékplakettet, 
valamint vásárlási utalványát Dr. 
Gémesi György Gödöllő város 
polgármesterétől.

A 2018/2019-es tanév, intéz-
ményük által jelölt „Jó tanuló, jó 
sportolói”:
Damjanich János Ált. Iskola: Kor-
mos-Vellás Helka
Erkel Ferenc Ált. Iskola: Lippai 
Tünde
Hajós Alfréd Általànos Iskola: Si-
monváros Zille
Petőfi Sándor Ált Iskola: Kovács 
Benedek Alfréd
Szent Imre Katolikus Iskola: Sza-
bó Emese
Református Líceum: Gróf Do-

monkos
Premontrei szent Norbert Gimná-
zium: Ferencz Ábel
Török Ignác Gimnázium: Hanzl 
Lilla
Montágh Imre Ált. Iskola: Diós 
Mariann
Frédéric Chopin Zenei Alapfokú 
Művészeti Iskola: Hiripi Abigél
Képen balról jobbra a 2018/2019-
es tanév 10 díjazottjai, valamint  a 
díjátadó: Dr. Gémesi György pol-
gármester (a Török Ignác Gim-
názium növendéke, Hanzl Lilla 
helyett testvére, Hanzl András 
vette át a díjat – a képen jobbról a 
negyedik –, míg Gróf Domonkos 
nem tudot részt venni az átadón. 
fotó: Buchholcz Tibor).          -il-

“jó tAnuló, jó sportoló” díjátAdó

tízből nyolc sportos diák

Az elmúlt hétvégén a Kispest 
Open versennyel folytatódott 
az idei strandröplabda bajnok-
ság. Gödöllői szempontból az 
U16-os korcsoportban alkottak 
maradandót a GRC strand-
röpisei:  a Filó Dóra, Ligárt 
Anna páros második, míg a 
Bútor Anna, Szabó Anna duó 
a harmadik lett.

A bajnoki sorozat legzsúfoltabb 

állomása volt a Kispest Open, 
ahol az U16-os, négycsillagos 
ranglista pontszerző verse-
nyen 27 páros állt homokra, 
köztük öt GRC-s párossal. 
Filó Dóra, Ligárt Anna kettős 
egészen a fináléig verekedte 
magát, és ott ugyan 22-20-ra 
kikapott egy BVSC-s párostól, 
kiváló hétvégét tudhatnak ma-
guk mögött a lányok. Így lehet 
ezzel a Bútor Anna, Szabó 

Anna duó is, akik az első he-
lyezettől kaptak ki az elődön-
tőben, viszont a bronzmecs-
cset megnyerve felállhattak 
végül a dobogóra. A Normann 
Míra, Laczkó Barbara duó a 
kilencedik lett, a Diós Lara, 
Horváth Virág alkotta kettős 
a nyolcaddöntőben búcsúzott, 
míg az U14-es korosztályhoz 
tartozó Bosch Emma, Mikus 
Nina páros a 17. lett. 
Csepelen U22-es négy csilla-
gos, pontszerző versenyt ren-
deztek, itt két U18-as gödöllői 
kettős indult: Filó Anna és 

Tóth Lilla éppen csak lema-
radt a dobogóról, s végzett a 
nagyon előkelő negyedik he-
lyen, míg Kardos Boglárka és 
Sógor Petra a hetedik helyen 
zárt. 

A jövő heti, badeni U18-as 
Európa-bajnokságra készülő 
gödöllői Vecsey Fanni az SR-
SE-s Vasvári Zsófia párjaként 
Szlovéniában indult nemzetkö-
zi U20-as MEVZA-versenyen, 
ahol két vereség mellett egy 
győzelemmel zártak a 9. he-
lyen.          -forrás: grcvolley.hu -

strAndröplAbdA – kIspest open, utánpótlás bAjnokság

dobogón az U16-os grC párosok
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Ismét kiváló eredményeket szál-
lítottak a GEAC atlétái. A gödöllői 
versenyzők három megméret-
tetésen jártak és összesen 14 
éremmel tértek haza.

A június 8-9-én rendezték a Bu-
dapest Opent az Ikarus BSE 
pályáján, amelyen tizenkét or-
szág atlétája vett részt. Az EAP 
(Europe Athlétisme Promotion) 
sorozat részét képező verseny 
fővédnöke Tarlós István, Buda-
pest főpolgármestere volt.
A GEAC atlétái közül női 200 mé-
teren Nádházy Evelin kiváló új 
egyéni csúccsal (23.99 másod-
perc) nyerte a számot.  Evelin 
400 méter gáton is rajthoz állt, 
ahol a második helyet szerezte 
meg a Szuper Ligában 59.47 mp-
et futva. Női magasugrásban az 
U23-as Európa-bajnokságra ké-
szülő Renner Luca (a bal felső 
fotón, fotó: www.masz.hu) 179 
centiméteres bíztató idei legjobb 
eredményével nyert meg.  Az 
ifjúsági korú Dobránszky Laura 
a felnőtt női 100 méter gát nem-
zetközi mezőnyében repesztett új 

egyéni csúcsot 
(14.63 mp), 
amivel beke-
rült a döntőbe 
és a 7. helyet 
szerezte meg. 
A „szokásos” 
rúdugró siker 
sem maradt el, 
Simonváros 
Zille a Serdü-
lő Liga küz-

delmeit nyerte 341 centiméteres 
egyéni csúcsával, amellyel vezeti 
az idei korosztályos ranglistát. Ki-
emelendő az újonc Kriszt Sarol-
ta 100 méteres futása a serdülő 
mezőnyben, akinek 12.93 má-
sodperces ideje nagyon bíztató 
eredmény. 
A férfiak 200 méteres távon 
rendezett versenyén Bézsenyi 
Gergely az ötödik helyet sze-
rezte meg a rangos nemzetközi 
mezőnyben, 21.78 másodperces 
idejével. Pápai Márton ezúttal 
400 méteren ért el jobb ered-
ményt, az éppen csak 50 má-
sodpercen kívüli futása (50.06) a 
negyedik helyhez volt elég. 400 
méternél maradva az Ifjúsági Li-
gában, egyben Majercsik Mihály 
Emlékversenyen induló Kaposi 
Márton új egyéni csúcsot ért el, 
ami most már 52.99 mp., ezzel 7. 
lett. A versenyzők edzői: Karakas 
Józsefné, Körmendy Katalin, 
Szörényi István, Kovács Zol-
tán, Kovács Gábor.   

Gödöllői bajnoki címek a forró-
ságban

A szabadtéri idény első egyéni 
országos bajnokságát rendezték 
az altéták számára a június 15-
16-i hétvégén, a budapesti Ikarus 
BSE pályáján. A Gödöllői EAC 
atlétái az utánpótlás és a junior 
korosztályban is érmeket tudtak 
szerezni, összesen tízet. Ajide 
Dániel kivételes hétvégéje volt 
ez, hiszen mindkét klasszikus 
sprinter számot, a 100 m és a 
200 m síkot is meg tudta nyerni. 
Ráadásul mind a két távon óriá-
si egyéni csúccsal diadalmasko-
dott, 100 méteren 11,13 mp, 200 
méteren pedig 21.77 mp lett az 
ideje. Utóbbi mindössze hét szá-
zadra van a junior Eb kiküldetési 
szinttől. Pótha Johanna 100 és 
200 méteren is a második helyet 
szerezte meg. A 100 méteres ide-
je 12.39 mp, 200 méteren 24.53 
másodperces ideje közel fél má-
sodperces egyéni csúcs Johanna 
számára és szintén igen közel 
van az Eb-szinthez. Az U23-as  
kontinensbajnokság biztos részt-
vevőjének számító Renner Luca 
magasugrásban lett országos 
bajnok 176 centiméteres eredmé-
nyével. Ugyanebben a számban 
a GEAC még egy érmet tudott 
szerezni, hiszen Kriszt Katalin a 
harmadik helyen zárta a versenyt 
164 cm-es ugrásával. A 
junior korosztályban a 
rúdugróknál is két érem 
született, Mihály Ádám 
zsebelte be újabb baj-
noki címét 490 cm-t 
elérve, míg Magyari 
Benedek a második 
lett 390 centimétert 
ugorva. Az utánpótlás 
korúaknál Simonváros 
Csanád a harmadik he-

lyet szerezte meg 480 centis ma-
gassággal.  Renner Luca, Kriszt 
Katalin, Kriszt Annamária, 
Krasznai Anna alkotta U23-as 
4x100-as női váltó 51.50 másod-
perces futásával lett bronzérmes 
(az alsó képen, fotó: Kriszt Ba-
lázs). Az atléták edzői: Körmen-
dy Katalin, Szörényi István, 
Máté Alpár, Deutsch Péter.
További gödödöllői helyezéseink:
4. hely: Krasznai Anna (UP) 
magasugrás, 160 cm (új egyéni 
csúcs); Szamosi András (UP) 
rúdugrás, 380 cm, Schlick-Sza-
bó Áron (junior) rúdugrás, 390 
cm (új egyéni csúcs)
5. hely: Molnár Dániel (junior) 
rúdugrás, 360 cm, Canea Zoltán 
(junior) gerelyhajítás, 50.75 m, 
Bánovics Dorottya (junior) rúd-
ugrás 280 cm
6. hely: Bogó Bence (UP) súly-
lökés, 12.75m, Krasznai Anna 
(UP) távolugrás, 496 cm

Nádházy Evelin a szlovákiai 
Somorján állt rajthoz egy rangos 
nemzetközi atlétikai versenyen. 
Karakas Józsefné tanítványa 
400 méteren idei legjobb ered-
ményével, 53.44 másodperc, az 
ötödik helyen végzett a verse-
nyen.                      -kb-

AtlétIkA – HAzAI és nemzetközI sIkerek

Három verseny, 14 gödöllői érem

Június első hétvégéjén rendezték 
meg a Veszprém megyei Öskün a 
tájfutók nyílt középtávú országos 
egyéni bajnokságát, és nyílt or-
szágos váltóbajnokságát, ahol a 
Gödöllői Kirchhofer SE verseny-

zői ismét eredményesen szere-
peltek, és összesen két egyéni, 
illetve két csapatéremmel tértek 
haza.

Aranyérmes lett egyéni U21-es 

korcsoportban Dékány Szilvia, 
míg második lett U16-os korcso-
portban Szabó Márton, mind-
ketten középtávon állhattak fel a 
dobogóra. Csapatban a fiú U14-
es (csapat tagjai: Fóris Máté, 
Dobay Benedek, Császár Ar-
zén) és a Gyurina Judit, Rahner 
Anna, Kiss Kamilla alkotta U16-
os lány csapat örülhetett bronzé-
remnek.
További, gödöllői érdekeltségű 
eredmények: 
Középtáv, egyéni, nők: U14-A: 
6. Gyurina Judit, 23. Rahner 
Anna, 24. Pintér Petra; U14-B: 
5. Jávor Janka, 10. Balázs 
Eszter; U16-A: 8. Kiss Kamilla; 
U18-A: 13. Nagy Zsófia; U18-B: 
8. Székelyhidi Kata, 13. Abrán 
Hanga; U21-A: 18. Dékány And-
rea
Fiúk U14-A: 8. Dobay Benedek, 

20. hely Császár Arzén; U14-C: 
5. Dudok Balázs, 14. Fóris 
Máté; U16-B: 4. Tóth Benedek, 
19. Dudok Bálint;
Váltó eredmények, 5. hely: U16 
2-es csapat (Kolizsi Liza, Szil-
ágyi Zselyke, Székely Lili); 6. 
hely: U14-es csapat (Jávor Jan-
ka, Pintér Petra, Balázs Eszter); 
8. hely: U18-as csapat (Barta 
Regina, Székelyhidi Kata, Nagy 
Zsófia); 9. hely U16-os csapat 
(Tóth Benedek, Dudok Bálint, 
Szabó Márton) és az U16 ötös 
csapat (Kiss György, Dudok 
Melinda, Dudok Csaba); 11. 
hely U21-es csapat (Dékány 
Szilvia, Baji Boglárka, Dékány 
Andrea); 15. hely: U12 ötös csa-
pat (Gyurina Szabolcs, Dobay 
Zsolt, Nagy József).
(Fotón az érmes fiatalok, kép: Ifj. 
Kiss György)      -iksz-

tájfutás – országos bAjnokság

kirchhofer se arany középtávon
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Naponta többször kell friss vizet 
biztosítani és árnyas helyen kell 
tartani a kutyákat a nagy meleg-
ben, a sétáltatást pedig reggelre 
vagy estére időzítsék a gazdák. 
Szakmai segítség Seres Zoltántól, 
az Orpheus Állatvédő Egyesület 
vezetőjétől.
A nagy nyári hőségben sem sza-
bad megfeledkezni a kutyasétál-
tatásról - hívta fel a figyelmet az 
InfoRádióban Seres Zoltán, az 
Orpheus Állatvédő Egyesület ve-
zetője.
„Ha nagyobb sétát tervezünk vagy 
több időt szeretnénk a szabadban 
tölteni, akkor a délelőtti, illetve a 
késő délutáni órákra időzítsük 
ezt. Az állataink számára mindig 
legyen egy hűvös hely, ahová ha 
akar, behúzódhat” – részletez-
te Seres Zoltán. Nagyon rosszat 
teszünk a kutyával, ha aszfaltos, 
betonos helyen tartjuk, ilyen ese-

tekben segíthet, ha 1-2 óránként 
felslagolja az ember a helyet. Fon-
tos, hogy a szokásos élelmiszer 
mellé sokkal sűrűbben kerüljön 
friss ivóvíz is, hogy megfelelően 
kezelhessék maguknak is az álla-
tok a hőszabályozást.
Természetesen autóban is tilos 
ott hagyni a házi kedvencet, illet-
ve bármilyen olyan helyen, ahol 

hőgutát kaphat, néhány perc alatt 
60-70 fokra emelkedhet a hőmér-
séklet, ez egy élőlény számára 
alig elviselhető.
Az Orpheus Állatvédő Egyesület 
egyik jelszava, hogy „mindig néz-
zünk át a szomszédba”, tehát ha 
valaki problémát lát a környékén 
az állattartással kapcsolatban, 
azonnal lépjen fel vagy hívjon se-

gítséget – hívta fel a figyelmet Se-
res Zoltán.
„Ha valaki kirak a kutyájának há-
rom lavór vizet és elmegy nyaralni, 
az nyilvánvalóan nem megenged-
hető” – hozott rá példát a szak-
ember, aki arra is figyelmeztetett, 
hogy aki nem gondozza megfe-
lelően a kutyáját, elkövetheti az 
állatkínzás vétségét. Természete-
sen nem csak kutyákat tartanak 
az emberek; a hörcsögök, mada-
rak számára hasznos, ha távozá-
sunkkor lehúzzuk a redőnyt, hogy 
a besütő naptól ne melegedjen 
tovább a ház.
„A madáretetők mellé tegyünk ita-
tótálakat, az ablak mellett tartott 
akváriumok vize pedig ilyenkor 
nagyon fel tud hevülni, a halak 
pedig elpusztulhatnak” – mutatott 
rá Seres Zoltán, aki szerint em-
bertársaink felé is hasonló maga-
tartással kell fordulni.

Lapunk tavasszal meseíró pályá-
zatot hirdetett az iskolások részére, 
az egy évvel korábbi Szavazz az 
alsóparki kedvencekre játék folyta-
tásaként. Arra kértük a gyerekeket, 

hogy olyan mesét írjanak, amelynek 
szereplői Mogyoró, a vörösmókus, 
Okoska, a macskabagoly, Lomha, a 

mocsáriteknős és Pöttöm, a kati-
cabogár. 
A pályázatra beérkezett írások 
közül a zsűri három ifjú meseíró 
számára ítélt meg díjat:
Kovács Boróka (Az állatok kin-
cse), Tanka Ágoston Sándor 

(A legszebb karácsony) és Van-
kó Nóra (Lomha születésnapja). 
A gyerekek többek között állatkerti 
belépőt és könyvajándékot kapnak. 
A nyerteseknek gratulálunk, az 
ajándékok átvételértől az általuk 
megadott elérhetőségeken kapnak 
értesítést.

Hőség: csak így bírHatják ki a Háziállatok

Ha kedvenced szereti a görög-
dinnyét, akkor itt van számára 
egy olyan, otthon is elkészíthe-
tő jutalomfalat, ami egyszerre 
fogja őt hűsíteni és felfrissíteni.

Hozzávalók (30 darab jutalom-
falathoz):
2 csésze magnélküli összetört 
vagy pürésített görögdinnye
1 csésze kókusztej vagy kó-
kuszvíz
1 evőkanál méz (elhagyható)
Elkészítés:
Eltávolítjuk a dinnyéből a ma-
gokat, vagy mag nélküli dinnyét 
veszünk, turmixgépbe tesszük 
és pürésítjük. Addig turmixoljuk 
amíg teljesen sima nem lesz. 
Hozzáadjuk a kókusztejet vagy 
kókuszvízet és a mézet majd 
jól összeturmixoljuk. Öntsük 

jégkockatartóba és tegyük a fa-
gyasztóba. Célszerű a jékocka-
tartót egy kis zacskóba húzni, 
hogy ne borüljon ki. Használ-
ható különböző szilikonforma 
is hozzá, a képen egy csont 

formájú szilikonnal készült ju-
talomfalat látható. Legalább 
egy éjszakán át fagyasszuk. 
Ha szeretnénk belőle adni a 
kutyusnak célszerű pár percre 
kivenni, hogy könnyen kivehető 

legyen az öntőformából.
Nagyon fontos, hogy mag nél-
küli dinnyét adjunk a kutyának, 
mert ha túl sok magot eszik, el-
tömődhetnek a belei, a dinnye 
héját se adjuk oda a kutyának, 
az is okozhat emésztési prob-
lémákat.
Miért jó a görögdinnye a kutyá-
nak?
Mivel a dinnye 90 százaléka 
víz, így nagyon jót tesz a ki-
száradás ellen, gyors segítség 
a nagy hőségben. Alacsony a 
kalóriatartalma is, nincs benne 
zsír. Ha csak keveset adunk 
belőle, akkor a diétára fogott 
kutyák is fogyaszhatják. A diny-
nye tartalmaz C-vitamint, B6 
vitamint, káliumot és A-vitamint 
is.

Forrás: www.petguide.com

csináld magad - Hűsítő dinnyés finomság kutyáknak

Díjazott meseírók
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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 találkozhatunk ve-
lük, ami nem is csoda, hiszen 
a díszfüvek mozgásukkal, 
hullámzásukkal mindig élővé, 
elevenné tesznek egy kertet. 
Bármilyen formájú és színűek 
legyenek, mindig hangsúlyt 
adnak a kertnek, ágyásoknak. 
Egyfajta pompát adhatunk a 
kertnek ezekkel a növények-
kel, melyek számtalan fajtáját 
vásárolhatjuk meg a kertésze-
tekben. A magas díszfüvek, 
mint például a zabfű (Helictotri-
chon) vagy a zebrafű (Miscant-
hus)                                              és 
az árvalányhaj (Stipa) remekül 
mutatnak a lágyszárúakkal be-
ültetett ágyásokban, kiemelik 
az abban lévő növényeinket, 
megkoronázzák azt a területet. 
Az évelő tollborzfűvel (Pen-
nisetum) például remek „ten-
gerparti” hatást is elérhetünkm 
de ügyesen használva nagyon 
sok helyen díszítő értékét ki-
használva, különleges hatást 

kölcsönözhetünk kertünknek. 
A kicsi, alacsony vagy törpe 
növésűeket akár balkonládába 
is elhelyezhetjük meglévő virá-
gaink közé. Nagyon egyedivé 
teszik ablakunkat és a virága-
inkat is. 

Rengeteg szín közül is 
válogathatunk, mert a 
vöröstől, a kékig, sár-
gatarkákig számtalan 
árnyalatban kapható-
ak. 
A legjobban ismert 
ilyen díszfű, amivel 
sok helyen találkoz-
hatunk, talán a pam-
pafű, aminek a helyét 
gondosan válasszuk 
ki, hiszen ő egy szo-
liter növény, ami azt 
jelenti, hogy igazából 
magában mutat jól. Az 
egyik legjobb elhelye-
zési módja, ha olyan 
helyet keresünk neki, 
ami napos, de mögöt-
te zöld növényzet, sö-
vény alkotja a hátteret. 

Így a szépsége még jobban ér-
vényesül. A pázsiton elszórva 
egyedül is megkapó látvány, 
vagy kavicsokkal körbevéve, 
jól mutat a víz közelében, de 
nem közvetlenül a vízparton is. 
A füvek nagy többségét na-
gyon egyszerű kezelni és sza-

porítani is. 
Tőosztással egyszerűen lehet 
több tövet létrehozni, majd 
szétültetni. 
Tavasszal pedig erős vissza-
nyírással eltávolítjuk az előző 
évi hajtásait, így friss erőre 
kapva, újra egész évben díszíti 
majd kertünket. Sokan ősszel 
nyírják meg ezeket a füveket, 
ami nem ajánlatos, mert ezek 
az elszáradt füvek védik a fa-
gytól a növényeinket. 
Azok a kertkedvelők, akik sze-
retik a szép virágcsokrokat, 
ezekből a díszfüvekből levá-
gott kalászokból remek kiegé-
szítője lehet a kertben szedett 
virágcsokroknak.
Bárhogy is használjuk fel a ker-
tünkben, mindenképpen szép 
díszítő értéket kapunk és egy-
egy eddig nem mutató virág 
vagy évelő ágyásunkat ezek-
kel a növényekkel megtöltve 
új, friss látvánnyal gazdagodik 
a kertünk. Próbálják ki! 

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!

díSzFüvek a kert eSSzenCiái 

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 Gödöl-
lői 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-ig szünetel. 
Augusztus 5-9-ig csak e-mailben: godollomedia@gmail.com 
Nyitás: augusztus 12.

A GÖDÖLLŐI ÚJ MŰVÉSZET KÖZALAPÍTVÁNY
2018. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A Gödöllői Új Művészet Közalapítványt 1998. július 1-i hatállyal alapí-
totta Gödöllő Város Önkormányzata. A Pest Megyei Bíróság az 1999. 
január 15-én kelt 1.Pk.60.233/1998/8 számú végzésével, a 1665. 
szám alatt vette nyilvántartásba a szervezetet. 
Székhelye: 2100 Gödöllő, Körösfői Kriesch Aladár utca 15-17.
Célja: támogatni a képző- és iparművészet helyi hagyományainak 
ápolását, hozzájárulni a kortárs művészeti alkotások megismerteté-
séhez, az alkotómunka körülményeinek javításához, valamint a tehet-
séggondozáshoz.

Célszerinti tevékenysége megfelel a közhasznú szervezetekről szóló 
1997. évi CLVI. törvényben megfogalmazott „kulturális tevékenység”, 
valamint „kulturális örökség megóvása” kategóriáknak és a bírósági 
végzés értelmében közhasznú besorolású.
Legfőbb döntés hozó szerve a hét tagból álló kuratórium, működésé-
nek ellenőrzését 3 fős felügyelő bizottság látja el.
A közhasznúsági jelentés az egyszerűsített éves beszámoló mérlege 
alapján készült. Az üzleti év mérleg fordulónapja 2018. december 31.
Adószáma: 18680968-1-13

1. 2018. ÉVI MÉRLEG - VAGYON FELHASZNÁLÁS (eFt-ban)
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 5.847 eFt
FORRÁSOK ÖSSZESEN: 5.847 eFt

2. 2018. ÉVI EREDMÉNY KIMUTATÁS - SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 
(eFt-ban)
Összes közhasznú tevékenysége bevétele: 8.271 eFt 
Összes közhasznú tevékenység ráfordításai: 8.669 eFt 
Közhasznú tevékenység eredménye: -397 eFt

3. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS
1. Az alapító, Gödöllő Város Önkormányzata 3.074 eFt-tal támogatta 
az alkotóház működését és programjait. 
2. A Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek Szakmai Kollégiuma 
4.445 eFt-tal, pályázati úton elnyert támogatással járult hozzá a Köz-
alapítvány szakmai programjai megvalósításához.

4. VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK JUTTATÁSAI
A vezető tisztségviselők (elnökség, kuratórium) tevékenységükért dí-
jazásban nem részesültek.

5. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG TARTALMI BESZÁMOLÓJA
DOKUMENTUMOK c. kiállítás - Fotókon, meghívókon, plakátokon 
keresztül idézték fel a 20 éve alakult Műhely fontos szakmai és kultu-
rális eseményeit; STÚDIÓK címmel fiatal művészek munkáit mutatták 
be, akik a GIM-Házban kezdték művészeti tanulmányaikat, később a 
BME-re, a MOME-re nyertek felvételt; A STÚDIÓK kiállításhoz kap-
csolódó szakmai est, címe: Építészek – Látványtervek, Építészeti 
vizualizációk több szemszögből; Múzeumok Éjszakája Gödöllőn; 
TRANSZPARENS TEREK képző - és iparművészek kooperáción 
alapuló projektjei voltak láthatók a kiállítótérben, a kertben, a Rem-
sey-házban és a Kálvária belső terében; KONTRASZTOK / PIXELEK 
- Pápai Lívia DLA Ferenczy Noémi-díjas, és Tápai Nóra textilművé-
szek közös kiállítása

A Közalapítvány legfontosabb közhasznú tevékenysége a felkészítő, 
képző, és tehetséggondozó munka volt. Évközben és a nyári intenzív 
tanfolyamok keretében, művésztanárok vezetésével képző- és ipar-
művészeti tanfolyamok valósultak meg az alkotóházban (gobelinszö-
vés-, kerámia-plasztika, textil-rajz, festészet és képzőművészet).  

A Gödöllői Új Művészet Közalapítvány részletes közhasznúsági jelen-
tése a Közalapítvány székhelyén tekinthető meg. 

Gödöllő, 2019. május 31.
                        Katona Szabó Erzsébet, elnök

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

gyógyszertári ügyelet
Június 17-23.: 

sanitas Gyógyszertár, Thegze L. u. 2. Tel.: 545-585.
Június 24-30.: 

egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1. Tel.: 420-243.

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

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

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

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

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

ÓZon pajZS polGárőr eGyeSÜleT: 06-30/621-2968
KöZTerÜleT-felÜGyeleT: 06 28/529-169
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FELHÍVÁS – KÖNYVELŐ 

A Gödöllői Polgármesteri Hivatal államháztartási 
számvitelben, gazdálkodásban jártas, szakirányú 
végzettséggel és gyakorlattal rendelkező munkatár-
sat keres költségvetési ügyintéző, könyvelő munka-
körre, a Költségvetési Irodára.

Képesítési előírás: 
Felsőoktatásban szerzett szakképzettség, mérleg-
képes könyvelő szakképesítés, vagy gazdasági kö-
zépiskolai végzettség, mérlegképes szakképesítés.
Államháztartási szakon szerzett mérlegképes köny-
velői végzettség előnyt jelent.

Bérezés a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 
évi CXCIX. törvény, illetve megegyezés alapján.
A jelentkezéseket az önéletrajz megküldésével sze-
mélyesen vagy postai úton kell benyújtani Gödöllő 
város jegyzőjének címezve (Dr. Kiss Árpád jegyző, 
2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.)
Jelentkezési határidő: 2019. 07. 10.

Dr. Kiss Árpád sk. jegyző

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-, egészségügyi-, művészeti-, 
ökumenikus csoportok képviselőit fogadhatjuk az iskolások és 
rendvédelmi szakemberek mellett. A vendégek elszállásolásá-
hoz befogadó családokat keresünk. Elsősorban azon szemé-
lyek jelentkezését várjuk, akik már jártak Wageningenben a 

korábbi kiutazásokon, illetve olyan új jelentkezőkre számítunk, 
akik kapcsolatépítés, idegen nyelv gyakorlása céljából szíve-
sen házigazdái lennének holland kollégáiknak 3 éjszakára, 

elősegítve a kultúrák közötti párbeszédet. A fogadó családnak 
két reggelit, egy vacsorát és elutazáskor úti csomagot szüksé-
ges biztosítania a holland vendégnek. A programok összeállí-
tásáról, a további étkezésekről a szervezők gondoskodnak. 

A befogadó családok Almási-Kiss Zsuzsannánál 
jelentkezhetnek az alábbi e-mail címen: 

kisszsuzsanna.godollo@gmail.com

Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
20/A. § alapján pályázatot hirdet Gödöllői Forrás Szociális Segítő 
és Gyermekjóléti Központ családsegítő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2100 Gödöllő, Tessedik Sá-
muel út 4.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lé-
nyeges feladatok: A családsegítő munkakörébe tartozó feladatok 
ellátása.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a jutta-
tásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: • Főiskola, 15/1998 (IV.30.) NM rendelet 
melléklete szerint • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalma-
zások) • Magyar állampolgárság • Cselekvőképesség, büntetlen 
előélet • Erkölcsi bizonyítvány
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: családsegítő területen 
végzett munka
Elvárt kompetenciák: Rugalmasság, precizitás, empátia, önálló 
munkavégzés,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Részle-
tes szakmai önéletrajz, motivációs levél, végzettséget igazoló ok-
irat másolata, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt 
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezelésé-
hez hozzájárul
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 17.
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak 
a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ cí-
mére történő megküldésével (2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel út 
4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban sze-
replő azonosító számot: G-190, valamint a munkakör megneve-
zését: családsegítő vagy elektronikus úton Forrainé Murányi Judit 
részére a forras.gazdasagi@vnet.hu e-mail címen keresztül vagy 
személyesen: Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti 
Központ, Pest megye, 2100 Gödöllő, Ganz Ábrahám utca 7.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 21.
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INGATLAN
+ Bontandó házat vagy építési tel-
ket vennék Gödöllőn! Tel:20/944-
7025
+ Szadán, tárolóval összeérő 
energiatakarékos ikerház köz-
pontban, 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 nagy-
méretű teremgarázs kiadó! Bér-
leti díj: 18.000.-ft/hó Tel: 20/944-
7025
+ Gödöllő keresett részén új 
építésű, extra energiatakarékos 
n+3 szobás lakás dupla kocsi-
beállóval eladó! Irányár: 47Mft 
Tel:20/772-2429
+ Gödöllő központi részén, 
130m2-es stabil kockaház 
577m2-es telekkel eladó! 
Tel:20/944-7025
+ Gödöllőn, központhoz kö-

zel 120m2-es, 
Csok-képes iker-
házi lakás ga-
rázzsal eladó! 
Irányár: 49,9Mft 
Tel.:20/772-2429
+ Eladó lakást ke-
resek 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 vehető 
3.emeleti, két és 
félszobás erké-
lyes lakás eladó! 
Iár.29.8MFt! Tel: 
20/539-1988
+ Tulajdonostól 
ELADÓ összkom-
fortos családi ház 
Zsámbokon a fő út 
mellett. 2440 m2 
telken 120 m2 alap-

területű ház (4 szoba + 1 félszo-
ba), mely alatt 40 m2 pince talál-
ható. Parkosított előkert. Falusi 
CSOK igényelhető! Irányár: 21 
millió Ft. Tel.: +3620-3359-582 
+ 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 keresztutcában 
30 m-re. Irányár: 15 és 16 mFt. 
Érdeklődni: 0630-2105-283.
+ Eladó kis lakást, 
sorházat KERESEK 
Gödöllőn saját részre 
erkéllyel, tárolóval a 
második emeletig. Fel-
újítandó is érdekel. Tel: 
06-70-248-7304 
+ Gödöllőn a Dózsa 
György út és Csonkás 
köz (Dobogó) sarkán 
jó fekvésű, jól megkö-
zelíthető 1130 nm-es telek eladó. 
Tel: 06-20-396-1177 
+ 4,5 M Ft-ért eladó a gyógyfürdő 
közelében Jászapátiban egy 65 
nm-es komfortos kis családi ház 
rendezett környéken, forgalmas 
út mellett. Tel: 06-28-746-482 
+ Palotakerten eladó 2. emeleti 
2 szobás lakás. 57m2 csendes, 
erkélyes. 26,5M. Érd. Tel: 06-30-
551-6520 17óra után. 
+ Eladó Gödöllőn a Szőlő ut-
cában 69 m2-es 1+ 2 félszobás 
magas földszinti, felújított, teher-
mentes lakás. Irányár: 31,5MFT. 
Tel: 0670-619-6046 
+ Eladó Gödöllőn 1 szobás, föld-
szinti, téglából épült öröklakás. 
I.á.: 18,5 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a blahai dom-
bon egy déli fekvésű, tetőteres, 
téglából épült, szigetelt kúria, 
mely áll amerikai konyhás, te-
raszkapcsolatos nappali+ 3szoba 
1500nm-es telken rendezett kert-
tel, riasztóval, öntözőrendszerrel 
felszerelve csodálatos panorá-
mával. I.á.: 65 mFt 0620-919-
4870
+ Eladó Gödöllő királytelepi ré-
szén egy 2szintes, 2generációs, 
4szobás, 2konyhás, 2fürdőszo-

bás családi ház 
felújítva, új tetővel, 
melléképületekkel 
773nm-es telken. 
I.á.: 48 mFt 0620-
919-4870
+ Eladó Gödöllőn az 

Antalhegyi úton egy 2,5 szobás, 
összkomfortos, teljesen felújított 
lakóház nagy méretű garázzsal, 
2300nm-es telken. I.á.: 45 mFt 
0620-919-4870
+ Eladók 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 2,5 szobás felújítandó 
családi ház Gödöllőn a Radnó-
ti Miklós utcában. I.á.: 27 mFt 
0620-919-4870
+ Eladó Gödöllő rögesi részén 
most épülő ikerház 109nm-es 
alapterülettel/db, nappali+ 4 
szoba, fürdőszoba kulcsra kész 
állapotban 1046 nm-es telken. 
CSOK és hitel igénybe vehető 
az ingatlanra. E.á.: 49,9 mFt/db 
0620-919-4870
+ 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 alkalmasak. I.á.: 
52,5 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn az Akácfa utca 
szomszédságában egy 790nm-
es zártkerti telek. A telken talál-
ható egy 1 szobás épület ami fűt-
hető, villany, gáz van a telken +1 
melléképület. I.á.: 6,5 mFt 0620-
919-4870
+ Eladó Gödöllőn az Erzsébet 
Királyné körúton egy 2,5 szobás, 
téglából épült, erkélyes, 3. eme-
leti öröklakás konvektoros fűtés-
sel. I.á.: 29,5 mFt 0620-919-4870
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ALBÉRLET KIADÓ
+ Városközpontban 1,5 szobás, 
felújított lakás kiadó. 06-30-9823-
659 
+ TESCO mellett 3 szoba + nap-
palis kertes családi ház kiadó jú-
lius 10-től. 200.000 Ft + rezsi + 2 
havi kaució. Érd: 06-70-779-8529
+ Albérlet kiadó Gödöllőn a vá-
rosközponthoz közel fiatal pár-
nak, 2 szobás, bútorozott. 06-20-
665-9002
+ 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 + re-
zsi összegért. Érdeklődni: 0620-
919-4870
+ Gödöllő központjában, kertes 
családi házban 1 szobás, nap-
palis, konyhás, berendezett, ösz-
szkomfortos lakás kiadó. Tel: 06-
30-279-4168

ÜZLET, IRODA, GARÁZS
+ Gödöllő belvárosában a Dózsa 
György úton lévő szalonban MŰ-
KÖRMÖS HELY KIADÓ megbíz-
ható, önmagára és a munkájára 
igényes körmös részére. Érdek-
lődni napközben a 06-20-501-
2815-ös telefonszámon lehet. 
+ Gödöllőn, Kampis téren nagy-
méretű teremgarázs kiadó! Bér-
leti díj: 18.000.-ft/hó Tel: 20/944-
7025

ÁLLÁS
+ SZAKKÉPZETT FÉRFI BE-
TEGÁPOLÓT keresünk Kerepe-
sen nappali munkára (reggel 8 
órától este kb 19 óráig) heti több 
alkalomra, hosszabb távon. Érd: 
06-30-577-9661
+ Munkaidő pótlékkal több mű-
szakos munkarendbe műanyag 
feldolgozó gödöllői kft. felvesz 
NAPPALI BIZTONSÁGI ŐRT, 
BETANÍTOTT MUNKÁSOKAT, 
RAKTÁROST, SZERSZÁMKÉ-
SZÍTŐT. Érd: 06-20-9423-112, 
www.plastexpress.hu 
+ Gödöllőn a Csíkos Pizzériá-
ba kiemelt fizetéssel PIZZA FU-
TÁRT, PULTOS LÁNYT, PIZZA 
SZAKÁCSOT, ill. a Csíkos ABC-
be BOLTI ELADÓT felveszünk. 
Tel: 06-70-772-7850 vagy sze-
mélyesen a helyszínen! 
+ TAKARÍTÓI ÁLLÁSRA kere-
sünk munkatársat hosszú távra, 
GÖDÖLLŐI MUNKAHELYRE 
- NAPI 8 ÓRÁRA – BEJELEN-
TETT ÁLLÁS. ELVÁRÁSOK: 
MUNKÁJÁRA IGÉNYES, PRE-
CÍZ, ÉS GYORS, JOGOSÍT-
VÁNNYAL és saját gépkocsival 
RENDELKEZŐ, MEGBÍZHATÓ, 
NEMDOHÁNYZÓ. Nettó fizetés: 
160.000,- Ft. Gödöllő és közvet-
len körzetéből, fényképes bemu-
tatkozó levelet várunk: email: ga-
alautohaz@opelgaal.hu

+ 20 éves múlttal, két csoporttal 
működő szadai Meseház Wal-
dorf Óvoda intézményvezetőt 
keres. Az állás betöltéséhez az 
állami óvodapedagógusi és in-
tézményvezetői végzettség vagy 
az intézményvezetői képzésben 
való részvétel feltétel. Waldorf 
óvodapedagógusi végzettség és/
vagy gyakorlat előnyt jelent. Az 
önéletrajzokat és a motivációs 
leveleket az mwosz@outlook.hu 
címen várjuk. További információ 
a 06-20-399-8115 telefonszámon 
kérhető. Az óvoda címe: 2111 
Szada, Korizmics u. 32.
+ PROGRAMOZÓT keresünk 
MySQL és/vagy Ruby on Rails 
tudással. Munkaidő megbeszélés 
szerint. Fényképes önéletrajzo-
kat az alábbi e-mail címre várjuk: 
info@adjuvo-online.com 
+ 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. 
jogosítvánnyal. Tel: 06-30-277-
8298
+ Gödöllőn, esetleg Gödöllő 
környékén GYEREKFELÜGYE-
LETET vállalok. Több éves gya-
korlattal és referenciával rendel-
kezem, valamint óvodai dajka 
végzettségem is van. Tel: 06-
20-510-2441, e-mail: lovagvar@
gmail.com 
+ Részidejű munkatársat kere-
sünk angol nyelvű összetett irodai 
munkára. Felsőfokú végzettség 
előny. A fényképes önéletrajzo-
kat az alábbi e-mail címre várjuk: 
info@adjuvo-online.com 
+ HÁZVEZETŐNŐT KERESEK. 
(Takarítás, vasalás, esetenként 
bevásárlás, főzés.) 06-70-277-
0000
+ TAKARÍTÁST vállalok heti 1-2 
alkalommal Gödöllőn, családi 
házba. Tel: 06-70-776-6616
+ Fiatal, munkájában igényes, 
megbízható, leinformálható hölgy 
TAKARÍTÁST VÁLLAL! Tel: 06-
30-352-5234
+ Oktatás szervező és ügyfél-
szolgálati vezető kollégát kere-
sünk azonnali belépéssel. Elvá-
rások: excel és word magabiztos 
felhasználói ismerete, jó kommu-
nikációs képesség, jó szervező 
képesség. Piacképes fizetés. 
Jelentkezés: Szakmai önélet-
rajz, végzettséget, képesítéseket 
igazoló dokumentumok, előző 
munkáltatóktól referencia leve-
lek megküldésével a julianna.du-
das@gmail.com és az info@ili.hu 
email címekre.
+ Takarítónőt, irodai ügyintézőt 
keresünk Gödöllő belvárosi cég-
hez részmunkaidőben. Jelent-
kezés önéletrajzzal: info@ili.hu 
email címen
+ Gödöllői Ipari Parkba, kolbász 
műhelybe húsipari gyakorlattal 
rendelkező női munkatársat ke-

resünk. Önéletrajzokat a gallo.or-
solya@pk.hu e-mail címre várjuk. 
Érdeklődni: 06-70-442-6752

SZOLGÁLTATÁS
+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 
50 nyelven, anyanyelvi, diplo-
más, gyakorlott szakfordítókkal! 
Kedvezményes árak. I.L.I For-
dítóiroda, 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, vegy-
szeres gyomirtás. Rotációs kapá-

lás. Gyepszellőztetés. Metszés, 
faültetés. Ágak, levelek elszállítá-
sa. Ereszcsatorna tisztítás. Kert 
takarítás. Gépi permetezés. Ke-
rítésfestés. Kerti tavak tisztítása. 
06-30-747-6090 
+ KÖNYVELÉS, cégalapítás, 
munkabérszámfejtés, tanács-
adás. Irodák: 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 
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+ SZÁMÍTÓGÉPES problémája 
van? Hívjon bizalommal, házhoz 
megyek. Számítógép szerelés, 
rendszer és programtelepítés, ví-
rusirtás 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? 
Betegségednek lelki okai van-
nak, melyeket oldani lehet. Sze-
retnéd visszanyerni az uralmat 
életed felett? Gyere el Te is egy 
kezelésemre! Betegségek lelki 
okait oldom 4 év tapasztalatával 
Gödöllőn. További infót, véle-
ményeket a www.ThetaGodollo.
hu oldalamon találsz. A kezelés 
ára 9900 Ft. Garantálom Neked, 
hogy a végén elégedetten távo-
zol. Ellenkező esetben ingyen 

adom. Élj kevesebb stresz-
szel hosszabb ideig! Adsz 
esélyt magadnak? Ha igen, 
KÉRJ IDŐPONTOT MOST: 
06-20-367-4274
+ LAKÁSOK, IRODÁK 
KÖLTÖZTETÉSE, lomtala-
nítás. Pianínó-, páncélszek-
rény szállítás. Hétvégén is. 
NEER TEHER 06-70-648-
7660
+ DUGULÁS ELHÁRÍTÁS 
falbontás nélkül. Ázások 
csőtörések megszüntetése. 
Vécék tartályok csapok szi-
fonok cseréje. Csatorna ka-
merázás. VÍZSZERELÉS. 
06-20-491-5089
+ LAKÁSSZERVIZ! -Nyí-
lászárók, ajtók, ablakok 
javítása. -Zárak, zsanérok, 
statikus pántok javítása, 
heveder zár felszerelése. 
-Burkolás, vízszerelés: 
konyha, fürdő, wc. -Bútor-
szerelés: új, meglévő javítá-
sa. -Laminált padló lerakás, kisebb festési munkák. 06-70-

201-1292
+ APOLLO AMBULANCE SER-
VICE Kft. Vállalunk személyre 
szabott személyszállítást a nap 
24 órájában. Szakrendelésre, CT, 
MRI, vizsgálatokra, kórházba, 
illetve onnan haza, családi ese-
ményre, gyászszertartásra, stb. 
Tel: 06-70-7702-338
+ VÍZSZIVÁRGÁS MŰSZERES 
KERESÉSE – javítása, kamerás 
csatornavizsgálat. Vízvezeték 
cseréje lakásban és udvaron, 
ásással is. 06-70-544-4050
+ Velux árnyékolók 1 hetes szál-
lítási határidővel: -külső hővédő 
rolók, -belső fényzáró rolók, -ro-
letták, -stb. Érd.: Kor-Mon Nyílás-
záró Kft. Gödöllő, Kossuth L. u. 
26. Tel.: 06-30-280-9375; 06-30-
398-4815
+ Műanyag és alu redőnyök, fix, 
rolós, nyíló szúnyoghálók, har-
monika 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.kor-
mon.hu; Email: kormon@invitel.
hu 
+ KÖLTÖZTETÉS! BÁRMIT, 
BÁRHOL, BÁRMIKOR! Igény 
esetén LOMTALANÍTÁS, TAKA-
RÍTÁS, ABLAKTISZTÍTÁS. Hét-
végén és ünnepnapokon is. Tel: 
06-70-621-6291 
+ TETŐFEDÉS Régi és új tetők 
javítása, tetőszerkezeti munkák, 

tetőfedés, ácsmunka, bádogos 
munka, ereszcsatorna, Lind-
ab tetőfedés, lécezés, fóliázás, 
ereszdeszkák, madárdeszkák 
festése, palajavítások, kúp-
cserép lekenése, leszögelése. 
Bármilyen kisebb javításokat is 
vállalok. Nyugdíjasoknak 10% 
kedvezmény! Érdeklődni: 06-30-
526-8532 
+ FŰNYÍRÁS, FŰKASZÁLÁS, 
BOZÓTIRTÁS, TELEK TISZTÍ-
TÁS profi gépparkkal a hét min-
den napján. 06-70-617-0693 Ba-
lázs Ádám egyéni vállalkozó.
+ VILLYANYSZERELÉS 06-70-
573-4183 

EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS
+ Gyógypedikűr: tyúkszem, sze-
mölcs, bőrkeményedés, vastag 
benőtt gombás köröm kezelése, 
ápolása. Talpmasszázs. Óva-
kodjon a feketén dolgozó házaló 
kontároktól! 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 idő-
pont foglalás:06-70-539-7692

OKTATÁS
+ Matematika, fizika és kémia fel-
zárkóztatást, vizsgára, pótvizsgá-
ra felkészítést vállalok 5-12. osz-
tályig. Középiskolába indulóknak 
felkészítés. Tel: 06-30-908-4130.
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A VÜSZI NONPROFIT KFT. 

PARKGONDOZÓI MUNKATÁRSAT 
KERES

Gödöllői székhelyű, városüzemeltetéssel foglalkozó társaság 
keres 

PARKGONDOZÓ MUNKATÁRSAT

Feladata: Gödöllő közigazgatási területén parkfenntartási (met-
szés, növényültetés, öntözés, füvesítés), favágási és gallyazási, 
valamint kaszálási munkák végzése
Elvárások: gépjárművezetői engedély B kategóriában; szakmai 
tapasztalat városüzemeltetésben, fenntartásban; felelősségválla-
lás, önálló munkavégzés, megbízhatóság, terhelhetőség; minősé-
gi munkavégzés
Előny: kertész szakmunkás vagy kertész technikusi végzettség; 
kertészeti kisgépkezelői jogosítvány (magassági ágvágó, nyese-
dékaprító, 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 LOCSOLÁSÁRA 
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

KIRÁNDULÁS
+ A szokásos magas színvona-
lon kirándulást szervezünk ok-
tóber 2-5 (4 nap) az Al-Dunára. 
69.800.-Ft/fő. Félpanzió. Jelent-
kezés: 06-30-268-5596, 06-28-
415-685. Befizetés: június 27, 
aug.23. A Műv.ház büféjében. 
Várom jelentkezéseteket, Tóthné 
Anci. 

ADÁS-VÉTEl
+ RÉGISÉG. Pappné Szilvia 
szakbecsüs díjtalan kiszállással 
vásárol antik bútorokat, festmé-
nyeket, órákat, mindenféle szob-
rokat, vitrin dísztárgyakat, ezüs-
töt (hibás és hiányos darabokat 
is), régi pénzeket, könyveket, 
bizsukat és ékszereket, boros-
tyánt, mindenféle régiséget és 
HAGYATÉKOT. Legmagasabb 
áron vásárolunk első vevőként! 
Tel: 70/942-0806, 20/465-1961 
+ Új holmik eladók: fényképe-
zőgépek (digitálisak) kártyával, 
eredeti tokkal Canon (8eFt), Oly-
mpus (12eFt). Szuper motoros 
sisak (10eFt), Vital-Life tip.kony-
hai víztisztító (11eFt), hosszú 
nyelű kézi masszázsgép (6eFt), 
Beck késkészlet bárddal, grillolló-
val (11eFt). Bőr diplomata táska 
(6eFt), filmes videómagnós ka-
zetták (200Ft/db), használt cipős 
görkorcsolya 39-es (3eFt). 06-20-
358-5309
+ ÜLŐGARNITÚRA párnákkal 
(3+1+1) nagyon megkímélt ál-
lapotban eladó Gödöllőn. I.ár: 
80.000 Ft. Érd: 06-20-428-2190
+ EL-GO -3 elektromos kismotor 

eladó. 06-30-958-5018
+ Bontott, tisztított, lukacsos fala-
zótégla eladó. Mérete 26x11,5x9 
cm. Kb. 1000 db. Érd: 06-30-
9484-009 
 
JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
+ AKKUMULÁTOR minden típu-
sú gépjárműhöz szaküzle-
tünkben vagy kiszállítással. 
Szolgáltatásaink: beszere-
lés, bevizsgálás, töltés-mé-
rés, szaktanácsadás. Mi-
nőségi akkuk, új akciók. 
Gödöllő, Dózsa Gy. út 50. 
(Temetővel szemben) 06-
30-536-4300, 28/611-728 
www.akkugodollo.hu

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 befőttesüveget cserébe 
elfogadok. Házhoz szállítás. Sza-
bó Méhészet Gödöllő, Lovas u.3. 
28/417-913 
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 
2019. JÚNIUS 25.

Megfejtés:Zelk Zoltán időszerű versének 
sorai.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásár-
lási utalványát nyerte:
Kiss Gáborné, Tóth Balázs

A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásár-
lási utalványát nyerte:
Nádudvari József, Várhegyi Ágnes

A Happy Box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os 
utalványát nyerte:
Vincze Istvánné

A Városi Mozi ajándékát nyerte:
Balykó Boglárka, Berhidi Zsolt

A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 
1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: 
Nagy József, Sebők Tamás

Felhívjuk tisztelt megfejtőink figyelmét, hogy 
a nyereménysorsoláson való részvételhez el-
engedhetetlen, hogy – akár postai úton, akár 
emailben küldik be a megfejtést – a nevük mel-
lett a pontos postai címüket is adják meg!


