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Idén is sok ezren vettek részt a Múzeumok Éjszakája gödöllői rendezvényein. A június 22-ei – művészeti
és gyermekprogramokkal színesített – kulturális esemény több mint tucatnyi helyszínen zajlott.
Az érdeklődőket 16 órától késő estig a főtéren, a
Városi Múzeumban, a Grassalkovich-kastélyban, a
GIM-házban, a Levendula Galériában, a Királyi Váróban, a Gödöllői Városi Könyvár és Információs Központban, a Fréderic Chopin Zenei AMI-ban, a SZIE
Mezőgazdasági Eszköz- és Gépfejlődéstörténeti
Szakmúzeumában, az Erzsébet Királyné Szállodában, a Művészetek Házában, a NoVo Café teraszán,
valamint a Pálmaházban várták a különböző előadások, kiállítások, játékok.
A nyári estén veterán busz segítette az eljutást valamennyi helyszínre. A gyerekek, a korábbi években
már megkedvelt módon, idén is pecsétet gyűjthettek
a számukra szervezett foglalkozásokon, amiket azután ajándékokra válthattak be.
A főtéri jó hangulatról a Gödöllő Táncszínház fiataljainak műsora, majd a Superformace és az Asphalt
Horseman koncertje gondoskodott. A rendezvényt a
már hagyományos táncház zárta – volna. Sajnos a
Múzeumok Éjszakájának befejező mozzanatait elmosta az eső. No, nem baj! Jövőre be lehet pótolni.
(A 10-11. oldalon lévő fotó-összeállításunk jó ízelítőt
ad a remek hangulatú program gazdag kínálatából.)
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diadal a könyvtárban...
30 perc című műsorunk eheti
vendége az egy éve, a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ igazgatójának választott Liskáné Fóthy
Zsuzsanna volt. Az igazgatónő
mesélt az intézmény átalakulásáról, a „könyvtár kommandóról”, a Zöld Könyvtárról, és
persze az is szóba került, hogy
a mai világban hogyan lehet a
fiatalok számára vonzóvá tenni
a helyet.
– 27 éve dolgozik a könyvtárban, hogyan került oda?
– Emlékezetes időszak ez az életemben. A főiskolán magyar-könyvtár szakra jártam, 1992. június 19-én kaptam
meg a diplomámat, majd július 1-től
kezdtem meg a munkát az akkor még
Juhász Gyula Könyvtárban. Bár tanárként végeztem, az oktatás az akkori
iskolarendszerben nem volt számomra
vonzó. Mivel olvasóként rengeteget jártam a könyvtárba, ott
jól ismertek, és egy alkalommal Fülöp Attiláné, Mirza megszólított,
hogy volna-e kedvem itt
dolgozni. Volt.
– A könyvtári munka közül melyik terület
áll önhöz a legközelebb?
– A gyermekkönyvtári feladatok. Nagy vágyam volt, hogy ott dolgozhassak, de ez
kimaradt. De a pedagógusvénának köszönhetően megtaláltam a lehetőséget a gyerekekkel való munkára. Hat évig csináltam olvasótábort, ahol 10-13 évesekkel dolgoztunk
együtt. Olyanok jártak oda többek között,
mint Túry Bálint filmrendező, Lotfi Begi és
Komáromi Gergő, aki ma környezetvédőként
ismert. Sokáig csináltam könyvtári órákat is,
amiket nagyon szerettem. Ezek olyan foglalkozások, amelyek segítenek a gyerekekkel
játékos formában megkedveltetni a könyvtárat.
– Évente mennyi rendezvény van Önöknél, és melyek a legsikeresebbek?
– Döbbenetes számot fogok mondani: tavaly
618 rendezvényünk volt, 17 ezer látogatóval.
Ebben természetesen a kisebb programjaink
is benne vannak, nemcsak a nagy író-olvasó
találkozók. Elég sok kiállítás van, évi 8-10et rendezünk és azt gondolom, hogy ennek
is nagyon jó húzóereje van, mert olyan közösségeket mozgatnak meg a témák, akik
addig nem voltak fellelhetőek a könyvtárban.
Nagyon szeretik az olvasóink az úgynevezett „mikró rendezvényeket”, amikor olyan
írókat, költőket hívunk meg, akikre nem 150en kíváncsiak, hanem csak harmincan-negyvenen, viszont ezekből mindig hangulatos,

gyan lehet a fiatalok számára vonzóvá
tenni a könyvtárat…
– Szerencsés helyzetben vagyunk, a kollégáim kreativitása miatt. Körülbelül öt
éve jól érzékelhetővé vált, hogy a 14-17
éves korosztály kikopik a könyvtárból.
Kevés olyan dolog volt, amivel ott tudtuk
őket tartani. Ekkor hirdettük meg az Olvasók Diadala című játékunkat. Ez egy
új típusú olvasásfejlesztési játék, amivel
aztán később komoly díjakat nyertünk el.
Ennek a lényege, hogy az olvasás mellett
mindenféle digitális kütyüvel próbáljuk a
gyerekekhez közel vinni a hagyományos
olvasási szokásokat. Abban hiszünk, hogy
úgy tudjuk a gyerekekkel megszerettetni
az olvasást, hogy ha olyan eszközökkel
közelítünk, ami közel áll hozzájuk. Tavaly
októberben adtuk át a KamaszHidunkat,
ahol van két szobabicikli, amit tekerni kell
ahhoz, hogy a telefonodat fel tudd tölteni.
Biciklizés közben persze képregényeket,
regényeket lehet olvasni. Nagyon hiszek a
fiatalokban és igenis azt gondolom, hogy a
könyvtárosok kezében vannak olyan eszközök, amikkel meg lehet szerettetni a fiatalokkal az olvasást.
– Létezik az úgynevezett
„könyvtár kommandó”, ami
azt jelenti, hogy a különböző városi eseményekre kivonul az intézmény…
– Az első akciónkat körülbelül 10 éve kezdtük el egy Belvárosi Napokon
és azóta is nagyon sok városi rendezvényen
vagyunk jelen. A mai napig is nagyon fontos
küldetésnek tartom, hiszen nekünk nemcsak
azoknak kell megfelelnünk, akik bejönnek a
könyvtárba, hanem a többieket is be kell csábítanunk. Ezek a rendezvények pedig alkalmasak erre.
– A tavalyi évben három díjat is bezsebelt
a könyvtár. Melyek voltak ezek?
– Nagyon büszkék vagyunk a tavaly évünkre,
valóban díjeső volt. Rengeteg sok munkánk
érett be. Az első a Könyvtári Minőségi Díj
volt, ahol két innovatív szolgáltatásról kellett
komoly pályázati munkát készíteni. Az egyik
pályázatunk az Olvasók Diadala olvasásfejlesztési játék volt, a másik pedig az irodalmi
kerekasztal tevékenysége. Az országban először egy városi könyvtár kapta meg ezt a díjat, úgyhogy erre különösen büszke vagyok.A
másik díjunk érdekes volt, mert ugyanezt a
szolgáltatásunkat a versenyszférában is „kipróbáltuk”, a Minőség-Innováció pályázaton; kulturális kategóriában lettünk Nemzeti
Díjasok. A harmadik pedig egy Pest megyei
innovációs elismerés volt, amit az innovatív
ötleteinkért kaptunk.
JaA.

Liskáné Fóthy Zsuzsanna
mély beszélgetésnek kerekednek ki.
– Manapság a kisközösségek a motorjai
a működő civil életnek, a könyvtárban is
vannak ilyenek?
– Igen. Ezek általában önszervező csoportok. Vannak egészen régi kiscsoportjaink,
amik 17-18 éve működnek, ilyen például az
értelmiségi találkozó dr. Heltai György vezetésével, de régóta működik az írókörünk,
az IRKA is. De vannak nálunk rejtvényfejtők,
biblioterápiára járók, és van baba-mama kuckónk. Ezek a felnőtt közösségeink, de emellett működnek kamaszoknak szóló kisközösségek is.
– Tavaly választották meg igazgatónak;
a programjában fontos pont volt a Zöld
Könyvtár, Mit jelent ez pontosan?
– 2019 a Zöld Könyvtár éve. Minden héten
van legalább egy gondolat vagy dolog, ami
eköré fonódik. Elhatároztuk, hogy sok mindenben megzöldülünk. Egyrészről a környezetünket igyekszünk zöldíteni. Nem rég
készült el a könyvtár belső teraszának a
zöldítése. Erre nagyon büszke vagyok, mert
sajátkezűleg végeztük a munkákat. Magaságyásokat építettünk, amiket gyönyörű növényekkel ültettünk be, magunk festettük a
zsalurácsokat, hogy aztán szép növényekkel
futtassuk be. A padló is felújításra került és
egy kis zárt könyves terasz készült el. Ezzel
egy remek új térrel bővült a könyvtár szolgáltatása.
– Fontos kérdés a mai világban, hogy ho-

(Az interjú teljes terjedelmében
a szolgalat.com-on és
Facebook-oldalunkon olvasható.
A beszélgetés a Gödöllő Net TV Facebook-oldalán tekinthető meg)
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Pedagógusnapi elismerések
kapta.
A hagyományoknak megfelelően, a rendezvényen köszöntötték a nyugdíjba vonuló
és szolgálati emlékéremben
részesülő, továbbá a színes
diplomás pedagógusokat is.

Gödöllő Gyermekeiért és
Ifjúságáért díjakat, valamint
Polgármesteri
Ezüstérmeket adott át Gémesi György
polgármester a Művészetek
Házában megtartott, ünnepi
műsorral egybekötött városi
pedagógusnapon, s itt került
sor a Gödöllő Talentum Díj
átadására, valamint a jubileumi diplomás és a nyugdíjba
vonuló pedagógusok köszöntésére is.
Az ünnepség elején Gémesi György beszédében példaképeknek nevezte a kitüntetetteket. Mint mondta, minden
nap kimenni a katedrára és
megfelelni a kihívásoknak ebben a változó világban, szolgálat. Rajtuk múlik,
hogy a következő
generáció mennyire
lesz versenyképes,
hogy fogja továbbvinni azokat az értékeket, amiket fontosnak tartunk.
A Gödöllő Gyermekeiért, Ifjúságáért Díjat idén Szűcs
Máriának, a Gödöllői Mesék Háza
Óvoda óvodapedagógusának és dr.
Katonáné Kármán
Katalinnak, a Gödöllői Damjanich János Általános Iskola
földrajz-testnevelés
szakos tanárának,
valamint a Gödöllői
Kastélykert Óvoda
(Martinovics utcai óvoda) és a
Gödöllői Hajós Alfréd Általános
Iskola szakmai közösségének
ítélte oda a képviselő-testület. A
Gödöllői Kastélykert Óvoda részéről Gambárné Szántai Ildikó intézményvezető, a Gödöllői
Hajós Alfréd Általános Iskola részéről Zmák Julianna igazgató
vette át az elismerést.
A díjazottak mellett Gémesi
György többeket „Polgármesteri Ezüstérem Gödöllőért” kitüntetésben részesített. Ilyen
elismerést vehetett át Buzásiné
Kómár Noémi óvodapedagógus, Hornyák Bernadett kézilabdázó, Széles Petra röplabdázó és Csenteri Csaba, aki
az Abu-Dzabiban megrendezett

Az ünnepi műsorban a Frédéric Chopin Zenei AMI növendékei és tanárai (Berkó Domonkos, Bernácz Ábel, Éder
Áron. Lázár Levente, Bakos
Ferenc, Lukács Lilla Réka,
Kertész Mátyás, Ferenczy
Beáta, Horváth Judit) működtek közre.
Ez a programrész is különleges pillanatokat tartogatott.
Rácz Barnabás nagybőgőkészítő
mester
ugyanis felajánlott a város részére egy saját készítésű nagybőgőt, amit
az ünnepség keretében
adott át Gémesi György
polgármesternek (érdekesség, hogy ebből a
fajta nagybőgőből ös�szesen kettő darab készült, a másikat Plácido
Domingo világhírű operaénekes rendelte meg
Rácz Barnabástól). A
hangszert Csuja Dániel
szólaltatta meg.
(A rendezvényről és a
kitüntetettekről bővebben a szolgalat.com-on
és Facebook oldalunkon
olvashatnak.)

XV. speciális olimpia nyári világjátékokon a magyar labdarúgó
válogatott tagjaként aranyérmet
szerzett.
Szintén „Polgármesteri Ezüstérem Gödöllőért” kitüntetést kapott Mészáros Eszter sportlövő.
Az ünnepség részeként adták
át a Gödöllő Talentum Díjat is,
amelyben olyan Gödöllőn élő,
15-25 év közötti fiatal személyt
részesít a képviselő-testület, aki
a város kulturális, művészeti,
oktatási, sportéletében, valamint
tanulmányi eredményei során
kiemelkedő eredményt ért el.
A díjat idén Eszenyi Zsombor, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Rendkívüli Tehetségek Képzője növendéke
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Képviselő-testületi hírek
Fejlesztések: Út- és járdaépítések szerte a városban
A képviselő-testület június 20án megtartott ülésén módosította a 2019. évi költségvetéséről
szóló 1/2019. évi (11.01.) számú önkormányzati rendeletet.
A testület – többek között –
saját hatáskörében döntött arról, hogy egyes fejlesztésekhez
többletforrást biztosít.
– A GAK Nonprofit Közhasznú Kft. részesedés
miatt beruházás előirányzat növelésre 20 E Ft;
– a Tormay Károly
Egészségügyi Központ
Tüdőgondozó
Intézete
részére (röntgen előhívórendszer) 10.000 E Ft;
– a Kenyérgyári út aszfaltjavítás miatti felújítására 6.000 E Ft;
– az Ady Endre sétány
aszfaltjavítás miatt felújítására 12.500 E Ft;
– a Fenyvesi főút, Kertész köz martaszfaltos javítás miatt útépítés felújítási előirányzatának növelésére
44.500 E Ft;
– járdaépítésre a máriabesnyői parkolótól az incsői lakóparkig 25.000 E Ft;
– futókör kialakításához pályázati önrész biztosítására
30.000 E Ft;
– a Mosolygó óvoda felújításához pályázati önrész biztosítására 25.565 E Ft;
– okoszebra kialakításához
pályázati önrész biztosítására
1.273 E Ft támogatást szavazott meg a testület.
***
Három feltételt szabott a képviselő-testület a Gödöllői Premontrei Apátság által készíttetett telepítési tanulmányterv
elfogadásának.
A Gödöllői Premontrei Apátság 2019. április végén azzal
kereste meg az önkormányzatot, hogy ismételten szeretné
kérni a tulajdonába került területre vonatkozó hatályos építési
előírások módosítását.
Ezzel kapcsolatban június
11-én lakossági fórumot tartottak, amelyen a helyi lakosság
nagy számban és igen aktívan
vett részt, a Premontrei Apátság
azonban nem képviseltette magát, módosítási szándékukat,
és a telepítési tanulmányterv
szakmai tartalmát a hatályos

településrendezési terveket készítő, ezúttal általuk felkért településtervező, illetve tájépítész
szakember mutatta be.
Gémesi György polgármester a testület ülésén elmondta,
az apátság felé egyfajta közvetítő szerepet vállal és megpró-

tus Egyházközség kérelmére
ingyenesen tulajdonba adta a
Szabadság út 201. szám alatt
lévő ingatlanát, amelyben jelenleg az egyházközség a Gödöllői
Református Óvodát működteti.
Az ingatlan ingyenes tulajdonba adásához a képvise-

bálja elérni, hogy a kormánydöntés következtében kialakult
igen speciális tulajdonjogi helyzet ne váljon az itt élők hátrányára, alakuljon ki a párbeszéd,
egymás jogos érdekeinek kölcsönös tiszteletben tartása, ami
alapja lehet a jövőbeli harmonikus együttélésnek.
A képviselő-testület a következő feltételekkel fogadta el a
Gödöllői Premontrei Apátság
által készíttetett telepítési tanulmánytervet:
– Az iskola és az óvoda által generált napi szintű, csúcsidőben jelentkező forgalom
súlypontja ne terhelődjön át a
lakóházak környezetére, és a
tervezett új létesítmények (pl.
sportcsarnok) forgalma se a lakózónát terhelje.
– A parkolókapacitás számításnál figyelembe kell venni a
korábbiakhoz képest megnövekedett lakossági személygépjármű-állományt.
– A továbbtervezés során
meg kell vizsgálni a zöldfelületek jövőbeli megújításának
ütemezettségére
vonatkozó
szabályozási garanciák beépíthetőségét.
***
A képviselő-testület Gödöllő
Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gödöllő Reformá-

lő-testület többek között azzal a
feltétellel járult hozzá, hogy az
egyházközség visszavonhatatlan nyilatkozatot tesz, miszerint
15 évig működteti az óvodát, ez
idő alatt az ingatlant nem idegeníti el és vállalja a tulajdonba
adással felmerülő költségeket.
***
A képviselő-testület elfogadta
a temetőkről és a temetkezési
tevékenységről szóló 25/2007.
(IX. 14.) önkormányzati rendelet módosítását. Ennek értelmében a jövőben a Dózsa György
úti temető területére a halottszállítók, a szemétszállítók, a
súlyos mozgáskorlátozott személyt szállítók, a temetkezési
tevékenységben részt vevők,
valamint az üzemeltető VÜSZI
Kft. által kiadott engedéllyel

rendelkezők mellett az utast
szállító vagy utasért érkező
személytaxisok is díjmentesen
behajthatnak.
A rendelet egyúttal a temetőben 2019-ben épült új urnafal
esetében az alábbi megváltási
díjakat állapítja meg:
Kolumbárium 1-es fülke: 32.000 Ft + ÁFA,
Kolumbárium 2-es fülke: 49.000 Ft + ÁFA.
***
A testület meghallgatta
és elfogadta a Gödöllő
Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság 2018. évi
munkájáról szóló beszámolót. A testület előtt
Szigeti Róbert tűzoltó
őrnagy ismertette a 2018as évben történteket.
Mint az a beszámoló
adataiból kiderül, a gödöllői
parancsnokság
26 településre kiterjedő
működési területén az
egy évvel korábbihoz képest a
műszaki mentések száma 15,
a tűzeseteké 12 százalékkal
csökkent, szénmonoxid-mérgezés nem történt. Gödöllőn a
múlt évben 86 műszaki mentéshez és 95 tűzesethez kellett
kivonulniuk a tűzoltóknak.
Az elmúlt években lezajlott jármű és eszközfejlesztési
nemzeti támogatásnak és a
hazai tűzoltó gépjárműgyártásnak köszönhetően egy új Rába
R16, gépjárműfecskendővel és
egy Iveco típusú létrás különleges járművel bővült a parancsnokság.
A testületi döntésekről
bővebben a szolgalat.comon és Facebook-oldalunkon
olvashatnak.
KJ
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Aláírásgyűjtés a Gödöllőt
elkerülő út megvalósításáért
Megkezdte az aláírásgyűjtést a
Gödöllői Lokálpatrióta Klub
annak érdekében, hogy megvalósuljon a Gödöllőt elkerülő út.
A várost jelentősen tehermentesítő
út
megvalósítására
2002-ben
még
Gémesi György, mint ország�gyűlési képviselő 400 millió
forintot tudott elkülöníttetni a
központi költségvetésből, amit
a 2006-os kormányváltás után
elvontak. Ezt követően Fogarasiné Deák Valéria (MSZP)
országgyűlési képviselő lobbizott ki 2,7 milliárd forintot az
elkerülőút első szakaszának
megvalósítására, de a 2008ban bekövetkező gazdasági
válság után az összeg ismételten kikerült.
A 3. sz. főút Gödöllő déli elkerülő (tehermentesítő) 2x1 sávos főút megvalósítása projekt
korábban szerepelt a Kormány
1222/2011. (VI. 29.) számú, „a
gyorsforgalmi és főúthálózat
hosszú távú fejlesztési programjáról és nagytávú tervéről”
szóló határozatában, a II. programciklusban, a 2017-2020
évek közötti időszakra ütemezve. A déli elkerülő 3 sz. főút és
a 3013 j. út közötti szakaszára
hazai forrásból elkészültek az
engedélyezési tervek, amire a
2011-ben kiadott építési engedély 2011. május 31-én emelkedett jogerőre.
A projekt előkészítésének
folytatására és a kivitelezésre
az NFM-el évente kötött támogatási szerződés azonban
már nem biztosított forrást, s a
projekt előkészítése és megvalósítása jelenleg sem szerepel a Magyarország rövid- és

középtávú közútfejlesztéséhez
kapcsolódó infrastrukturális beruházások összehangolásáról
és azok 2022-ig történő megvalósításáról szóló kormányhatározatokban.
2018 júniusában Gémesi
György polgármester vetette fel
ismét, és kérte Vécsey László
országgyűlési képviselő segítségét, hogy a kormány felé
tegyen meg mindent az elkerülőút megvalósítása érdekében.
A képviselő egy interjúban adott
választ, hogy nem érti, miért tőle
kéri ezt a polgármester, forduljon saját országgyűlési képviselőjéhez, Hohn Krisztinához.
Ezt követően Hohn Krisztina az
Új Kezdet országgyűlési képviselője szólalt fel a megvalósítás érdekében, Völner Pál
államtitkár azonban válaszában
kijelentette, a gödöllői elkerülő
út egyelőre nincs benne a már
eldöntött útfejlesztésekről szóló
kormányhatározatban.
A Gödöllői Lokálpatrióta Klub
önkormányzati képviselői és aktivistái minden szombaton gyűjtik az aláírásokat, ezzel is nyomatékosítva, hogy Gödöllőnek
nagy szüksége van az elkerülőútra, hiszen most dől el annak
a mintegy 1000 milliárd forintnak a sorsa, melyet a kormány
2025-ig a hazai útfejlesztésekre
szán, s melyben fontos szerepet kapnak az elkerülőutak.
Az autópályától induló és a
kapucinus kolostornál elhaladó
szakasz 10,5 km hosszúságú,
aminek a bekerülési költsége
15-20 milliárd Ft. A fejlesztés
nem csak Gödöllőnek lenne
fontos, hanem a térség többi településének is.
K-P

A tervek szerint
a héten sor kerül
a szúnyogírtásra

Június 26. és június 29. között kerül sor a légi szúnyogírtásra Gödöllőn. Az önkormányzat a FLY-COOP Kft-vel kötött
szerződést a feladat ellátására, miután a Katasztrófavédelem
nem tudott tájékoztatást adni arra vonatkozólag, hogy mikor
kerülhet sor a gyérítésre. Tájékoztatásuk szerint, miután továbbították az igényünket a Gazdasági Ellátó Központhoz, ezt
követően egy szakértő bizottság a helyszínen vizsgálja meg,
hogy a szúnyog gyérítés légi, földi, biológiai vagy kémiai úton
történjen. Ennek az átfutási ideje hét nap, ezt követően kerül
sor a feladat beütemezésére.
Mivel az esőzések miatt a szűnyoginvázió országos probléma, így teljesen bizonytalan volt, hogy mikor kerülhet sor
a gödöllői gyérítés elvégzésére. Ezért az önkormányzat a
FLY -COOP-től megrendelte a szolgáltatást.
(ny.f.)

Változik a forgalmi rend a Szőlő
utcai körforgalom munkái miatt
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Szőlő utcai körforgalom kialakítása során, a DMRV Zrt-től kapott információ szerint a következő időszakban az alábbi forgalmi rend változásokra kell felkészülni:
2019. június 26-án és 27-én a Szőlő utcában (Szent János utcai
kereszteződés) félpályás útlezárás lesz, napközben jelzőőrös forgalomirányítás mellett zajlik majd a közlekedés.
2019. június 28-án és 29-én a Röges utcában (Szőlő utcai kereszteződés) kell félpályás útlezárásra számítani, itt is napközben
jelzőőrös forgalomirányítás lesz érvényben.
A fenti időszakban javasolt az érintett utcák elkerülése! A kivietelező az arra közlekedők türelmét és megértését kéri.
KJ

Röges utca
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Szavazás a mosolyra, a rákszűrésre, a megelőzésre
Mint arról már beszámoltunk,
a TESCO „Ön választ, mi segítünk” pályázatán ismét gödöllői
programot támogathatnak a
vásárlók.
Ez alkalommal a Magyar Rákellenes Liga gödöllői alapszervezetének
pályázatát
választották be a második, szavazatgyűjtő fordulóba. Ennek
során a szervezet egy olyan
ingyenes szűrőprogramot szeretne megvalósítani, aminek

keretében szájüregi daganatok
és a melanoma szűrés elvégzésére lesz lehetőség.
Terveik szerint egy szűrőbusz
érkezhet városunkba, s a különleges járműnek köszönhetően három-négyszáz fő szűrővizsgálatára nyílik lehetőség.
A szavazás 2019. június 17én megkezdődött, a vásárlók
július 14-ig a TESCO gödöllői
áruházában három program
közül választhatnak, hogy melyikre adják le szavazatukat.

Szavazni a pénztárnál kapott
„zsetonokkal” lehet, ha valaki
nem kapna ilyet, kérje a pénztárostól!
A szavazatok számától függ,
hogy melyik program kapja a 100.000, a 200.000 és a
400.000 forintos támogatást.

A gödöllői TESCO-áruházban
a Magyar Rákellenes Liga
gödöllői szervezetnek tagjai
is jelen vannak, akiktől bővebb tájékoztatást kaphatnak
a programról. A szavazásról
bővebben:
facebook.com/
events/2503788656320542

Találkozások a szociális kertben

A gödöllői Nefelejcs Napközi
kertészkedés iránt nyitott fiataljait és az ikladi Értelmi Sérültek Gyöngyház Egyesület
– Szederfa Lakóotthon tagjait
hívta meg a Diverzitás Alapítvány csapata az idén tavas�szal indított szociális kertjébe.
A Blaha városrészben, a Diófa
utcában található egy holdnyi
kertben ismerkedéssel indult
a nap. Az idegen környezet ellenére hamar otthonos hangulatban mozgott minden résztvevő.
Ezután kertészkedés következett: a sok feladat közül
mindenki megtalálta a hozzá

illőt, lehetett szénát hordani, palántát mulcsozni, magaságyást és fűszerspirált
gyomlálni, vaddohányt húzkodni, az árnyékot kedvelőknek borsót pucolni. A mintegy
40 fő munkája rövid idő alatt
látványos eredményt hozott:
az összes ágyás megtisztult, a palánták mulcstakarót
kaptak és a gyomnövények a
komposztdombon halmozódtak. A szorgos munka után jól
esett a szederfa árnyékában
megpihenni, kockás pléden
piknikezni.
A program a művészet jegyében zárult: a nap élményei-

nek közös feldolgozásában
a Playback színház módszerét hívták segítségül, amely
a művészet nyelvével hozza
össze a különböző háttérrel
érkező embereket.
A színészek a nézők által elmesélt hangulatokat, érzéseket, történeteket játsszák
vissza, és mindezt zenészek
támogatják hangkeltő eszkö-

érzelmeink láthatóvá tételére és feldolgozására. Fontos
szempont, hogy ezekben a
művészeti tevékenységekben
a fogyatékkal élők is egyenrangú félként tudtak részt
venni, mint ahogy ez most is
történt. A jó hangulatú nap végén csak egy kérdés maradt:
mikor lesz lehetőség a következő találkozásra?

zeik és hangszereik segítségével.
Ez a közösségi színházi módszer
különösen
alkalmas
csoportok közötti párbeszéd
megteremtése, az életünket
nagymértékben meghatározó,
mégis oly gyakran elhanyagolt

A rendezvény módszertanát a
Vitakultúra Egyesület „Játs�szuk vissza! Éljük újra! Közösségfejlesztés Társadalmi
Párbeszéd Színházzal” című
Erasmus+ projektje biztosította.
(k.j.)
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DUFLEX
ifjúsági fotópályázat 2019
A Duflex Fotográfiai Stúdió a fotózás népszerűsítése céljából idén is meghirdeti ifjúsági és diák fotópályázatát.
• A pályázatra 2000. január 1. után született, Gödöllőn alap és
középfokú tanintézményekbe járó tanulóktól, illetve Gödöllőn
lakó fiataloktól várunk képeket digitális formátumban két kategóriában:
A: Kötetlen téma
B: Természetfotó
• Színes vagy fekete-fehér képek egyaránt beküldhetők. Előnyben részesítjük az újszerű, egyéni látásmódú képeket.
• Kötetlen kategóriában megengedett bármilyen képmódosítás. Természetfotó kategóriában csak képkivágás, szín- és tónusbeállítás végezhető.
• Egy pályázó kategóriánként maximum négy képpel, összesen maximum nyolc képpel nevezhet. A képek hosszabbik oldala minimálisan 2000 pixel legyen.
• A képek formátuma: jpg, sRGB színtérben, maximum 3MB/
kép
• A képek elnevezése: Kategória_BeküldőNeve_Születési éve
számmal_Kép címe
Például: B_FotósJózsef_2005_Szép kép. JPEG
• A képeket elektronikus levélben kérjük beküldeni a:
duflex2018@gmail.com email címre.
• A beküldött képekről listát kérünk mellékelni, ami tartalmazza
a képek címét, a beküldő nevét, születési évét és email címét
• Beküldési határidő: 2019. október 31.
• A beérkezett pályázatokról válasz-email értesítést küldünk.
• A pályázatra való nevezéssel, a képek beküldésével a pályázó és kiskorú pályázó esetén annak törvényes képviselője tudomásul veszi, hogy kizárólag a pályázat népszerűsítése
illetve az eredmények közlése céljából a Duflex a beküldött
képeket a szerző nevének feltüntetésével díjmentesen felhasználja közösségi oldalán, az elektronikus médiában, illetve
a sajtóban. A pályázat során a Duflex tudomására jutott személyes adatokat kizárólag csak a pályázat céljára használjuk.
• Zsűritagok: Danis János EFIAP/p, Pető István és Tóth Péter
• A zsűri két korosztályban külön értékeli a 2005. január 1. után
született és a 2000. január 1. és 2004. december 31. között
született pályázók képeit.
• Díjazás: kategóriánként I. II. és III. helyezett képeket oklevél
és archív fotóalbum díjazásban részesítjük. A zsűri fenntartja
a jogot, hogy megfelelő minőségű kép hiányában visszatarthasson díjat, vagy több érdemes kép esetén kategóriánként
maximum három további díjat, oklevelet adjon ki.
• A pályázat eredményéről minden pályázónak email értesítést
küldünk és a Duflex Facebook-oldalán közöljük a díjnyertes
képek listáját.
• A díjazott képeket a Duflex költségén kinyomtatjuk és a Duflex
év végi kiállításán a Gödöllői Civil Házban bemutatjuk.
Eredményes fotózást és sikeres pályázást kívánunk!
DUFLEX Fotográfiai Stúdió, Gödöllő, tel.: 30/922-7265.
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segítség a nefelejcskéknek

A Gödöllői Fele-Más Egyesület
már 20 éve van jelen Gödöllő
civil életében. Szervezetünk
Gödöllő és vonzáskörzetében
fejti ki tevékenységét. Célja a
testileg és/vagy szellemileg sérült, tartósan beteg gyermekek
és fiatalok, illetve családjuk segítése, támogatása. Az egyesület azokat a családokat fogja
össze, akik otthonukban nevelik
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sérült gyermeküket.
A kezdetek óta természetes
együttműködést
alakítottunk
ki a GESZI Nefelejcs Fogyatékosok Napközi Otthonával. Az
elmúlt két évtizedben számos
programot szerveztünk fogyatékkal élő gyermekek és fiatalok számára, amelyeket a város
támogatásával, illetve különféle
pályázatok elnyeréséből finan-

szíroztunk. Emlékezetesek voltak az integrált játszónapok, az
úszásoktatás, az első táborozások.
Idén második alkalommal sikerült eredményesen szerepelnünk a TESCO Global Zrt. által
kiírt „Ön választ, mi segítünk”
című pályázatán. Tavaly „Gyógyító Kertészetet” hoztunk létre a napköziben, idén pedig új
burkolatot kapott az a szociális
tér, amely egyszerre szolgálja a
fiatalok akadálymentes mozgás
és játékigényét, valamint lehetőséget biztosít, hogy a súlyosan, halmozottan sérült fiatalok
is részesei lehessenek a kültéri
programoknak.
A napközi szülői és dolgozói
kollektívája, önkéntesei, támogatói, mindig lelkesen járulnak
hozzá, mind munkaerővel, mind
szaktudással projektjeink kivitelezéséhez. Az idei munkálatok
azonban túlnőttek rajtunk, mert
sem a kivitelezéshez szükséges gépi eszközökkel, sem
szaktudással nem rendelkeztünk. Már-már azt gondoltuk,
ezt a pályázatot le kell mondanunk, a hiányzó szakmunka el-

Térségi Piac – Termékbemutató kiállítás és vásár

A tavalyi évben első alkalommal hirdettük meg a Magyar Polgármesterek Találkozójának kísérő rendezvényeként az ország különböző térségeinek portékáival bemutatkozó kiállítás- és vásárt.
A nagy érdeklődésre való tekintettel, idén második alkalommal szervezzük meg az eseményt, 2019. június 29-én, szombaton. A termékbemutató helyszíne ez alkalommal is a
Városi Piac területe lesz.
A térségi piacot dr. Gémesi György polgármester reggel 8 órakor nyitja meg. Mindenkit
szeretettel várunk, aki kíváncsi a más megyékből érkező egyedi termékekre és ízekre. A vásárban helyben készített, tájjellegű ételek megkóstolására és vásárlására is lehetőség lesz.
Akik bemutatkoznak:
„Szegről-Végről” Szövetkezet (Szentpéterszeg): ivólevek, lekvárok, kézműves- és kovácsoltvas termékek, dísztárgyak
Szentpéterszegiek Baráti Körének Egyesülete: káposztás paszuly /ételkóstoló
Nagyrábéi Papírfonó: alkalmi dísztárgyak, tároló dobozok, praktikus használati tárgyak
Nagy Méhészet (Nagy Zsolt méhész): mézkészítmények
Baloghné Méhay Katalin vállalkozó (Kistokaj): horgolt- és gyöngyből készített játékok,
ékszerek, dísztárgyak
Kéméndi Péterné vállalkozó (Kistokaj): ajándéktárgyak, kopogtatók, asztali díszek
Visnyovszki Gyuláné vállalkozó (Kistokaj): textílbabák, játékok
Grznár József vállalkozó (Isaszeg): adalékanyag mentes házi készítésű hústermékek
Start Malom (Jánoshida): a Malom termékei, lisztek
Barázda Szociális Szövetkezet (Tiszaörs): kecskesajt készítmények, házi száraztészták,
kézműves táskák
Fortuna vállalkozás (Tura): „aranyszalagos” lángos és langalló

végzése miatt. Ekkor fordultunk
segítségért az önkormányzat
munkatársaihoz, akik közvetítőként megtalálták nekünk a
megfelelő segítséget, a Lyra
Florae Kft. szakmai közössége
személyében. A kft. tájépítésze,
Tarsoly Kata elkészítette a terveket, amelyek lenyűgözően
szépre sikerültek, majd tavas�szal elkezdődtek a kivitelezési
munkálatok. Lelkes és lelkiismeretes csapat dolgozott a
burkolat lerakásán, igyekeztek
minden különleges kérésünknek maximálisan eleget tenni.
A burkolatok elkészülése után
ismét jött Kata és kolléganője
Anna, akik fiataljaink bevonásával elkészítették a parkosítást.
Ezúton is köszönjük a Lyra Florae Kft. szakmai közösségének
és Madácsi Gábor ügyvezető igazgatónak, és a TESCO
Global Zrt-nek, hogy mindezt
számunkra lehetővé tették. Nélkülük ez a projekt nem jött volna
létre!
Köszönettel: a Gödöllői Fele-Más Egyesület és a GESZI
Nefelejcs Fogyatékosok Napközi Otthonának közössége

Kedves Tagok,
Mozgáskorlátozottak!
A Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesületének Gödöllői területi csoportja következő fogadóóráját július 3-án,
szerdán 15-16 óra között tartja.
Helyszín:
Civil Ház, Gödöllő, Szabadság út
23.
E-mail:
mkmore.godollo@gmail.com
Telefon:
06 302952456
Web:
www.mozgasserultek.hu
Amiben tudunk a hozzánk fordulóknak segíteni:
- tagkönyv érvényesítése;
- információszolgáltatás ügyintézéséhez
„Lakás Akadálymentesítési Állami
Támogatások” (LÁT)
parkoló kártya, gépjármű adókedvezmény, autószerzési támogatás
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Asphalt Horsemen

SZIE gépmúzeum

Kastély: La Viola együttes

Erzsébet Királyné Szálloda

Zeneiskola: Vörös Attila Jazz Craft

Levendula Galéria
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A Rokkka zenekar

Superformance

Királyi Váró: Club Színház

GIM-ház

GIM-ház

Gödöllői Városi Múzeum

Arpeggio gitárzenekar
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A bagoly könyvesbolt ajánlata

Nem lehet elfelejteni
Klara felismer egy
Sokaknak van olyan időférfit a táborban,
szak az életében, amire
akiről azt hitte,
nem szívesen emlékezhogy már csak a
nek vissza vagy legszímúltja egy része,
vesebben kitörölnék a
megkezdődik a hamemóriájukból. Ilyen törlálos macska-egér
ténet Klara Janowskáhajsza. A férfi ponjé is, aki 1945-ben Nétosan tudja, mit
metoszágban lányával, a
tett Klara a háború
tízéves Alicjával heteken
idején, hogy megát gyalogolt, hogy eljusmentse a lányát.
son a Graufeld nevű,
Klara pedig ismeri
kitelepített
személyek
számára nyitott táborba. Már az út a férfi valódi személyazonosságát.
Képesek lesznek egymás mellett
is veszélyekkel teli.
Amikor megérkeznek a zsúfolt, élni, és megőrizni a másik titkát?
mocskos helyre, ami szintén nem Mi lesz a hallgatásuk ára? És vajon
mentes a veszélyektől, ahol másik kijut-e bármelyikük is élve a táborháromezer-kétszáz ember él ös�- ból? Kate Furnivall, Az orosz szeszezsúfolva, szerencsésnek gon- rető, Az olasz feleség, A gyöngy és
dolják magukat. Túlélték a háborút, más nagysikerű könyvek szerzője
és most mindent elkövetnek, hogy most egy újabb, mindvégig izgalegy nap otthont teremthessenek a mas történettel örvendeztette meg
háború utáni világban. Ám mikor olvasóit. (Kate Furnivall: Túlélők)
JUTALOM A JÓ TANULÓKNAK!
A Bagoly Könyvesbolt a korábbiakhoz híven az idén is kedvezményt
ad azoknak a diákoknak, akik eredményesen zárták a 2018/2019-es
tanévet. Augusztus végéig 5%-os kedvezménnyel vásárolhatnak a bolt
kínálatából azok, akik kitűnő vagy jeles eredményt értek el. A kedvezmény a bizonyítvány felmutatása mellett, egyszeri alkalommal vehető
igénybe.

Pillanatok és tekintetek - Danis János kiállítása a Művészetek Házában

Danis János EFIAP/p fotóművész képeiből nyílt kiállítás a
Művészetek Házában, Hosszan
tartó pillanatok címmel. A képek között egyaránt megtaláljuk a gödöllői rendezvényeken

megörökített
pillanatokat, a
városból ismert
arcokat, valamint Danis János díjnyertes
erdélyi fotóit.
A
rendezvényen Gémesi
György polgármester
mondott köszöntőt,
majd Sz. Jánosi Erzsébet festőművész, a Levendula Galéria
vezetője nyitotta meg a kiállítást. Beszédében Danis János
képeit a tűz köti össze, az igazi
belső tűz, ami ott van a táncosok lábában, a
művészek szemeiben, a szénégetők talpa alatt,
az erdélyi létben
és a közösség
erejében.
Képei igazi dokumentációk és
helyzetjelentések. A kérdésre,
miért embereket
fényképez, azt

válaszolta: Azért,
mert fontosak –
mondta Sz. Jánosi
Erzsébet.
Danis János képei
öt földrészen mintegy 470 pályázaton szerepeltek és
ezeken 160 különböző díjat nyertek.
Magyarország és
Románia 15 városában 25 egyéni
kiállítást
mutatott be. 2012-ben
EFIAP minősítést kapott. Munkáját számtalan kitüntetéssel
ismerték el, legutóbb áprilisban
a Magyar Fotóművészek Világszövetsége közgyűlésén két elismerést is átvehetett: harmadik
alkalommal kapta meg az „Év
Fotóművésze”
címet, s így megkapta a szövetség
Örökös Fotóművész elismerő címét is.
Tagja a Magyar
Fotóművészek
Világszövetségé-

nek és az Amerikai Fotográfiai
Társaságnak (PSA). A gödöllői
Duflex Fotográfiai Stúdió művészeti vezetője.
A megnyitón Benedek Krisztina és Szitha Miklós működött
közre.
			
(k.j.)
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Kastélyhistóriák, sok zenével
A nagy érdeklődésre való tekintettel új évadot kezdett a Kastélyhistóriák sorozat.
Az első előadást vasárnap kora
este tartották a kastély dísztermében, ahol ezúttal Napóleon szellemét idézték meg úgy, hogy közben
bepillantást nyertek a korszak zenei kultúrájába is. Mészáros Beáta
háziasszony beszélgetőpartnere
Szilasi Alex, Liszt-díjas zongoraművész volt, aki Grassalkovich

zenésze, Druschtezky életéről beszélt, s közben
azt is bemutatta,
hogy hangzott volna, a Tavaszi szél
vizet áraszt kezdetű népdal, ha
azt Druschetzky
komponálta volna.
Szilasi Alex egy
igazi csemegével
is meglepte a
közönséget, a
nézők
kívánsága alapján,
Bartók Concertóját a barokk kor
hangzása szerint improvizálta. A
különleges előadás nagy sikert
aratott, s közben az is kiderült,
hogy az egyébként főleg Gödöllőn működő Druschetzky éppen
kétszáz éve halt meg Budán.
Hogy milyen körülmények között éltek a zenészek a kastélyban, azt saját szemükkel láthatták az érdeklődők. dr. Ujváry
Tamás kastélyigazgató külön

engedélyével különleges Kul-turán
ismerhették meg a ma is muzsikus
gangként emlegetett felújításra
váró épületrészt, a Pálmaház kertészet és herbárium munkatársai
pedig Esterházy Leopoldina híres
tündérkertjének virágait mutatták be. A Kastélyhistóriák sorozat
ősszel két újabb előadással folytatódik, amelynek során további
érdekességeket tudhatnak meg a
kastély falai által őrzött titkokból.

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY
KÉK/FEKETE/PIROS
Bőrkollázsok és papírkollázsok
címmel látható
Katona Szabó Erzsébet
Ferenczy Noémi-díjas
textilművész önálló kiállítása.
A kiállítás helyszínén a művek mellett megtekinthető egy installáció, Bódis Erzsébet textilművész kalotaszegi gyűjteményéből,
megidézve a művész gyökereit és a látásmódot, amely pályáján
elindította. A kiállítás rendezője és kurátora: Hidasi Zsófi textiltervező, a GIM-ház művészeti vezetője. Nyitva tartási rend: szombaton és vasárnap: 14 és 18 óra között; munkanapokon: 9 és 15 óra
között. Csak előzetes bejelentkezést követően!
Tel/fax: 06 28 419 660 • email: gimhaz@invitel.hu • www.gimhaz.hu
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Vívás – Vívó Európa-bajnokság

Csapatezüst Gémesi Csanáddal
Ezüstéremnek örülhetett a Gémesi Csanád, Szilágyi Áron,
Szatmári András, Decsi Tamás
alkotta magyar férfi kardcsapat
az elmúlt héten, Düsseldorfban
megrendezett vívó Európa-bajnokságon, ezzel értékes pontokat szerezve a tokiói ötkarikás
játékokra a kvótaszerzés szempontjából. A magyar delegáció
két ezüst- és két bronzéremmel
zárta a németországi kontinensviadalt.
A GEAC vívója, Gémesi Csanád
az egyéni versenyen állt előbb
pástra, ahol ezúttal is jól kezdte
a vívást. A jó kezdésnek sima
továbbjutás volt a jutalma a csoportból, majd a 32-es főtáblára
kerülés is sikerült, de a 16 közé
jutás már nem, miután 9-6-os
vezetésről kapott ki Csanád a
német Hübner ellen 15-13-ra. Az
egyéni versenyt összességében

a 25. helyen zárta a 61 indulóból
a gödöllői vívó. A legjobb magyar
ezúttal Szatmári András lett, aki
a nyolcadik helyen végzett, Szilágyi Áron a 10., míg Decsi Tamás a 15. helyen zárta az Eb-t.
A magyar férfi kardcsapat húzó
emberének számító Gémesi
Csanád aztán ismét bizonyította, hogy csapatban kiváló teljesítményre képes. A mieink a
negyeddöntőben Nagy-Britanniát verték 45-28-ra, itt a gödöllői
vívó, legjobb magyarként plusz
hetes mutatóval zárt. Az elődöntőben következett Románia, ellenük 45-40-re nyert csapatunk,
így jöhetett a finálé, ahol a címvédés reményében lépett pástra
csapatunk a házigazda németek
ellen. Az aranycsata izgalmakban
bővelkedő vívást hozott, ahol a
középső szakaszban jobban koncentráltak a németek és végül
ennek, valamint annak is köszön-

hették győzelmüket, hogy 44-43as német vezetésnél véleményes
ítélet után ért véget a csörte.
Az ezüstérmes magyar csapat:
Decsi Tamás, Gémesi Csanád,
Szatmári András, Szilágyi Áron
(a képen, fotó: hunfencing.hu),
válogatott edző: Decsi András,
Neuhold Sándor, edzők: Decsi
István, Navarrete József, Gárdos Gábor, Decsi András (teljes
eredménylista: www.hunfencing.
hu).

Díjátadó ünnepség – A kiváló sporteredmények Polgármesteri Ezüstérmet értek

Négy sportoló vehetett át elismerést

Június 18-án, a Művészetek
Háza színháztermében tartott
Pedagógus napi rendezvényenyen, ünnepélyes keretek között
került átadásra a Polgármesteri
Ezüstérem Gödöllőért, a „Gödöllő
Gyermekeiért, Ifjúsági díj”, valamint a
„Gödöllő Talentum
díj”, ahol négy kiváló
sportolót is díjaztak.
Az ünnepélyes díjátadón Polgármesteri
Ezüstérem Gödöllőért elismerést vehetett át négy olyan
sportember,
akik
sikereikkel öregbí-

tették városunk hírnevét. Széles Petra
(bal felső képen Dr.
Gémesi
György
polgármester mellett)
röplabdázó
klubhűsége
miatt
vehetett át ezüstérmet. A Gödöllői
Röplabda Club egykori csapatkapitánya 14 év után vonult vissza az idén
nyáron és számos
siker részese volt
az itt töltött pályafutása alatt. Hornyák Bernadett
(középső képen) Gödöllőn ismerkedett meg a kézilabda alapjaival, majd kinőve a helyi klubot a
Nemzeti Kézilabda Akadémián

vált felnőtt játékossá és járt már
meg számos profi klubot. Bernadett az elmúlt évben világbajnoki aranyérmet szerzett a
junior kézilabda válogatott
tagjaként, amivel kiérdemelte a városi elismerést.
Mészáros Eszter (a
képen puskával, egyéb
elfoglaltsága miatt nem
tudta átvenni a helyszínen a díját), a Török
Ignác Gimnázium 17
éves tanulója, a TIGDSE sportlövőjeként
ér el kiválóbbnál kiválóbb sikereket. A polgármesteri elismerést
egy májusi, nemzetközi felnőtt versenyen
elért eredményével érdemelte ki, ahol tokiói

2019. június 25.
Gémesi Csanád így értékelt a
www.hunfencing.hu oldalon: –
Ezúttal is nagyon együtt volt a
csapatunk, és ez roppant jó érzés. A döntő közepét elszúrtuk, ott
a németek vérszemet kaptak, feljavultak, mi pedig visszaestünk.
Kilenc asszót vívtam, abból az
első nyolccal elégedett vagyok,
de az utolsó miatt összességében mégsincsenek egyértelműen
pozitív érzéseim. Ugyanakkor az
ezüstérem szép eredmény.
-li-

olimpiai kvótát érő helyen végzett
sportágában, ezzel megszerezve
városunk első 2020-as ötkarikás
indulását. Csenteri Csaba (jobb
alsó képen)szintén
kimagasló
eredménye miatt került
díjazásra. A gödöllői fiatalember
az idei, Dubaiban
és Abu- Dzabiban
megrendezett XV.
Speciális olimpia
nyári világjátékokon a 7+1-es labdarúgó
csapat
tagjaként aranyérmet nyert. (Fotók:
Reményi Krisztián, Facebook,
utanpolassport.hu)
-tt-

2019. június 25.
Atlétika – Bíztató eredmények a GEAC atlétáitól

Hatszor álltak dobogóra

Sűrű hétvégén vannak túl a gödöllői atléták. A GEAC versenyzői
három versenyen szerepeltek,
ezeken hat dobogós hellyel és a
vele járó érmekkel lettek gazdagabbak.

A gödöllői atléták a Honvéd Kupán, az ARAK dobóversenyen és
a Paulinyi emlékversenyen vettek részt. A Honvéd Kupán mindenképpen ki kell emelni Dobránszky Laura szereplését, aki
a felnőtt női 100 méter gátas mezőnyben ifjúsági korú versenyzőként új egyénit futva (14.54)
került a döntőbe, ahol a harmadik
helyen végzett. Bézsenyi Gergely a férfi 100 méter döntőjében
végzett a negyedik helyen 10.75
mp-es idejével. Szintén negyedik
lett 1500 méteren Pápai Márton,
3:52.78 percet futva. A serdülők
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közül kiemelendő Simonváros
Zille, aki a rúdugrás Liga versenyszámában
versenyezve
lett harmadik 340 centit ugorva.
Szintén Liga számban indult Lesták Ármin és Tóth Benedek akik
1500 méter akadályon szereztek
értékes helyezéseket a harmadik
és negyedik helyükkel.
Az ARAK székesfehérvári dobóversenyén Fodor Péter újonc
diszkoszvetésben új egyéni csúcsával végzett a második helyen.
Eredménye: 39.16 méter.
A Paulinyi Jenő Emlékversenyen
is születtek szép eredmények.
Mihajlovic Alex (a képen, fotó:
Kriszt Balázs) gerelyhajításban
67.63 méteres új egyéni csúcsával igen közel került az EYOFrészvételhez. Eszenyi Napsugár
szintén gerelyhajításban nem
maradt el sokkal az egyéni csú-

Amatőr kispályás focibajnokság

Az FC Airday a győztes
Véget ért a tavaszi, 13 csapatos OXIJOB.HU
Gödöllő városi kispályás focibajnokság, amelyet az FC Airday csapata nyert. A második helyen a Veresegyház örgefiúk csapata végzett,
míg a képzeletbeli dobogó harmadik fokára a
Spanok csapata állhatott fel.
A Táncsics Mihály úti sportcentrumban megrendezett sorozat gólkirályai 36-36 góllal Bálint Dávid és Demeter Richárd (FC Airday)
lettek. Részletes tabella éás gollövő lista:
www.facebook.com/Sevo oldal

csától, 47.63 métert dobva nyerte
a számot. Renner Luca magasugrásban állította be idei legjobbját, ami 179 centiméter. Mihály
Ádám a férfi rúdugrók között a
második helyen végzett, ahol újra
megugrotta a 490 centimétert és
ígéretes kísérleteket tett az öt
méterre is. Dobránszky Laura
jó formáját most 100 méteren bizonyította, amiben új egyéni csúcsot elérve
(12.79) végzett a negyedik helyen.
A sportolók
edzői: Körmendy Katalin, Máté
Alpár, Szörényi István,
Gadanecz
Gyögy, Deutsch Péter
és Kovács
Gábor Krisztián.

További értékes gödöllői eredmények: Kriszt Sarolta (újonc):
gerelyhajítás 32.49 méter (új
egyéni csúcs), 80 méter gát
12.49 mp (új egyéni); Fodor Péter (újonc) 300 méter 40.44 (új
egyéni csúcs); Nagy Bori (újonc)
1000 méter akadály 3:35.28 perc
(új egyéni csúcs); Bákai Péter
(serdülő) 300 méter 38.87 (új
egyéni csúcs).		
-ll-

Kerékpársport – MineKraft Challenge 2019

Kiváló gödöllői kerekesek
Remekül szerepeltek a gödöllői kerékpárosok a Márianosztrán megrendezett
versenyen, amelyen a gödöllői KTM Team
Hungary versenyzői, Szekeres Viktória és
Medgyes Gábor is első helyen végzett.
Igazán különleges helyszínen volt lehetősége sportolni a futóknak és a kerékpárosoknak, ugyanis a Börzsöny egy
csodálatos kis településén, Márianosztrán rendeztek futó- és mountain bike
kerékpáros versenyt. A rendezvény különlegességét az adta, hogy versenypályát a Colas bánya és az azt körülvevő terület alkotta. A festői környezet,
a bánya különleges látványa és a technikás, nem mindennapi pálya, igazi élményt nyújtott minden résztvevőnek. A
kerékpárosoknak 33 km-es távot kellett
teljesíteni, ami három 11 km-es körből
tevődött össze, és körülbelül 800 méter
szintkülönbséget is le kellett küzdeni. A

gödöllői KTM TEAM Hungary számára jól
sikerült a verseny, miután Medgyes Gábor a férfiaknál, míg Szekeres Viktória a
nőknél bizonyult abszolút elsőnek kategóriájában. A képen balról: Medgyes Gábor,
Szekeres Viktória és Bucsi Tamás (szintén gödöllői kerékpáros), fotó: Szekeres
Sándor.
-szv-
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A kiskutya oltási programja
Az újszülött kiskutyák az anyatejjel szívják magukba immunrendszerük legelső védőfalát.
Ez a védelem körülbelül 12
hetes korukra teljesen lehullik
róluk. Még ennek bekövetkezte
előtt, 6 hetesen kell megkezdenünk ellenállóképességük
mesterséges megerősítését,
az oltási programjuk elindítását.
Több lehetséges vakcinázási
program létezik, most csak a
legfontosabb oltásokat vesszük
számba.
6-7 hetes koruk körül kell megkapniuk a Parvo vírus elleni

injekciót, mely a betegség legyengített kórokozóját tartalmazza.
8-9 hetesen ennek beadását
kell megismételni.
10-11 hetesen egy kombinált
oltás következik, mely több
betegség ellen is véd, mint pl.
fertőző májgyulladás, szopornyica, kennel-köhögés stb.
12-13 hetesen ezt a vakcinát
újra meg kell kapniuk.
3 hónaposan a kötelező veszettség elleni oltás van soron.
Ekkor már nyugodtan vihetjük
kutyás társaságba a kölyköt.
Az oltást körülbelül fél év múlva kell megismételni, majd felnőtt
korban
évente
egyszer újra be
kell adatni.
Az alapvető immunizálást
követően
kiegészíthetjük még a
sort a kullancsok
által
terjesztett
Lyme-kór, valamint az önálló
kennel-köhögés
elleni védőoltással. A folyamatos
féreghajtás pedig ugyanolyan
fontos, mint bármelyik vakcina,
hiszen ennek segítségével a szív-

férgesség ellen tehetünk.
Meg kell említenünk azt is, hogy
ha valóban egészséges kölyköt
szeretnénk, mindenképp megbízható helyről vásároljunk. A
szaporítóktól ugyan nevetségesen olcsón vehetünk kiskutyát, de hatalmas a kockázata
annak, hogy a kölyök elhullik,
vagy olyan betegséget hordoz,
amelyet egész életén át kezeltetnünk kell. Ekkor az amúgy
sem alacsony állatorvosi költségeink az egekbe szökhetnek,
valamint lelkileg is megterhelő
ez a családnak.
A megvásárolni kívánt kölyöknek rendelkeznie kell egy hi-

vatalos, sorszámozott oltási
könyvvel, benne legalább egy,
állatorvosi pecséttel igazolt védőoltással és féreghajtással,
valamint regisztrált mikrochippel.
Ha figyelembe vesszük ezt a
néhány szempontot, biztosan
hosszú, vidám kutyás éveknek
nézünk elébe.
Időben készüljön fel a kölyökkutya érkezésére! Felszereléseinket, prémium minőségű
tápjainkat keresse üzletünkben
(2100 Gödöllő, kenyérgyári u. 2.) és webáruházunkban
(www.vetashop.hu).

A melegben létfontosságú a madarak itatása!
A nagy hőségben belegondolni is rossz, milyen nehéz
lehet a sorsa az izzadni nem
tudó, a magukat csak lihegéssel hűteni képes madaraknak
(és kutyáknak)!
Éppen ezért nagyon fontos,
hogy a kánikulában a települési
madarak is folyamatosan hozzáférjenek a vízhez – mondjuk
a madárbarát kerti itatókban.
Bár az élelmes szomjazó madarak a nyaralni kitett szobanövények cserépalátétjéből is
képesek inni, ez messze nem
a legtökéletesebb megoldás,
mivel a jó itató annyira tágas,
hogy abban egy fekete rigó
vagy balkáni gerle méretű madár is meg tudjon fürödni.
Mire ügyeljünk az itatók és madárfürdők kapcsán?
• A kisebb madarak számára
veszélyt jelent az 5-10 cm-nél

mélyebb víz, ezért itatónak ne használjunk
mély, vízzel telt hordót,
konténert; kerti tavak
építése esetén alakítsunk ki sekély parti
részt.
• A talajszint fölé helyezett itatóknál, különösen az ablakitatók
esetében, figyeljünk a
biztonságos rögzítésre,
a feldőlés, leesés elkerülésére.
• Még az 5-10 cm mély
itatók vizébe is érdemes
beletenni egy kinyúló
ágat, nagyobb, lejtős
oldalú követ, ahol a madarak
kényelmesen és biztonságosan tudnak állni, és szabályozni
tudják fürdéskor a vízmélységet.
• Az itatók vizét rendszeresen,

általában naponta frissre kell
cserélni, illetve az elpárolgott
vizet pótolni kell.
• Hetente-kéthetente érdemes
a napi vízcserét megelőzően kitisztítani, algátlanítani az itatót.

• Lehetőleg akkora itatót használjunk (25-30 cm átmérőjű
már megfelelő), melyben egy
feketerigó nagyságú madár is
képes megfürödni.
(mme.hu)
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Nyár, nyaralás, öntözés

növényünknek csak jót teszünk, ha
az összegyűjtött csapadékkal locsolunk. Arra vigyázni kell viszont,
hogy sokáig állt, poshadt vizet ne
használjunk, mert a gyökerekben
kárt tehet.
Hideg vízzel ne locsoljunk, mert
bármennyire is azt gondoljuk, hogy
hűsítjük vele a növényeinket, csak
rosszat teszünk, így szobanövényeinknél hagyjuk állni kicsit a csapból
kiengedett vizet, hogy kicsit felmelegedjen és a
klór felszabaduljon belőle.
Amennyiben pár napra
elutazunk és a szobanövényeinket nem szeretnénk párás környezet és
víz nélkül hagyni, akkor a
kádba fektessünk le vizes
(Gödöllő, Szabadság út 21.
törölközőket és arra rakjuk
a HÉV-fordulónál)
a cserepeket. Így kibírják
azt a pár napot, amíg nem
ÁLLATPATIKA
tartózkodunk otthon.
Másik jó megoldás az is,
ha a szobanövényeink
Hétvégén is nyitva
cserepe alatti tálkákba
tartó ügyelet
kavicsot teszünk és úgy
locsoljuk meg őket, így
9.00–19.00
folyamatosan párás környezetet biztosítunk nekik,
ám arra ügyeljünk, hogy a
Tel: 06-30-943-9898
tálkákba pangó víz ne ma-
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radjon, mert az gyökérrothadáshoz
vezethet.
A kerti öntözés is meglehetősen
fontos, de vele együtt a párásítás is,
főleg az örökzöldek körében, ezért
nagyon jót teszünk azzal, ha locsolás közben a leveleiket is megpermetezzük vízzel, így a por is lejön
róluk és a növény is sokkal jobban
fogja magát érezni.
Az agyagcserepes növényeink
sokáig tartó nedvességét úgy őrizhetjük meg, hogy a cserepet vízbe

nagyítólencsékként működnek és
megperzselik a leveleket.
Amennyiben valamilyen okból kénytelenek vagyunk napközben locsolni, akkor nagyon óvatosan tegyük,
inkább a növények tövénél tegyük
ezt, semmiképpen ne a virágoknál,
mert égést, barnulást okoz.
A végső megoldás pedig, ha nem
tudjuk a növényeinket senkire rábízni, amíg nyaralunk, hogy növénypanzióba adjuk őket, ahol megfelelő ápolást, tápozást kap, amíg mi
pihenünk. Ilyen panzió Gödöllőn is
működik, ahová be lehet ideiglenesen adni a cserepes növényeket,

állítjuk 2-3 órára, így megszívja magát és nem szárad ki olyan hamar
utána.
És hogy mikor öntözzünk a forró
nyári napokon?
Inkább este, napszállta után, mert a
vízcseppek a tűző nyári napon apró

így amennyiben nem szeretné növényeit egyedül hagyni, amíg elutazik, szívesen állunk rendelkezésére
a 06-70-245-42-30-as telefonszámon.
Bujtás Anikó
www.bujtaskert.iwk.hu

Nyár van, meglehetősen meleg, így
nem csak nekünk, de a növényeinknek is melege van, akár bent vagy
kint élnek. Hamarabb száradnak,
tikkadnak ki , így ebben a melegben
különösen figyelnünk kell a helyes
locsolásra. A legjobb erre az esővíz, főleg a mészkerülő növényeknek, de sokan biztos megfigyelték,
hogy egy-egy eső után, mennyire
szép lesz a kertjük, így mindegyik

TURUL

GÖDÖLLŐI
ÁLLATKÓRHÁZ

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

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

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

A gyepmesteri tevékenységhez kapcsolódó telefonszámok (Gödöllő közigazgatási határain belül):
Kóbor ebek bejelentése: 06-70-648-0200, naponta 8-18 óráig
Gyepmesteri telep: 06-70-648-0020, munkanapokon 7-16 óráig
Állattetem bejelentés: 06-30-303-3041, naponta 8-20 óráig
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Kéményseprővel találkozni ma is szerencsét jelent!

Az elmúlt három évben több változás zajlott a kéményseprőiparban,
mint az ezt megelőző ötvenben. Immár harmadik éve vannak életben a most hatályos szabályozók, a magányszemélyek számára a
kéményseprés ingyenes, és a katasztrófavédelem kéményseprőipari
szervezete végzi a lakossági égéstermék-elvezetők rendszeres felülvizsgálatát az ország tizenhét megyéjében. A katasztrófavédelemnél
dolgozó kéményseprők jelentős erőfeszítéseket tesznek a szén-monoxid-visszaáramlás miatt bekövetkező balesetek számának csökkentése és a kéménytüzek megelőzése érdekében. A múltban úgy
tartották, hogy kéményseprővel találkozni szerencsét jelent. Ma sincs
ez másképp. A tűzmegelőzés és a szén-monoxid-mérgezéssel járó
balesetek megelőzése területén bizonyított a kéményseprők rendszeres ellenőrző munkájának fontossága. Igaz, manapság hiába is
keresnénk az évszázadokon át köztiszteletben álló kormos szakikat:
helyükre modern eszközökkel, műszerekkel felszerelt szakemberek
léptek, akik a tűzmegelőzésen túl energetikai-, légellátási-, tüzeléstechnikai-, környezetvédelmi tanácsokkal is ellátják az ügyfelet. Míg
hajdanán házról házra jártak, és egy nem túl hosszú drótra erősített
kefével tisztították a kéményeket, ma már csak akkor találkozunk
velük, ha időpontot egyeztetve mi magunk házhoz hívjuk őket. A kéményseprés az egylakásos ingatlanokban élők számára második éve
önkéntes. Nekik maguknak kell elindítani azt az időpont-egyeztetési
folyamatot, amelynek végén a kéményseprő felkeresi otthonukat, és
elvégzi az ingyenes ellenőrzést. A szilárd tüzelőanyaggal működő
fűtőberendezések esetén évente, a gázüzeműeknél kétévente. Ez
a változás leginkább a külön háztartásban élő idősebb családtagok
számára jelent nehézséget. Róluk is gondoskodni kell, ha szükséges,
helyettük is hívjuk ki a kéményseprőket!
Egy égéstermék-elvezető teljes nyomvonalának szemrevételezése
és műszeres ellenőrzése mindössze 30 percet vesz igénybe. Persze
csak akkor, ha minden rendben van. Ha az égéstermék-elvezetőt
tisztítani kell, az valamivel hosszabb időbe telik, de otthonunk és családunk biztonsága megéri a ráfordított időt. A fűtési szezonon kívüli
időszakban a kéményseprők kevésbé leterheltek, így április végétől
augusztus végéig az ügyintézés gyorsabb, a várakozási idő rövidebb,
és a munka is jobban tervezhető.
A legfontosabb általános tudnivalók a következők:
• Aki kéménytulajdonos, az rendszeresen hívjon kéményseprőt, lehetőleg a fűtési szezonon kívül.
• Vigyázzunk az egyedül élő idősekre azzal, hogy segítjük őket az időpont-egyeztetésben.
• Ha egy kéményseprő becsönget hozzánk, hallgassuk meg. Ám az
általa kínált szolgáltatást elfogadni, amennyiben írásban vagy rögzített
ügyfélszolgálati telefonvonalon nem mi hívtuk őket, az egylakásos ingatlanban lakóknak nem kötelező.
• Akik társasházban laknak, figyeljék a kihelyezett értesítéseket, mert
a tervezett sormunkában érkező kéményseprő ellenőrzését a lakóközösség érdekében tűrni kell.
• Ellenőrizzük a hozzánk érkező szakembereket! Ismerjük meg formaruhájukat, nézzük meg igazolványukat, mielőtt otthonunkba beengedjük őket.
• A kéményseprés magánszemélyek számára ingyenes. A kéményseprők nem kezelhetnek, és nem fogadhatnak el készpénzt ott sem,
ahol írásos megrendelésre térítési díjas munkát végeznek.
• Munkájuk elvégzéséről és eredményéről minden esetben tanúsítványt állítanak ki, amelyből egy példány az ügyfelet illeti.
• Ellenőrizzük, hogy a tanúsítványon szerepel-e hibakód. Amennyiben
igen, erről szóban is tájékoztatást kell kapnunk, és a problémát minél
hamarabb, de legkésőbb a következő ellenőrzésig szakemberrel kell
kijavíttatni.
• Aki gazdálkodó szervezet székhelyének, telephelyének tulajdonosa
– akár családi házról, akár társasházi ingatlanról van szó –, kötelezett
a kéményseprés elvégeztetésére és a munkadíj kifizetésére. Ezekben az ingatlanokban a katasztrófavédelem kéményseprői kizárólag
a társasházakban dolgozhatnak, az ún. egylakásos ingatlan tulajdonosának az egymással piaci versenyben álló kéményseprőipari szolgáltatók egyikétől, írásban kell megrendelnie az égéstermék-elvezető
ellenőrzését, szilárd fűtőberendezések esetén évente, gázüzemű berendezéseknél kétévente.

Orvosi ügyelet

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

Gyógyszertári ügyelet

Június 24-30.:
Egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1. Tel.: 420-243.
Június 1-7.:
Máriabesnyői Gyógyszertár, Szabadság út 167. Tel.: 419-749.

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 SZOLGÁLAT
NYÁRI MEGJELENÉSE
Tájékoztatjuk kedves Olvasóinkat és Hirdetőinket, hogy a Gödöllői Szolgálat a nyár folyamán az alábbiak szerint jelenik meg:
Nyári szünet előtti utolsó megjelenés: 2019. július 2.
Nyári szünet utáni első megjelenés: 2019. augusztus 21.
A hirdetésfelvétel június 27-től augusztus 5-ig szünetel.
Augusztus 5-9-ig csak e-mailben: godollomedia@gmail.com
Nyitás: augusztus 12.
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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 elszállásolásához befogadó családokat
keresünk. Elsősorban azon személyek jelentkezését várjuk,
akik már jártak Wageningenben a korábbi kiutazásokon,
illetve olyan új jelentkezőkre számítunk, akik kapcsolatépítés,
idegen nyelv gyakorlása céljából szívesen házigazdái lennének holland kollégáiknak 3 éjszakára, elősegítve a kultúrák
közötti párbeszédet.
A fogadó családnak két reggelit, egy vacsorát és elutazáskor
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

felhívás – könyvelő
A Gödöllői Polgármesteri Hivatal államháztartási
számvitelben, gazdálkodásban jártas, szakirányú
végzettséggel és gyakorlattal rendelkező munkatársat keres költségvetési ügyintéző, könyvelő munkakörre, a Költségvetési Irodára.
Képesítési előírás:
Felsőoktatásban szerzett szakképzettség, mérlegképes könyvelő szakképesítés, vagy gazdasági középiskolai végzettség, mérlegképes szakképesítés.
Államháztartási szakon szerzett mérlegképes könyvelői végzettség előnyt jelent.
Bérezés a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.
évi CXCIX. törvény, illetve megegyezés alapján.
A jelentkezéseket az önéletrajz megküldésével személyesen 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
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INGATLAN
+ Bontandó házat vagy építési telket vennék Gödöllőn!
Tel:20/944-7025
+ Szadán, tárolóval összeérő
energiatakarékos ikerház központban, n+3 szobás, egyszintes, 400m2-es telekkel eladó!
Irányár: 43,9Mft. 3rétegű ablakok, 15cm dryvit szigetelés.
Tel:20/772-2429

hirdetés

+ Szadán új építésű csok képes
n+4 szobás ikerházak eladók!
Irányár: 45MFt, www.godolloihaz.hu Tel:20/804-2102
+ Gödöllőn, Kampis téren nagyméretű teremgarázs kiadó!
Bérleti díj: 18.000.-Ft/hó. Tel:
20/944-7025
+ Gödöllő keresett részén új
építésű, extra energiatakarékos
n+3 szobás lakás dupla kocsibeállóval
eladó!
Irányár:
47MFt.
Tel:20/772-2429
+ Gödöllő központi
részén, 130m2-es
stabil
kockaház
577m2-es telekkel
eladó! Tel:20/9447025
+
Gödöllőn,
központhoz
közel
120m2-es,
Csok-képes ikerházi lakás garázzsal
eladó!
Irányár: 49,9MFt
Tel.:20/772-2429
+ Eladó lakást keresek központban!
Tel:20/944-7025
+ Gödöllőn, központban 750m2es széles telken
összközműves,
felújítandó téglaház eladó! Irányár: 40MFt! Tel:
20/539-1988

+ Központban gyorsan birtokba
vehető 3.emeleti, két és félszobás erkélyes lakás eladó! Iár.
29.8MFt! Tel: 20/539-1988
+ Tulajdonostól ELADÓ összkomfortos családi ház Zsámbokon a fő út mellett. 2440 m2 telken 120 m2 alapterületű ház (4
szoba + 1 félszoba), mely alatt
40 m2 pince található. Parkosított előkert. Falusi CSOK igényelhető! Irányár: 21 millió Ft.
Tel.: +3620-3359-582
+ 2 db panorámás, építési telek eladó Gödöllőn a Boglárka
utcában. A telkek egymás mellett találhatók, 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. Felújítandó is érdekel.
Tel: 06-70-248-7304
+ Eladó Gödöllőn a Szilhát utcában egy 86 nm-es családi
ház telekkel. Ár: 38,5 M Ft. Érd:
06-20-520-1786
+ Gödöllőn, Palotakerten eladó
2. emeleti 2 szobás lakás. 57m2
csendes, erkélyes. 26,5M. Érd.
Tel: 06-30-551-6520 17óra
után.
+ Eladó Gödöllőn a Szőlő utcában 69 m2-es 1+ 2 félszobás magas földszinti, felújított,
tehermentes lakás. Irányár:
31,5MFT. Tel: 0670-619-6046
+ ELADÓ vagy CSERE gödöllői, 2szoba összkomfortos,
2.emeleti, erkélyes, téglaépítésű, egyedi fűtésű (gázkonvektor) lakásom
( nagy zárható pincerésszel). Iár:
29.0MFt. 0620-233-6063
+ Eladó Gödöllőn
egy
2
szobás,
1.em. palotakerti és egy
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2,5 szobás téglaépítésű, erkélyes lakás az Erzsébet körúton.
0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Szőlő utcában egy 69 nm-es első emeleti
lakás. Érd: 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn 1 szobás,
földszinti, téglából épült öröklakás. I.á.: 18,5 mFt 0620-9194870
+ Eladó Gödöllőn a blahai dombon egy déli fekvésű, tetőteres,
téglából épült, szigetelt kúria,
mely áll amerikai konyhás, teraszkapcsolatos nappali+ 3szoba 1500nm-es telken rendezett
kerttel, riasztóval, öntözőrendszerrel felszerelve csodálatos panorámával. I.á.: 65 mFt
0620-919-4870
+ Eladó Gödöllő királytelepi
részén egy 2szintes, 2generációs, 4szobás, 2konyhás, 2fürdőszobás családi ház felújítva,
új tetővel, melléképületekkel
773nm-es telken. I.á.: 48 mFt
0620-919-4870
+ Eladó 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 kétszer 6 lakásos társasházban 80
és 100nm közötti lakások kulcsrakész állapotban CSOK és hitel
lehetőséggel. Bővebb információ
Főnix Ingatlanirodánál az alábbi telefonszámon: +36-20-9194870
+ Eladó Gödöllőn egy 2 generációs, 5szobás, 2nappalis, 2fürdőszobás téglából épült családi ház.
I.á.: 36,5 mFt 0620-919-4870

2019. június 25.
+ Eladó 2,5 szobás felújítandó
családi 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
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
részén egy nappali+ 4szobás,
157nm-es, 2fürdőszobás, újonnan épült ikerház egyik fele,
mely hitel és CSOK felvételére
alkalmas. E.á.: 53 mFt 0620919-4870
+ Eladók most épülő, földszintes ikerházak Gödöllőn a Lázár
Vilmos 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 található egy 1 szobás épület ami fűthető, 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.
emeleti öröklakás konvektoros
fűtéssel. I.á.: 29,5 mFt 0620919-4870
ALBÉRLET KIADÓ
+ Kiadó Gödöllőn egy 73nm-es
luxus, most épült, nappali+2szobás, erkélyes lakás 220.000 Ft/
hó + rezsi összegért. Érdeklődni: 0620-919-4870
+ Kiadó Gödöllő Kazinczy lakótelepi, 60nm-es, 2szobás, erkélyes, felújított lakás 130.000 Ft/
hó + rezsi összegért. Érdeklődni: 0620-919-4870
+ TESCO mellett 3 szoba +
nappalis kertes családi ház kiadó július 10-től. 200.000 Ft +
rezsi + 2 havi kaució. Érd: 0670-779-8529
+ Albérlet kiadó Gödöllőn a városközponthoz közel fiatal párnak, 2 szobás, bútorozott. 0620-665-9002
+ Gödöllő központjában, kertes
családi házban 1 szobás, nappalis, konyhás, berendezett,
összkomfortos lakás kiadó. Tel:
06-30-279-4168
+ Gödöllő Máriabesnyőn bútorozatlan családi ház kerttel
hosszú távra kiadó. Érd: 06-202176-452
+ Gödöllő központjánál 1,5 szobás, részben bútorozott, egyedi
fűtésű lakás megbízható személynek kiadó. Bérleti díj: nettó
100.000 Ft/hó. Kaució szükséges. 06-20-455-7766
+ Gödöllőn a Tűztorony Házban
66 nm-es, nappali + 2 szobás.,
erkélyes lakás a mélygarázsban kocsibeállóval hosszútávra
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kiadó. Érd: 06-70-611-8841
ÜZLET, IRODA, GARÁZS
+ Gödöllő belvárosában a Dózsa György úton lévő szalonban MŰKÖRMÖS HELY KIADÓ
megbízható, önmagára és a
munkájára igényes körmös részére. Érdeklődni napközben a
06-20-501-2815-ös telefonszámon lehet.
+ GARÁZS KIADÓ vagy ELADÓ az Egyetem téren. Tel: 0620-412-1077
+ Gödöllőn, Kampis téren nagyméretű teremgarázs kiadó!
Bérleti díj: 18.000.-Ft/hó. Tel:
20/944-7025
ÁLLÁS
+ SZAKKÉPZETT FÉRFI BETEGÁPOLÓT keresünk Kerepesen nappali munkára (reggel
8 órától este kb 19 óráig) heti
több alkalomra, hosszabb távon. Érd: 06-30-577-9661
+ Munkaidő pótlékkal több műszakos munkarendbe műanyag
feldolgozó gödöllői kft. felvesz
NAPPALI BIZTONSÁGI ŐRT,
BETANÍTOTT MUNKÁSOKAT,
RAKTÁROST, SZERSZÁMKÉSZÍTŐT. Érd: 06-20-9423-112,
www.plastexpress.hu
+ Gödöllőn a Csíkos Pizzériába
kiemelt fizetéssel PIZZA FUTÁRT, PULTOS LÁNYT, PIZZA
SZAKÁCSOT, ill. a Csíkos ABCbe BOLTI ELADÓT felveszünk.
SZÁLLÁST BIZTOSÍTUNK! Tel:
06-70-772-7850 vagy személyesen a helyszínen!
+ TAKARÍTÓI ÁLLÁSRA keresünk munkatársat hosszú távra,
GÖDÖLLŐI MUNKAHELYRE
- NAPI 8 ÓRÁRA – BEJELENTETT ÁLLÁS. ELVÁRÁSOK:
MUNKÁJÁRA IGÉNYES, PRECÍZ, ÉS GYORS, JOGOSÍTVÁNNYAL és saját gépkocsival
RENDELKEZŐ, MEGBÍZHATÓ, NEMDOHÁNYZÓ. Nettó
fizetés: 160.000,- Ft. Gödöllő
és közvetlen körzetéből, fényképes bemutatkozó levelet
várunk: email: gaalautohaz@
opelgaal.hu
+ Részidejű munkatársat keresünk angol nyelvű összetett irodai
munkára. Felsőfokú végzettség
előny. A fényképes önéletrajzokat az alábbi e-mail címre várjuk:
info@adjuvo-online.com
+ HÁZVEZETŐNŐT KERESEK.
(Takarítás, vasalás, esetenként
bevásárlás, főzés.) 06-70-2770000
+ Fiatal, munkájában igényes,
megbízható, leinformálható hölgy
TAKARÍTÁST VÁLLAL! Tel: 0630-352-5234
+ Oktatás szervező és ügyfélszolgálati vezető kollégát keresünk
azonnali belépéssel. Elvárások:
excel és word magabiztos felhasználói ismerete, jó kommu-

nikációs képesség, jó szervező
képesség. Piacképes fizetés.
Jelentkezés: Szakmai önéletrajz, végzettséget, képesítéseket
igazoló dokumentumok, előző
munkáltatóktól referencia levelek
megküldésével a julianna.dudas@gmail.com és az info@ili.hu
email címekre.
+ Takarítónőt, irodai ügyintézőt
keresünk Gödöllő belvárosi céghez részmunkaidőben. Jelentkezés önéletrajzzal: info@ili.hu
email címen
+ Gödöllői Ipari Parkba, kolbász
műhelybe húsipari gyakorlattal
rendelkező női munkatársat ke-

resünk. Önéletrajzokat a gallo.orsolya@pk.hu e-mail címre várjuk.
Érdeklődni: 06-70-442-6752
+ Gödöllői lottózóba lottóvizsgával rendelkező kollégát keresünk
azonnali kezdéssel. Tel: 06-70673-2880
SZOLGÁLTATÁS
+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS
50 nyelven, anyanyelvi, diplomás, gyakorlott szakfordítókkal!
Kedvezményes árak. I.L.I Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u.
2. Tel.: 06-20-556-2653, 06-20543-1775, e-mail: info@ili.hu,
ili.godollo@gmail.com
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+ KERTGONDOZÁS. Bízza most rám! Fakivágás,
sövényvágás,
bozótirtás,
fűnyírás, fűkaszálás. Füvesítés, gyepfelújítás, vegyszeres gyomirtás. Rotációs
kapálás.
Gyepszellőztetés.
Metszés, faültetés. Ágak, levelek elszállítása. Ereszcsatorna tisztítás. Kert takarítás.
Gépi permetezés. Kerítésfestés. Kerti tavak tisztítása. 0630-747-6090
+ KÖNYVELÉS, cégalapítás,
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munkabérszámfejtés, tanácsadás. Irodák: Gödöllő, Szada. Tel: 30/592-1856, 30/5081380, 28/784-752
+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS, fürdőszobák, régi fűtési rendszerek,
vízvezetékek felújítása. CIRKÓK,
GÁZKÉSZÜLÉKEK,
KONVEKTOROK karbantartása felújítása, javítása. Tel:
06-20-9527-289, 06-28-476229
+ SZÁMÍTÓGÉPES problé-

mája van? Hívjon bizalommal, házhoz megyek. Számítógép szerelés, rendszer és
programtelepítés, vírusirtás
garanciával. Hétvégén is! Tel:
06-30-333-9201
+ SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS. Ingyenes árajánlat! Tiszta, rendes
munka! Tel: 06-20-4359-650
+
DUGULÁSELHÁRÍTÁS
BONTÁS NÉLKÜL. Tóth Tamás 06-70-502-5620
+ KUTYÁUL ÉRZED MAGAD
ÉS ELEGED VAN BELŐLE?
Betegségednek lelki okai
vannak, melyeket oldani lehet. Szeretnéd visszanyerni
az uralmat életed felett? Gyere el Te is egy kezelésemre!
Betegségek lelki okait oldom
4 év tapasztalatával Gödöllőn. További infót, véleményeket a www.ThetaGodollo.
hu oldalamon találsz. A kezelés ára 9900 Ft. Garantálom
Neked, hogy a végén elégedetten távozol. Ellenkező
esetben ingyen adom. Élj
kevesebb stresszel hosszabb
ideig! Adsz esélyt magadnak?
Ha igen, KÉRJ IDŐPONTOT
MOST: 06-20-367-4274
+ LAKÁSOK, IRODÁK KÖLTÖZTETÉSE, lomtalanítás.
Pianínó-,
páncélszekrény
szállítás. Hétvégén is. NEER
TEHER 06-70-648-7660
+ DUGULÁS ELHÁRÍTÁS falbontás nélkül. Ázások csőtörések megszüntetése. Vécék
tartályok csapok szifonok
cseréje. Csatorna kamerázás. VÍZSZERELÉS. 06-20491-5089
+ LAKÁSSZERVIZ! -Nyílászárók, ajtók, ablakok javítása. -Zárak, zsanérok, statikus
pántok javítása, heveder zár
felszerelése. -Burkolás, vízszerelés: konyha, fürdő, wc.
-Bútorszerelés: új, meglévő
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javítása. -Laminált padló lerakás, kisebb festési munkák.
06-70-201-1292
+ APOLLO AMBULANCE
SERVICE Kft. Vállalunk személyre
szabott
személyszállítást a nap 24 órájában.
Szakrendelésre, CT, MRI,
vizsgálatokra, kórházba, illetve onnan haza, családi eseményre, gyászszertartásra,
stb. Tel: 06-70-7702-338
+ VÍZSZIVÁRGÁS MŰSZERES KERESÉSE – javítása,
kamerás csatornavizsgálat.
Vízvezeték cseréje lakásban
és udvaron, ásással is. 0670-544-4050
+ Azonnali kezdéssel vállalok
HÁZÉPÍTÉST teljes kivitelezéssel, KŐMŰVES MUNKÁT,
BURKOLÁST,
VÍZSZERELÉST, TETŐJAVÍTÁST! Tel:
06-70-361-9679
+ KÖLTÖZTETÉS! BÁRMIT,
BÁRHOL, BÁRMIKOR! Igény
esetén
LOMTALANÍTÁS,
TAKARÍTÁS, ABLAKTISZTÍTÁS. Hétvégén és ünnepnapokon is. Tel: 06-70-621-6291
+ TETŐFEDÉS Régi és új
tetők javítása, tetőszerkezeti
munkák, tetőfedés, ácsmunka, bádogos munka, ereszcsatorna, Lindab tetőfedés,
lécezés, fóliázás, ereszdeszkák, madárdeszkák festése,
palajavítások, kúpcserép lekenése, leszögelése. Bármilyen kisebb javításokat is vállalok. Nyugdíjasoknak 10%
kedvezmény! Érdeklődni: 0630-526-8532
+ FŰNYÍRÁS, FŰKASZÁLÁS,
BOZÓTIRTÁS, TELEK TISZTÍTÁS profi gépparkkal a hét
minden napján. 06-70-6170693 Balázs Ádám egyéni
vállalkozó.
+ VILLANYSZERELÉS 0670-573-4183
EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS
+ Gyógypedikűr: tyúkszem,
szemölcs, bőrkeményedés,
vastag benőtt gombás köröm
kezelése, ápolása. Talpmas�százs. Óvakodjon a feketén
dolgozó házaló kontároktól!
30 év szakmai háttér. Bárándi
József 06-20-532-7275
+ Böröcz Csilla (GYÓGYMASSZŐR) várja vendégeit
a BALANCE EGÉSZSÉG ÉS
SZÉPSÉG Stúdióban, Gödöllő Szent János utca 40-42.
Érdeklődés és időpont foglalás:06-70-539-7692
OKTATÁS
+ Matematika, fizika és kémia
felzárkóztatást, vizsgára, pótvizsgára felkészítést vállalok
5-12. osztályig. Középiskolába indulóknak felkészítés.
Tel: 06-30-908-4130.
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KIRÁNDULÁS
+ Kiadó apartmanok Horvátországban, Trogirnál. Családoknak és társaságoknak is
kiváló. Közel a parthoz, nagy
teraszok, teljes tengeri panoráma, www.santafumija.hr.
Érd: 06-20-467-4199
+ A szokásos magas színvonalon kirándulást szervezünk október 2-5 (4 nap) az
Al-Dunára.
69.800.-Ft/fő.
Félpanzió. Jelentkezés: 0630-268-5596, 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, festményeket, órákat, mindenféle szobrokat, vitrin
dísztárgyakat,
ezüstöt
(hibás és hiányos darabokat is), régi pénzeket,
könyveket, bizsukat és
ékszereket, borostyánt,
mindenféle
régiséget
és HAGYATÉKOT. Legmagasabb áron vásárolunk első vevőként! Tel:
70/942-0806,
20/4651961
+ Elektromos fűnyíró,
1.600 W-s, eladó. Tel:
06-30-958-5018
+ Bontott, tisztított, lukacsos falazótégla eladó.
Mérete 26x11,5x9 cm.
Kb. 1000 db. Érd: 06-30-9484009
+ Ágyneműtartós kihúzható
kanapé és egy 20-as gyermekkerékpár nagyon olcsón eladó.
Tel: 06-20-412-1077
JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
+ AKKUMULÁTOR minden típusú gépjárműhöz szaküzletünkben
vagy kiszállítással. Szolgáltatásaink: beszerelés, bevizsgálás,
töltés-mérés, szaktanácsadás.
Minőségi akkuk, új akciók. Gödöllő, Dózsa Gy. út 50. (Temetővel szemben) 06-30-536-4300,
28/611-728 www.akkugodollo.hu

EGYÉB
+ MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludányi Méhészetből! Akác-, Virág-, Hárs-,
Gesztenye-, Repce krém-,
Lépesméz, Propolisz, Virágpor kapható. 3kg fölött házhoz
szállítjuk.06-30-9891-721
+ Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos
mézet közvetlenül a termelőtől! Repce, Akác-, Hárs-,
Akác-hárs-, Napraforgóméz.
720ml-es csavaros tetejű befőttes üveget cserébe elfoga-

VÜSZI Nonprofit Kft.

A VÜSZI Nonprofit Kft.

parkgondozói munkatársat
keres
Gödöllői székhelyű, városüzemeltetéssel foglalkozó társaság
keres
parkgondozó munkatársat
Feladata: Gödöllő közigazgatási területén parkfenntartási (metszés, növényültetés, öntözés, füvesítés), favágási és gallyazási,
valamint kaszálási munkák végzése
Elvárások: gépjárművezetői engedély B kategóriában; szakmai
tapasztalat városüzemeltetésben, fenntartásban; felelősségvállalás, önálló munkavégzés, megbízhatóság, terhelhetőség; minőségi munkavégzés
Előny: kertész szakmunkás vagy kertész technikusi végzettség;
kertészeti kisgépkezelői 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

dok. Házhoz szállítás. Szabó
Méhészet Gödöllő, Lovas u.3.
28/417-913
+ TORTAKÉSZÍTŐK FIGYELEM! Eredeti Wilson alu, hlf.
formájú, figurális sütőtepsik,
torta állványok (kb. 45db),
díszítéshez segédeszközök,
angol nyelvű képes magazinok és könyvek (tortás, sütis)
jutányos áron, költözés miatt
eladók. Eredeti Singer varrógép (nem működik) ugyanott!
06-28-415-685, 06-30-2685596

növények locsolására
öntöző munkatársat
keres
Gödöllői székhelyű, városüzemeltetéssel foglalkozó társaság
keres
öntöző munkatársat
Feladata: Gödöllő közigazgatási területén növények locsolására öntözési munkák végzése
Elvárások: felelősségvállalás, önálló munkavégzés, megbízhatóság, terhelhetőség, minőségi munkavégzés
Előny: helyismeret
Szükséges tapasztalat: pályakezdők és nyugdíjasok jelentkezését is várjuk!
Állás: teljes munkaidős, határozott időtartamú munkaviszony
(2019. 09.30-ig); nappali műszak, alkalmi hétvégi munkavégzéssel
Munkavégzés helye: Gödöllő közigazgatási területe
Jelentkezés: titkarsag@vuszikft.hu címre várjuk jelentkezését,
2019. június 17-ig

24 gödöllői Szolgálat

hirdetés

Beküldési határidő:
2019. július 3.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát
nyerte: Őry Zsófia, Kocsisné dr. Bankó Zsuzsanna
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Urbán Ildikó, Tumpek Tünde
A Happy Box 2000 Ft-os utalványát nyerte: Nagy Norbert
A Városi Múzeum ajándékát nyerte: Kovács Ildikó, Pozsonyi
Vendelné
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Kovács Ferencné, Spányik Anna
Felhívjuk tisztelt megfejtőink figyelmét, hogy a nyereménysorsoláson való részvételhez elengedhetetlen, hogy – akár postai úton,
akár e-mailen küldik be a megfejtést – a nevük mellett a pontos postai címüket is adják meg!
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