
Három napon át várja az érdeklődőket a hétvégén
a III. Gödöllői Nemzetközi Természetfilm Feszti-
vál. (3. oldal)

Az Aranypálma-díjra is esélyes Mundruczó Kor-
nél Cannes-ban bemutatott új filmje.

(5. oldal)

Atlétika: Renner Luca hétpróbában megvédte
bajnoki címét.

(8. oldal)
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Biciklis fejlesztések

Pályázati siker

Hogy az igazi királyok és királynék
járnak-e aluljárókban, azt nem tud-
juk, aki azonban átkel a Szabadság
téri létesítményen, az Erzsébet ki-
rálynéval – akit ma is sokan csak
Sisiként emlegetnek – biztosan
találkozni fog. Idén a Múzeumok
majálisának egyik programjaként
festették át az aluljárót. A május
15-től 21-ig tartó eseménysoroza-
ton a városi múzeum több program-
mal várta az érdeklődőket.

A Múzeumok majálisának leglátvá-
nyosabb eleme kétségkívül az alul-
járó festés volt, amelyet az hagyo-
mányosan a városunkban működő
oktatási intézmények, a Damjanich
János, az Erkel Ferenc, a Hajós Al-
fréd, a Montágh Imre, a Petőfi Sándor
és a Szent Imre Katolikus Általános
Iskola valamint a Waldorf iskola ta-

nulói, a Török Ignác, a Premontrei
Szent Norbert Gimnázium és a Re-
formátus Líceum, a VSZC Madách
Imre Szakgimnáziuma diákjai, és a
Sanyi Manók Rajzköre növendékei
végeztek. Ahogy a korábbi években,

úgy most is a kulturális tematikus év
– amit idén a „Bölcsőtől a koronáig
– Gödöllő, a királyné városa” cím-
mel rendez Gödöllő városa – adta a
falra kerülő képek témáját. A falakra
természetesen nem csak a királyné

alakja, hanem más történelmi szemé-
lyiségeké is felkerült, minden csapat
más-más megközelítésben dolgozta
fel a témát, ki a hagyományos törté-
nelmi hátteret rajzolta fel, de modern
megközelítés, és álomszerű megjele-
nítés is akadt. A diákok munkája mel-
lett természetesen nem szabad megfe-
ledkezni a tanárokéról sem, akik mind
a tervezésben, mind a kivitelezésben
segítették a gyerekek munkáját.
A múzeumok majálisa persze nem

csak az alkotni vágyókat várta, hanem
a helytörténet iránt érdeklődőket is.
Az első három nap, május 15-17- ig a
gyermekeké volt, akiket múzeumpe-
dagógiai foglalkozásokon különböző
játékokkal várta a Gödöllői Városi
Múzeum, valamint műtárgysimogató
keretében ismerkedhettek a kiállítási
tárgyakkal.

(folytatás a 6. oldalon)

MÚZEUMOK MAJÁLISA KIRÁLYNÉVAL ÉS FACEBOOKKAL

Az aluljárófestés hagyománya
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Egészen pontosan 248 340 934 fo-
rint támogatást nyert Gödöllő Város
Önkormányzata kerékpáros fejlesz-
tésekre.
Az önkormányzat aVEKOP-5.3.2-

15-2016-00048azonosítószámafenn-
tartható közlekedés Pest megyében
konstrukcióra nyújtott be pályázatot
„Gödöllő fenntartható közlekedésé-
nek fejlesztése: Észak-déli irányú ke-
rékpáros főhálózat 1. ütem” címmel.
A támogatásáról a Nemzetgazda-

sági Minisztérium Regionális Fej-
lesztési Programokért Felelős He-
lyettes Államtitkárság hozott döntést.
Avárosunkban zajló kerékpáros fej-

lesztéseknek köszönhetően folyamato-
san nő a biztonságosan kerékpározható
útszakaszok hossza, egyre több intéz-
ménynél várják kerékpártámaszok a
biciklivel érkezőket, a vasútállomáson
pedig B+R parkoló nyújt biztonságos
kerékpár tárolási lehetőséget.

(folytatás a 2. oldalon)
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KeréKpáros fejlesztéseK

Újabb pályázati siker

A pályázat célja: a többlakásos és a
családi házak portáján, a környezetük-
ben, a köztereiken a gondozottság és a
tisztaság kialakítása, városunk szépíté-
se, kulturált, hosszútávon fenntartható
környezet létrehozása.

Pályázni két kategóriában:
• családi házas, és
• többlakásos kategóriában,
valamint a különdíj elnyerésére ösz-
szeálló közösségek formájában

lehet, a jelentkezési adatlap benyúj-
tásával. Az adatlapok átvehetők a Pol-
gármesteri Hivatal portáján (Gödöllő,
Szabadság tér 6.), valamint elektro-
nikusan letölthető a www.godollo.hu
oldalról. A jelentkezési lapokat a Pol-
gármesteri Hivatal portáján (Gödöllő,
Szabadság tér 6.) elhelyezett gyűjtő-
ládába dobva, vagy elektronikusan a
tisztaudvar@godollo.hu e-mail címre
küldve juttathatják el.

Akülöndíj idei mottója:
„Legaktívabb szomszédság”
A különdíjra olyan közösségek,

szomszédságok (családi házas és
többlakásos közösségek egyaránt)
pályázhatnak, amelyek egy általuk
kiválasztott közterületen szeretnének
valamilyen közösségi funkciót létre-
hozni. Pályázni a kiválasztásra került
közterület jelenlegi állapotának be-
mutatásával (leírás, fotók), valamint a
javasolt beavatkozás leírásával, esetleg
vázlatos ábrázolásával (rajz, vagy lehet
fotomontázs, digitális megjelenítés is)
lehet, megjelölve, hogy a fejlesztésben
a pályázó közösség, szomszédság mi-
lyen jellegű közösségi munkát vállalna.
A fejlesztés nagyságrendileg 500 E
Ft értékű lehet. A pályázat összeállí-

tásában igény esetén a főépítész és a
főkertész szakmai konzultációs lehető-
séget biztosít, időpontot a 28/529-194
telefonszámon, vagy a tisztaudvar@
godollo.hu email címen lehet kérni.

Apályázat kiírásának időpontja:
2017. április 11.

A pályázatok benyújtásának
határideje: 2017. június 6.

A pályázatok elbírálása: A pályáza-
tokat idén is civil szervezetek tagjaiból
összeálló bizottság bírálja el legkésőbb
2017. augusztus 31-ig.

A benevezett házakat június-au-
gusztus hónapokban – előzetesen
egyeztetett időpont szerint – keresi fel
a bizottság. A szemlézés során a hang-
súly a tisztaságon, gondozottságon,
környezettudatosságon, fenntartható-
ságon van. A különdíj elbírálásánál a
szomszédsági aktivitással kezdemé-
nyezett, az adott közterület esztétikai
színvonalát, használati értékét növelő,
fenntartható közterületi fejlesztések él-
veznek előnyt.

Díjazás: Mindkét kategóriában az
előző évekhez hasonlóan értékes nye-
reményekkel díjazzuk az első 3 he-
lyezettet, valamint a fentiek alapján
a különdíjat elnyerő közösségeket. A
közterületeknél a nyertes ötlet kerül
díjazásra, a díj a közösségi tér meg-
valósításában történő közreműködés
(növény- és/vagy eszközbeszerzés, ki-
vitelezés) lesz.

Az ünnepélyes díjkiosztó ősszel ke-
rül megrendezésre. Várjuk jelentkezé-
süket!

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
PÁLYÁZATOT HIRDET

„TISZTAUDVAR – RENDES HÁZ GÖDÖLLŐ 2017”
CÍM ELNYERÉSÉRE, KÖZÖSSÉGEK SZÁMÁRA

(Folytatás az 1. oldalról)

A most elnyert pályázat egy újabb
rendkívül fontos szakasz fejleszté-

sét teszi lehetővé, ez pedig a Dózsa
György út. A 248 340 934 forintos
támogatásnak köszönhetően egészen
a Haraszti útig, valamint a Haraszti

úton a Lear parkolóig ké-
szülhet el a kerékpár út,
továbbá a Dózsa György út
és az Ádám utca kerékpáros

összeköttetése is megteremtődhet.
Emellett kötelező elemként elkészül
egy egész településre vonatkozó Ke-
rékpárforgalmi Hálózati Terv is. A

projekt része a vonatkozó engedélyes
és kiviteli tervek elkészítése, köz-
beszerzési eljárás(ok) lefolytatása,
valamint kerékpáros közlekedés te-
vékenységre vonatkozó szemléletfor-
máló tevékenység is.
A kivitelezésre várhatóan – a terezési
folyamat és a közbeszerzési eljárások
lezárása után – jövőre kerülhet sor.
A mostani nyertes pályázat újabb je-
lentős állomás azon az úton, amely-
nek eredményességét nemrég – ahogy
arról lapunk is beszámolt – a Közle-
kedési Kultúra Napja idei nyitóese-
ményén „Közlekedésbiztonsági díj-
jal” ismerte el a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium. kj

Megkezdődött az új, a kor igé-
nyeinek megfelelő játszótér
kialakítása a Palotakert 1-2.
szám előtti területen, ahol a
korábban elavult játszóeszkö-
zök helyére a városrészben
élő kisgyermekesek örömére
új, modern az EU-s szabvá-
nyoknak megfelelő játszóesz-
közök kerülnek.

Régi igényként fogalmazódott meg,
hogy az elavult – részben már elbon-
tásra került – lakótelepi játszóterek
kiváltására egy modern, a gyerekek
és a családok elvárásait kiszolgáló
játszótér épüljön a Palotakerten.

Ezt az igényt kielégítve, az új ját-
szótér a lakótelep központi részén
a négyemeletes házak előtt létesül.

Egyedi színes gumidombokkal ki-
alakított játszóteret vehetnek majd a
gyerekek birtokba, hintákkal, tram-
bulinnal, forgóval, csúszdával,ho-
mokozóval.
A területre a játszóeszközök mellé

új növények, szemetesek és ivókút,
valamint – gondolva a gyermekekkel
érkező felnőttekre is – padok kerül-
nek telepítésre. Az új játszóteret vár-
hatóan június első hetében vehetik
majd birtokba a gyerekek. bj

Új játszóteret Kap a palotaKert

Közösségi tér kicsiknek

Ütemezés szerint zajlik a volt vá-
rosháza épületének bontása. A belső
munkálatok után a múlt héten meg-
kezdték a tető és a pala szerkezet bon-
tását is. Ehhez a folyamathoz külön, a
környezetvédelmi hatóság által elfo-
gadott bontási terv készült, a munka
ennek megfelelően zajlik.
A Pest Megyei Kormányhivatal, be-
jelentés alapján a pala bontása miatt
május 2-án terepszemlét tartott. A
Foglalkoztatási Főosztály Munkavé-
delmi Ellenőrzési Osztálya egyúttal
lefolytatta a munkavédelmi ellenőr-
zést is. A vizsgálat során két kisebb
szintű hibát találtak: 3 fő, akik aznap
kezdték a munkát, még nem részesül-
tek munkavédelmi oktatásban, vala-
mint egy dolgozó nem rendelkezett
előzetes munkaköri orvosi alkalmas-
sági véleménnyel. A vizsgálat után a
kivitelező a hiányosságokat pótolta.
A vizsgálat a bontási munkálatokat
nem befolyásolta, az egyes internetes

hírportálok és közösségi ol-
dalak állításaival ellentétben
jogsértés nem történt.
A régi városháza elbontásá-
nak, és az ennek eredménye-
ként történő bővítésnek kö-
szönhetően a város központi
tere parkosított játszó- és pihe-
nőkerttel, lefedett szabadtéri
színpaddal – télen műanyag burkolatú
korcsolyapályával – kiszolgáló léte-
sítményekkel (öltöző, nyilvános wc,

pelenkázó) –, terasszal, nagy gyepte-
rülettel, már árnyékot adó előnevelt
koros fákkal gazdagodik. jk

Városszerte zajlanak a felújítások, a
Munkácsy utcai lakótelepen és a Ti-
sza utcában a járda felújítását, míg a
Nagy László és Kiss Ernő utcában a
burkolati hibák javítását végzik.
A zöldterületek karbantartása is sok
feladatot ad a VÜSZI-nek. Meg-
kezdődött a Rákos-patak és mellé-
kágai partszakaszainak kaszálása,
ami rendkívül fontos a vízelvezetés

szempontjából, valamint az út menti
allergén területek kaszálása is, ami
folyamatos nyári feladat.
A Bajcsy-Zsilinszky Endre utca fel-
újítása után a terület tovább szépül,
nem csak fasort alakítottak ki az ut-
cában, hanem a Bajcsy-Zsilinszky
u.-Szilhát u.-Szőlő u. kereszteződé-
sében egy új ágyást is, amelybe már
bekerültek a növények.

VOLT VÁROSHÁZA: BONTÁSI MUNKÁK
MUNKÁK ÚTON, ÚTSZÉLEN
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Neves alkotók, remek filmek
NemTörődömséG mIaTT TelTházas az ebreNdészeTI Telep

Kutyasors – emberi felelősség

mIllIárdos fejleszTések uTáN: bezár a Teva

Kezdődik a visszaszámlálás
Trianoni megemlékezés

2017. június 1., csütörtök, 17.00

Helyszín: a kastélykápolna előtti terület, Trianon-emlékmű
Aműsorban közreműködnek: a Gödöllői Török Ignác Gimnázium

tanulói
Közreműködik továbbá: a Gödöllői Városi Vegyeskar

A megemlékezés koszorúzással folytatódik, a programot az egyházak
ökumenikus áldásával zárjuk.

Kérjük, koszorúzási szándékukat szíveskedjenek jelezni legkésőbb május
30-ig Tábikné Surman Szilviánál hétköznapokon 9-16 óráig

a +36-70/338-1838-as telefonszámon.
Egyben kérjük, hogy a rendvényhez méltó helyszíni előkészületek segítése
érdekében szíveskedjenek a koszorúkat lehetőleg 16.00 óráig a helyszínre

juttatni. Megértésüket köszönjük.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk! A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Folyamatosan telt ház van városunk
ebrendészeti telepén, amelynek már-
cius 1-jével nemcsak a vezetése újult
meg, hanem az a rendszer is, ami
meghatározza az ide kerülő kutyák
mindennapjait és esélyeit arra, hogy
új, szerető gazdát találjanak számuk-
ra.Aműködtetést a VÜSZI Nonprofit
Kft. vette át, s az elmúlt hónapokban
sikerült az állatvédő szervezetekkel
is jó, eredményes kapcsolatot kiala-
kítani. Ennek is köszönhetően nő
azoknak a kutyáknak a száma is, akik
gazdisodva hagyják el a telepet. Saj-
nos azonban van, ami nem változik:
nincs olyan nap, hogy ne kerülne be
kutya az utcáról.
– A telt ház kifejezés nem is fedi a

pontos helyzetet, mivel sokszor nem
csak a kennelek vannak zsúfolva,
hanem az is előfordult nem egyszer,
hogy a helyhiány miatt az irodában
kellett kutyát elhelyezni – mondja
megkeresésünkre Andi Attila, a te-
lep vezetője.
– Mennyi bejelentés érkezik

Önökhöz?
– Nincs olyan nap, hogy ne hívná-

nak kóborló kutyák miatt, ilyenkor

azonnal kimegyünk. Az persze más
kérdés, hogy az ebek nem várnak
ránk, így természetesen előfordul,
hogy egy-egy kutyust csak többszö-
rös kiszállás esetén tudunk megfog-
ni.
De figyeljük a közösségi oldalakat

is, és ha ott látunk hírt utcán lévő eb-

ről, akkor is kiszállunk a helyszínre.
Ha a kutyában van chip, akkor érte-
sítjük a tulajdonost, ha nincs, akkor
bekerül a telepre, és felkerül a Fa-
cebook-oldalunkra (www.facebook.
com/godollogyepmester).
– Mi a leggyakoribb oka, hogy

a kutyák az utcára vagy ide kerül-
nek?
– A felelőtlenség. Sajnos, ezen a

téren rengeteg a probléma. Rend-
szeresen találkozunk olyan esetek-
kel, amikor nyitva marad a kapu és
kiszökik a kutya. Nemrég egy több-
szöri alkalommal elkóborolt kutya
gazdája ellen kénytelenek voltunk
feljelentést tenni – erre az állatvé-

delmi törvény
lehetőséget ad –
reméljük, ennek
eredményeként
jobban odafigyel
majd!
– Úgy tudjuk,

jelentős válto-
zás zajlott le
a telepen, ami
egyaránt érin-
ti a kutyákkal
való foglalko-

zást és az örökbefogadás menetét.
– A telepen napközben állandó a

jelenlét: reggel 6.30-tól csaknem 20
óráig vannak kint a munkatársaink.A
kutyákat minden nap folyamatosan
futtatjuk, s nagy gondot fordítunk
környezetük tisztaságra is, valamint
az állatok szocializálására. Ezen a té-

ren nagyon jó eredményeket értünk
el, kialakultak „közösségek”. Az ál-
lategészségügyi feladatokat dr. Var-
ga Ferenc látja el.
Mindent megteszünk annak ér-

dekében, hogy a kutyáknak gazdit
találjunk, fontosnak tartjuk, hogy
megfelelő helyre kerüljön a kutya!
Végzünk terepszemlét a leendő gaz-
diknál, ha nem találunk mindent
rendben, inkább elállunk az örök-
beadástól. Ez külföldön már bevált
gyakorlat, remélem nálunk is hama-
rosan az lesz.
– Mi szokott lenni a leggyako-

ribb probléma?
– Nagyon sokan nincsenek tisz-

tában a kutyatartás legalapvetőbb
szabályaival, és nem rendelkeznek
minimális ismeretekkel a kutyákról.
És itt nem csak arra gondolok, hogy
milyen a mozgásigénye, hanem arra,
hogy milyen kutya ajánlott kisgyer-
mek mellé, lakásba, egy nagy forgal-
mú út mellett tűri-e az állandó zajt,
tud-e együtt élni más állatokkal stb?
Ezeket mind figyelembe kell venni!
Kutyák csak úgy adunk örökbe, ha

megkapták a veszettség elleni oltást
és chippel ellátjuk őket, s nagyrészü-
ket ivartalanítjuk is. Célunk, hogy
hamarosan már csak ivartalanított
kutya kerüljön ki a telepről.
Nagy öröm számunkra, hogy egy-

re többen választanak tőlünk kutyát,
és bízunk benne, hogy előbb utóbb a
hozzánk kerülő ebek száma is csök-
kenni fog. (kb)

Május 26-28. között immár harma-
dik alkalommal rendezik meg Gö-
döllőn a Nemzetközi Természetfilm
Fesztivált, mely mára az ország
egyik legnagyobb természet- és
környezetvédelmi rendezvénye lett.
A háromnapos rendezvényen a ve-
títések mellett kiállítások és családi
programok várják valamennyi kor-
osztály képviselőjét.
A rendezvény rangját jól mutatja,

hogy a 2017. évi nevezések között
már olyan alkotók szerepelnek, mint
sir David Attenborough, akinek a
jelenléte egyértelmű elismerést je-
lent a fesztiválnak. Török Zoltán
új filmjének (Lemming – a Messzi
észak apró ura) az ősbemutatójára is
itt kerül majd sor, hasonlóan a 2 év-
vel ezelőtti Everglades bemutatóhoz.
A fesztivál számtalan különle-

gessége között meg kell említeni a
Trash Art Magyarország kültéri szo-
bor pályázat és kiállítást, amelynek
keretén belül a hazánkban működő

művészeti iskolák és intézmények
újrahasznosított anyagokból készí-
tettek 2-2,5 méter magas szobrokat,
melyek témája az ember hatása a
környezetre. A kiállítás célja a társa-
dalom figyelmének felhívása napja-
ink egyik legégetőbb problémájára,
a hulladékok keletkezésére és keze-
lésére. A szobrok először a gödöllői
fesztiválon lesznek megtekinthetők.
A rendezvény további különleges-
ségei a Varázslatos Magyarország
szabadtéri fotókiállítás, és a Jam for
Nature zenei tehetségkutató verseny,

melynek szombat esti zárásaként a
város vegyes kórusai ismert zené-
szek részvételével előadják Szarka
TamásMadaraim című dalát, mely a
fesztivál hivatalos dala.
A fesztivál három napja alatt a

Gödöllői Királyi Kastélyban folya-
matos vetítésekkel várják a nézőket,
lesznek angol nyelvű , és kifejezetten
a diákoknak összeállított tematikus
filmcsomagok is. A pénteki diák-
napra már most több mint 1500 diák
regisztrált. (Az egyéni látogatók szá-
mára a regisztráció nem szükséges.)
Az Alsóparkban a fesztivál szak-

mai partnerei várják a családokat
és a látogatókat számtalan változa-
tos szórakoztató és ismeretterjesz-
tő programmal. Bemutatkoznak a

nemzeti parkok, kiállításra kerül egy
23.000 literes óriásakvárium, mely-
ben hazánk vízi élővilágát ismerhe-
tik meg a látogatók, lesz „Állati jó”
bemutató a Budakeszi Vadaspark
jóvoltából. Kiállítják a „Kelét”, a pá-
ros kajakot, amivel Szabó Norbert
Ádámék átszelték az Atlanti-óceánt
és még számtalan érdekes és izgal-
mas program, előadások és kiállítá-
sok, szabadtéri filmvetítések lesznek,
mind a természet- és környezetvéde-
lem jegyében. A fesztivál programjai
ingyenesen látogathatók. (db)

ATEVAGyógyszergyár Zrt. 500 fős
létszámcsökkentést tervez gödöllői
termelőüzemében a következő hó-
napokban azzal a szándékkal, hogy
2018 végéig értékesíti vagy bezárja
az üzemet – a hírt a múlt héten jelen-
tette be a gyógyszergyár.
A terv a társaság globális há-

lózati működési stratégiájának
részét képezi, amelynek célja,
hogy a TEVA gyártókapacitását
a piac és a betegek globális igé-
nyeihez tudja igazítani.
A gödöllői üzem a tervek

szerint 2018 közepéig csök-
kentett kapacitással folytatja a
termelést. A cég a munkaválla-
lói érdekképviseletekkel folytatott
„korrekt és méltányos, ugyanakkor
hatékony” konzultációt követően
igyekszik gondoskodni arról, hogy
az érintett munkavállalók olyan jut-
tatásokban részesüljenek, amelyek
segíthetik őket abban, hogy új állást
találjanak – írják.

A közlemény kitér arra is, hogy a
TEVA aktívan keres új vevőt a gö-
döllői üzemre, és ebben együtt kíván
működni a kormányzati szervekkel
is, amelyekkel folyamatos kapcsolat-
ban van.

A TEVA infúziós szereket és vak-
cinákat gyártó új gödöllői központját
2012 októberében adták át. A ste-
rilcentrumot a legmodernebb tech-
nológiával szerelték fel, a 22 mil-
liárd forintos beruházással 15 ezer
négyzetméter alapterületű gyáregy-
ség épült fel. Ez a világ egyik leg-

nagyobb és legfejlettebb gyógyszer-
gyára, amelyben évente 160-200
millió egységnyi sterilkészítményt
állítanak elő hat gyártósoron. Az
itt készült gyógyszereket Európa,
Észak-Amerika és a Közel-Kelet 70

országába expor-
tálják.
Az Egyesült

Államok élelmi-
szer- és gyógy-
szerbiztonsági
hivatala (FDA)
2016-ban a gyár-
tási előírások
megszegésemiatt
két antibiotikum

kivételével megtiltotta a gödöllői
TEVA-gyárban készült gyógyszerek
importját, miután tavaly januárban
rutin hatósági ellenőrzést tartott a
telephelyen, a TEVA ezt követően
elővigyázatosságból minden gyártási
tevékenységet felfüggesztett Gödöl-
lőn. (ny.f.)

sir David Attenborough
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Családi nap a zöldben

Ismét ArboFeszt

ZARÁNDOKÚTON – HATÁRTALANUL

TÖRÖKÖSÖK SZLOVÉNIÁBAN

A nyár elejei programok sorát idén
is színesíti az Arbofeszt, a Gödöllői
Erdészeti Arborétumban megren-
dezésre kerülő családi nap, amely
június 3-án, szombaton várja színes
programjaival a látogatókat.
A szervezők minden évben igye-

keznek olyan kínálattal előrukkolni,
amely újszerű megközelítésben ad
lehetőséget az Arborétum bejárására,
és nyújt tartalmas kikapcsolódási le-
hetőséget.
S, hogy idén miért érdemes kilá-

togatni a különleges hangulatú ren-
dezvényre? A kellemes környezet-
ben vetélkedők, zenei rendezvények,
kézműves foglalkozások várják majd
a vállalkozó kedvűeket. Első alka-
lommal rendezik meg a terepakadály
futó versenyt, amelyen egyénileg és
csapatban is lehet indulni. A kéz-
műveskedni vágyókat többek között
cserépmedál, kavics, csigaház és fa-
korong festés várja.
A gasztronómiai kihívásokat ked-

velők ezúttal a slambuc főző verse-

nyen mérhetik össze tudásukat és
kreativitásukat. Az elmélyülést ke-
resők jógázhatnak, a kézművesek
vásárán pedig egyedi és különleges
termékek közül lehet majd válogatni.
Az Arbofeszt egyik leghangulato-

sabb helyszíne a Vögyszínpad, ahol
egymást váltják majd a gyermekek-
nek szóló előadások és a zenei pro-

dukciók. Ez utóbbi kínálat is tartalmaz
egy igazi érdekességet, ez pedig a kis-
térség első lemezlovas seregszemléje.
Az Arbofesztre a belépés ingye-

nes, a helyszínen azonban támogatói
- és támogatói tombolajegy vásárlá-
sával lehet majd hozzájárulni a ren-
dezvény sikeres megvalósításához.

(ny.f.)

Húsz évvel ezelőtt, egy francia nővér különleges elhívást kapott Istentől.
Nem sokkal később, félretéve addigi életét, a Fülöp-szigetekre indult, hogy
egy missziót alapítson az ottani hátrányos helyzetű fiatalok számára. Ezalatt
az idő alatt Európa egy másik részén, Magyarországon is megfogant valaki-
ben ugyanez a gondolat.
1997 októberében Fabian Edit Mirjam és Sophie nővér megalapították

az ACAY-missziót Manilában, a Fülöp-szigetek fővárosában. Új missziós
közösségük pedig a Mária Misszionáriusai elnevezést kapta. Küldetésük a
mai napig ugyanaz: Reményt adni azoknak, akiket minden reménytől meg-
fosztottak.
A rend elhivatott közössége arra tette fel életét, hogy a veszélyeztetett és

hátrányos helyzetben élő fiatalok számára esélyt teremtsen a teljes életre.
Olyan fiatalokkal foglalkoznak, akik rendkívül hátrányos szociális helyze-
tük, vagy gyermekkori traumáik miatt nehéz helyzetbe kerültek és segítség
nélkül már képtelenek lennének normális életet élni. Céljuk, hogy a fiata-
lokban elmélyítsék az egészséges családi élet, a személyes és társadalmi
felelősségvállalás, a másoknak való önzetlen segítségnyújtás, valamint a
kreativitás kultúráját.
A Magyarországon működő shoeshine.hu alkotói közösség készítette el

azt a filmet, mely először hozza elérhető közelségbe Európa számára az
ACAYMisszió megrendítő szolgálatát Ázsiában. A filmet, melynek produ-
cere a gödöllői Bazsik Ádám, június 2-án, pénteken este 18 órakor tűzi
műsorra a Gödöllői Városi Mozi. (f.l.)

FACES OF LOVE – BEMUTATÓ
A GÖDÖLLŐI VÁROSI MOZIBAN

ZIMÁNYI BENEDEK ORSZÁGOS
4. LETT „KOCKABŰVÖLÉSBEN”

Az Emberi Erőforrás Támogatáske-
zelő által kiírt Határtalanul pályázat-
tal május 2-5-ig a Szent Imre Katoli-
kus Általános Iskola hetedikes diák-
jai Erdélybe utaztak. A kiránduláson
40 gyerek és 4 pedagógus vett részt,
melynek során sok élménnyel gazda-
godtak.
„Nyitott szívvel indultunk felfe-

dezni Partium és Erdély kulturális
és történelmi nevezetességeit. Utunk
első állomása a nagyváradi székes-
egyház volt, ahol imádkoztunk nem-
zetünk erkölcsi megújulásáért és a
kincstárat is felkerestük. Itt őrzik
Erdély védőszentjének, Szent Lász-
ló koponyacsontjának egy darabját,
amit hermában tartanak. Idén Szent
László koronázásának 940. és szent-
té avatásának 825. évfordulóját ün-
nepeljük, ezért a győri ereklyetartó,
mely eredetileg Nagyváradon volt
400 éves távolléte után május 14-én
ismét visszatér a városba.
Ezután Kolozsvárt bejárva meg-

koszorúztuk Mátyás király szobrát
és a Házsongárdi temetőben fejet
hajtottunk nagyjaink sírja előtt. A
történelmi nevezetességek mellett
felemelő érzés volt látni a természeti
szépségeket is. Séta a Tordai-hasa-

dékban, a toroc-
kói Székelykő
látványa és meg-
mászása, örök-
ké megmaradó
emlék minden-
kinek. Nagye-
nyeden, Gyulafe-
hérváron, Déván
is jártunk és a
gondviselés ke-
gyelmeit sokszor
éreztük az út so-
rán. Itthon esett,
mi pedig ragyogó
napsütésben jár-
tuk a történelmi
magyar területet.
Déván meg-

látogattuk Böjte
Csaba atya által
alapított Szent
Erzsébet Gyer-
mekotthont, és átadtuk az iskolában
gyűjtött adományt és jó állapotú
magyar nyelvű tankönyveket. Nagy
élmény volt az ott élő gyermekekkel
való találkozás és a velük való rövid
beszélgetés. Itt és az aradi vesztőhe-
lyen, mikor a Himnuszt elimádkoz-
tuk, és elhelyeztük iskolánk koszorú-

ját, bizony sokunknak könny szökött
a szemébe.
Reméljük, hogy a gyerekek jól a

szívükbe vésték ezeket az emlékeket,
és majd igyekeznek múltunk sebeit
gyógyítani életük folyamán” – szá-
moltak be a kirándulásról a résztvevő
pedagógusok és diákok. (SI)

A Szomszédunk Szlovénia pályázat keretében a
Török Ignác Gimnázium belépőket nyert a lipicai
ménes megtekintésére és egy lovasprogram meg-
látogatására.
2017. április 30. és május 1. között sikerült a

szlovéniai utazásunkat megszervezni tizennyolc
tanulóval és két kísérőtanárral. Az utazás busszal
történt, és a szállásunk Postojnában volt. A ki-
rándulás során megtekintettük a postojnai csepp-
kőbarlangot és Predjama várát. Természetesen
meglátogattuk a lipicai ménest, és megnéztük a
ménes bemutatóját. Végül május 1-jén egy város-
néző kirándulást tettünk Ljubljanában.
Az utazást támogatta a Szlovén Köztársaság

budapesti nagykövetsége és a Török Ignác Gim-
náziumért Alapítvány.

Guba András

Május 10-én, Szigetszentmiklóson rendezték a Rubik Vándorkupát, az or-
szág általános iskolásai számára. A versenyzők 3x3x3-as Rubik-kocka kira-
kásban mérték össze tudásukat. Zimányi Benedek, a Gödöllői Damjanich
János Általános Iskola 5.C osztályos tanulója 4. helyezést ért el 14.731 mp-es
időátlaggal. (bdz)

MEGHÍVÓ
A Gödöllői Kikelet Óvoda ebben az évben

tartja fennállásának 65 éves évfordulóját.
Ebből az alkalomból 2017. május 29-én,

hétfő délután 13.30-kor tarjuk az óvoda ud-
varán ünnepi megemlékezésünket, amire
sok szeretettel várjuk minden kedves, régi
dolgozónkat.

Cím: 2100 Gödöllő, Egyetem tér 14.
Részvételi szándékukat kérem, jelezzék május 26-ig:
Tel.: 06-28/422-071, +36-20/917-2180 vagy email: egyovi.godollo@
gmail.com
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legyen gödöllő
európa kulturális fővárosa

2023-ban!

Paula Hawkins első és egy-
ben hatalmas sikerű „A lány
a vonaton” című könyve után
hosszú időt kellett várni az írő
legújabb thrillerjére, rajongói
nagy örömére azonban az an-
gol kiadással egy időben itt-
hon is megjelent új könyve, A
víz mélyén.

A könyv különös világba kalauzolja
el az olvasót, egy látszatra unalmas
folyóparti kisvárosba, amely azon-
ban sötét titkokat őriz. A folyó ösz-
szekapcsolja a múltat és a jelent, asz-
szonyok, lányok életét, akik a vízben
lelték halálukat. Voltak aki önként
vágtak neki a „Fojtószakasznak”,
voltak akik a sötét középkornak estek
áldozatul, és persze ott vannak azok,
akiket valaki „lesegített” a folyó fölé
emelkedő szikláról. De vajon Nel
Abbot melyik csoportba tartozik?
Avárost átszelő folyóból holtan húz-

zák ki a kamasz lányát egyedül neve-
lő sikeres fotóst.
Nel halála hazatérésre kényszeríti
testvérét Julest, aki legszívesebben
sosem térne vissza a városba, ahol
néhány hónappal korábban egy sé-
rülékeny tinédzserlány testét vetet-
te ki a folyó. Előttük évszázadokon
át asszonyok és lányok hosszú sora
lelte halálát a sötét vízben, így a két
friss tragédia régen eltemetett titko-
kat bolygat meg – és hoz felszínre,
már csak azért is, mert Nel halála

előtt a Fojtószakasz áldozataival
foglalkozó könyvön dolgozott.
Ez vezetett a halálához? Vagy a
magány? Esetleg más titkot őriz

a folyó és a Malomház, ahol Nel és
Jules kamaszkorukat töltötték.
Nel árván maradt, tizenöt éves lá-
nyának szembe kell néznie azzal,
hogy félelmetesnek tartott nagy-
nénje lett a gondviselője, akiről
semmit sem tud, csak azt, hogy
anyja telefonhívásaira sosem vá-
laszolt.
Miközben Jules megpróbálja kide-
ríteni, mi történhetett, hogyan és

miért lett Nel a Fojtószakasz áldoza-
ta számtalan sebet szakít fel, s nem
csak saját magának kell szembenézni
a múlttal, hanem azoknak is, akik ré-
szei voltak Nel életének.

Paula Hawkins újabb, fordulatok-
ban bővelkedő története megállítha-
tatlanul sodorja az olvasót a végki-
fejlet felé, bizonyítva, hogy az írónő
nagy ismerője a női léleknek és az
emberi ösztönöknek.
(Paula Hawkins: A víz mélyén) nyf

Sokféle hiedelem, történet ke-
ring Erzsébet királyné körül.
Hajának legendás szépsége,
derekának karcsúsága, uta-
zási szenvedélye, a magyarok
iránti szimpátiája köztudott.
Arról már kevesebben tudnak,
hogy fogai rendkívül rosszak
voltak, vagy, hogy a tenger
iránti szeretete jeléül bal vállá-
ra vasmacskát tetováltatott. A
Gödöllői Városi Könyvtár mun-
katársai Erzsébet – a királyné
városa címmel fémjelzett te-
matikus évhez kapcsolódóan
kreatív, könyves vetélkedőt
hirdetettek, melynek során a
játékosok nemcsak a Sisivel
kapcsolatos titkokat fejthetik
meg, hanem kalandozhatnak
a kortárs irodalom, az update
diéták, a digitális kor illemsza-
bályainak és technikai eszkö-
zeinek világában is.

Nézd ki van itt! – a játék alapötlete
az azonos című, kortárs német író,
Timur Vermes regényéből szárma-
zik, csak a könyvtárosok ez esetben
Erzsébet királynét élesztették fel a
XXI. században. Mikor 2017 tava-
szán Sisi magához tér Gödöllőn, leg-
merészebb álmait látja megvalósul-
va: egészségtudatos fitnesztermek,
női politikusok, írók, diplomás nők
tömege, független magyar köztár-
saság, angol nyelvű reklámtáblák,
Kossuth szobrok, Batthyány örök-
mécses, és kedvenc nyaralóhelyén
Világbéke gong. A játék során a csa-
patok feladata, hogy megismertessék
Erzsébet királynét a digitális korral,
eligazítsák őt benne és így fedezzék
fel Sisi életének titkos részleteit.

A vetélkedő 2017. április 7-én in-
dult, mikor Sisi személyesen (Dalos
Anikó, a Sisi hasonmás verseny 2.
helyezettje) jelent meg a vetélkedő
nyitóbálján. A csapatok egyperces
kihallgatáson bemutatkozhattak a ki-
rálynénak és átadhatták személyesen
is ajándékukat: egy olyan saját készí-
tésű tárgyat, mellyel megkönnyítik
egy királyné életét a XXI. század-

ban. A királyné igazán frappáns aján-
dékokat kapott: az időgéptől kezdve,
a Facebook regisztráción át a szleng
szótárig sorakoztak a csapatok báli
küldeményei. Az est valódi bállal zá-
rult a budapesti Garabonciás Társulat
közreműködésével.
A csapatok a két hónapig tartó játék
során négy témakörben dolgoznak,
el kell készíteniük Erzsébet király-
né egy heti étrendjét úgy, hogy az a
mai kornak, alapanyagoknak, egész-
ségtudatos táplálkozásnak megfelel-

jen. A második feladat egy digitális
illemkódex rajzolása képregény for-
mátumban: vajon milyen illemnek,
szokásrendszernek kellene megfe-
lelnie Erzsébet királynénak, ha a Z
generáció korában élne? Hogyan
használná a közösségi oldalakat,
internetet, mobiltelefont? Társkere-
sésnél, párkapcsolat kialakításánál,
vendégségben hogyan viselkedne?

A harmadik feladat
egy kis városisme-
reti túra: fel kell
keresni azokat a he-
lyeket Gödöllőn és
szűkebb környékén,
amelyek Erzsébet
királyné (Sisi) ne-
vét viselik. Végül az
utolsó egy külföldi
kortárs gyermekvers
műfordítása, illetve
Sisi egyik kedvenc
versének mai átirata.
A vetélkedőhöz ön-
álló honlap is készült
(https://nezdkivanitt.
wordpress .com/) ,
ahol az érdeklődők
megismerhetik a csa-
patok által beküldött

szellemes, kreatív feladatmegoldá-
sokat
A vetélkedő félidejében a csapatok
egy titkos Padlástúrán vettek részt a
Királyi Kastélyban, ahol a látogatók
elől részben elzárt részeket tekintet-
ték meg, és megismerkedtek számos
kulisszatitokkal Sisivel kapcsolat-
ban. A vetélkedő zárására a Koroná-
zási Hétvégén kerül sor, ahol a nyer-
teseknek járó ajándékokat a település
XXI. századi kormányzója adja át
majd a legjobbaknak. jb

Provokatív politikai film a Jupi-
ter holdja, ami minden európainak
üzen, mert a menekültválság euró-
pai probléma – mondtaMundruczó
Kornél a magyar versenyfilm dísz-
bemutatója előtt a 70. cannes-i fesz-
tiválon.
A gödöllői illetőségű magyar rende-
ző ötödször kapott meghívást a fesz-
tivál hivatalos programjába, ahol a
Jupiter holdja 18 játékfilmmel ver-
senyez a fődíjért, azArany Pálmáért.
A látványos és pörgő ritmusú két-
órás alkotás főhőse egy menekülő
szír fiú, Aryan (Jéger Zsombor),
akit meglőnek a szerb-magyar ha-
táron, de ő nem sérül meg, hanem
csodálatos módon repülni kezd. A
menekülttábor orvosa, dr. Stern Gá-
bor (Merab Ninidze) üzletet lát a
fiú képességében és útlevelet ígérve
neki kicsempészi őt, miközben az
idegenrendészeti hatóság egyik ve-
zetője (Cserhalmi György) szemé-
lyesen veszi őket üldözőbe.
Mundruczó kiemelte: nem egy-
szerűen egy menekültfilmet akart
csinálni, hanem az előző, a Fehér
Isten című filmjéhez hasonlóan kü-
lönböző nézőpontokból akarta meg-

vizsgálni ugyanazt a történetet. A
Jupiter holdja saját bevallása szerint
elsősorban a hittel és a megváltás-
sal kapcsolatos kérdésekre keresi a
választ több szempontból. A rende-
ző hangsúlyozta: jóllehet a történet
Budapesten játszódik, alapvetően az
európai identitás a film témája, azt
a kérdést feszegeti, hogy mit jelent
ma Európa és hova jutott az elmúlt
évezredben.
A rendező nem tagadta, hogy a film
értelmezhető hazája politikai és tár-
sadalomkritikájaként, ugyanakkor
nem csak ez a célja. Arra is felhív-
ta a figyelmet, hogy miközben az
újságíróknak vagy a politikusoknak
megvannak a menekültválságra
a meggyőződésük szerint adandó
bal-, jobb-, vagy szélsőjobboldali
válaszaik, ő egy “politikailag inkor-
rekt” filmet akart csinálni, amelyben
olyan dolgokat tett egymás mellé,
amilyeneket nem szokás, mégpedig
azért, hogy új kérdéseket tegyen fel
a nézők számára.
A Jupiter holdja című filmet a ma-
gyar közönség június 8-tól láthatja a
mozikban az Intercom forgalmazá-
sában. (www.kulturport.hu)

Rangos szakmai díjjal is-
merték el a Gödöllői Váro-
si Könyvtár és Információs
Központban folyó munkát.
Május 17-én az Országos
Széchenyi Könyvtárban az
Informatikai és Könyvtá-
ri Szövetség közgyűlésén
a szervezet „A KÖNYV-
TÁRÜGYÉRT” díját ve-
hette át Fülöp Attiláné, az
intézmény igazgatója.
Mint megtudtuk, az adományozó a minőségi könyvtári szolgáltatások terén
végzett munkát, a szakma számára rendezett kiváló konferenciákat, a tovább-
képzéseket, a könyvtárak összefogását és az országos rendezvényekbe való
rendszeres bekapcsolódást ítélte elismerésre méltónak. kj

a bagoly könyvesbolt ajánlata

Áldozatok

ARANYPÁLMA ESÉLYES MUNDRUCZÓ

KORNÉL FILMJE CANNES-BAN

NÉZD, KI VAN ITT! – HA SISI EGYSZER CSAK FELÉBREDNE…

Díjat kapott a városi könyvtár



6 Gödöllői SzolGálat Város-Kép 2017. májuS 23.

Egyházi és hElytörténEti visszatEkintés

Reformátusok Gödöllőn
MúzEuMok Majálisa királynéval

Az aluljárófestés hagyománya

A Koronázási Hétvége Gödöllő nagyszabású rendezvényei
közül az egyik legtöbb érdeklődőt vonzó esemény, amellyel
Ferenc József és Erzsébet királyné koronázására emlékezik a
város. Az idei programok különösen nagyszabásúak lesznek, a
történelmi esemény 150. évfordulója mellett Erzsébet királyné
születésének 180. évfordulója ad alkalmat a visszatekintésre
és a tisztelgésre.

A nagyszabású
programsorozat már
pénteken kezdetét ve-
szi, június 9-én este a
Gödöllői Királyi Kas-
tély lovardájában Liszt
Ferenc koronázási
miséje csendül fel a
Gödöllői Szimfonikus
Zenekar előadásában,
a Gödöllői Városi Ve-

gyeskar és a Baptista Központi Énekkar közreműködésével.
Szombaton délelőtt a MÁV nosztalgiagőzösével érkezik

Gödöllőre a „királyi pár”, valamint a koronázás évfordulója
alkalmából a Szent Korona másolata, amit a rendezvény idejé-
re a kastély dísztermében állítanak ki.
Szombaton és vasárnap a kastélyban látványos szórakoztató

és kulturális családi programok – többek között életképekkel
színesített tárlatvezetés, huszár bemutató, solymász-íjász be-
mutató, ismeretterjesztő előadások – repítik vissza a látogató-
kat az Osztrák–Magyar Monarchia korába.
Szombaton este a lovardában Gödöllő Városi Fúvószenekar

és a Bad Ischl Fúvószenekara ad hangversenyt, vasárnap pedig
a Frédéric Chopin Zenei AMI és Brandys nad Lábem–Stara
Boleslav zeneiskolájának növendékeinek közös koncertje vár-
ja a közönséget.
A Koronázási Hétvégén első alkalommal láthatja a nagykö-

zönség azt az Erzsébet királyné koronázási ruha rekonstruk-

ciót, ami a legújabb kutatási eredmények figye-
lembevételével készült a veszprémi püspökség
Erzsébet királyné koronázási díszruhájából ké-
szült miseruha-garnitúrája alapján.
A rendezvénysorozathoz kapcsolódóan nyí-

lik meg a kastély nyári időszaki kiállítása, ami
a királyi család utazásait eleveníti fel „Utazik
az udvar Erzsébet királyné utazásai Madeirától
Herkulesfürdőig” címmel.
A rendezvény díszvendégei lesznek Gödöl-

lő testvérvárosai közül Aichach, Bad Ischl és
Brandis nad Lábem-Stara Boleslav, amelynek
művészeti csoportjai az esti koncertek mellett a
kastély előtt és a díszudvaron lépnek majd a kö-
zönség elé.
A Koronázási Hétvége részletes programjáról

a www.godollo.hu oldalon tájékozódhatnak az
érdeklődők.

*
Bár Liszt az 1850-es évek második felétől már

egyértelműen az egyházi zene legelismertebb
zeneszerzőjének számított, a koronázási mise
megírásával mégsem őt akarták megbízni, mert
az udvari szabályzat szerint csak a bécsi udvari
zenekar karnagyának a műve hangozhatott volna
el az eseményen, mégpedig az udvari zenekar és
énekkar, valamint bécsi szólistáknak a közremű-
ködésével. Végül Augusz Antal báró közbenjárá-
sára kapta meg a megbízást 1867 elején.
1867. június 8-án, a budai Mátyás-templom-

ban tartott koronázási ünnepségen tehát felcsen-
dülhetett Liszt remekműve, melyet a bécsi Udvari Ének- és
Zenekar szólaltatott meg, azt azonban már nem engedték meg,
hogy a művet ő vezényelje. Még amikor azonban Johann
Herbeck, vezető karmester megbetegedett, akkor is, Gottfri-

ed Preyer másodkarmestert kérték fel. Liszt Ferenc – akit két
nappal korábban Ferenc József-renddel tüntettek ki –, még
meghívót sem kapott a koronázásra, csak a Nemzeti Zenede
szerzett neki helyet az orgonakarzaton. (ny.f.)

KÉT ÉVFORDULÓRA IS EMLÉKEZÜNK A KORONÁZÁSI HÉTVÉGÉN

Könyvbemutatóval egybekötött
ünnepi megemlékezést tartottak a
gödöllői református templomban a
reformáció 500. évfordulója alkal-
mából.
A rendezvényen Balogh Tamás

lelkész mondott köszöntőt, melyben
úgy fogalmazott, dr. Lábadi Károly
most bemutatott „Reformátusok Gö-
döllőn” című monográfiája nem csak
a reformáció 500. évfordulójához
kapcsolódó mű, hanem a gödöllői
reformátusok identitásának mélyebb
megismerését és megértését is segíti.

Ünnepi emlékezőbeszédet Nyilas
Zoltán, az Északpesti Református
Egyházmegye esperese mondott, aki
egyaránt szólt a reformáció egyete-
mes történetéről, és annak magyar-
országi jelenlétéről. Külön kitért az
oktatásban betöltött jelentőségükre,
s kiemelte, a feltételezések szerint a
XVI. század végén létrejött gödöl-
lői közösségnek már a kezdetektől
fogva lehetett iskolája. Az 1775-ben
írott Investigatio szerint Gödöllőn
„a kálvinista vallásbelieknek min-

dig volt prédikátorjok, templomjok,
oskolájok, oskolamesterjek és paro-
kiájok...”
Nyilas Zoltán úgy fogalmazott:

A református vallás – amely az ok-
tatáson és a könyvnyomtatáson ke-
resztül hozzájárult az anyanyelviség
fejlődéséhez is – a személyes hitről,
a gondolkodás szabadságáról és a
tartásról szól.
A Reformátusok Gödöllőn című

könyvet Kovács Gergelyné kultúr-
történész méltatta, aki felhívta a fi-
gyelmet arra, hasonlóan átfogó mun-

ka a nagyobb
gyülekezetek-
ről sem ké-
szült. Kitért
a számos kö-
zölt érdekes,
helytörténeti
szempontból
is fontos do-
kumentumra,
a kiemelkedő
személyisé -
gekre, mint
például Er-

délyi Ferentz, Magyar Kázmér, Ily-
lyés Bálint, dr. Téchy Gyula. Külön
kiemelte ifj. dr. Szabó Aladárt, aki
1917-től 1948-ban bekövetkezett ha-
láláig töltötte be a lelkészi hivatalt, s
olyan jelentős eseményeken tett pó-
tolhatatlan szolgálatot egyházának,
mint az 1933-as jamboree, az 1939-
es cserkész leány világtalálkozó, s
neki köszönhető többek között a lí-
ceum létrehozása is.
Kovács Gergelyné kijelentette:

Jó lenne, ha a kiváló lelkész emlé-

ke előtt tisztelegve a gyülekezet róla
nevezné el a líceumot, a gödöllői
temetőben lévő sírját pedig védetté
nyilváníttatnák.
Érdekes részleteket emelt ki a

monográfiából dr. Lábadi Károly
is, aki úgy fogalmazott, könyvében
azokra a kérdésekre kereste a vá-
laszt, amelyekre Gauguin is a „Hon-
nan jövünk? Kik vagyunk? Hová
megyünk?” című alkotásával. „Az
első két kérdésre megpróbáltam a
könyvben választ adni, csak az utol-
són kell töprengeni. Arra azonban a
húsvét megadja a választ: „Én vele-
tek vagyok minden nap az idők vé-
gezetéig.” Ugyanakkor a folytonos
megújulásról sem szabad lemondani
– jelentette ki.
A bemutatón elhangzottak persze

csak ízelítőt nyújtanak a könyvből,
amelynek – ahogy Balogh Tamás
lelkész ajánlójában fogalmaz – „...
kiemelkedő értéke, hogy a gyüleke-
zetet a város életébe beágyazódva
mutatja be. Közösségünk valóban
része Gödöllőnek, és Gödöllő se az
lenne nélkülünk, ami. Akit Gödöllő
érdekel, annak ez a könyv érdekes és
hiánypótló olvasmány lesz.”

(kj)

dr. Lábadi Károly

(folytatás az 1. oldalról)

Amúzeumok majálisa ke-
retében csaknem kétszázan
éltek a lehetőséggel, hogy
ingyenesen tekintsék meg
a Gödöllői Városi Múzeum
kiállításait. Május 20-án
két alkalommal is szakmai
tárlatvezetés várta az érdek-
lődőket, az állandó helytör-
téneti kiállításban Fábián
Balázs néprajzkutató, az időszaki
kiállításban dr. Czeglédi Noémi tör-

ténész, a kiállítás egyik rendezője
kalauzolta a látogatókat, május 21-
én Őriné Nagy
Cecília művészet-
történész vezetett
szecessziós túrát.
Bár az aluljáróban
nincs tárlatvezetés,
a megszépült terü-
let folyamatosan
vonzza az érdeklő-
dőket, sokan cso-
dálják meg a gödöl-
lői diákok munkáit.

A festésről készült képeket Gödöl-
lő város hivatalos Facebook-oldalán

(www.facebook.com/godollovaros)
nézhetik meg. (kj)
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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

GYEPMESTERI TELEP: GAZDÁT KERESŐ KUTYÁK

SUZI: 2 éves zsemle, ke-
verék lány. nagyon bújós,
imád labdázni. Szereti a
hasát, a kutyákkal és az
emberekkel barátságos.

KAGI: 1 éves kan, erős
testalkatú, szertelen, nagy
mozgásigényű, könnyen
tanítható, kifejezetten csa-
ládbarát kutya.

TIMI: 4 éves szuka. Igazi
családi kutya: okos, játé-
kos, más kutyákkal remekül
kijön. Jó házőrző lehetne.

06-70-648-0020, munkanapokon 7-16 óráig HÉTVÉGÉN IS NYITVA TARTÓ

ÁLLATORVOSI RENDELŐ

Május 27-28-án
(szombat-vasárnap)

9-11 óráig
Gödöllő,

Mátyás király u. 11.
Rendel:

DR. KOLESZÁR ISTVÁN
állatorvos

Tel.:
06-20/48-23-058

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő.

Szombaton és vasárnap 9.00-19.00
Turul Gödöllői

Állatkórház és Állatpatika
Szabadság út 21. 06-30/943-9898

FŐNYEREMÉNY LETT BÜRGI

APRÓ ÁLLATKERTI ÚJDONSÁGOK

TURUL
GÖDÖLLŐI

ÁLLATKÓRHÁZ
(Gödöllő, Szabadság út 21.

a HÉV-fordulónál)

! Minden nap nyitva !

ÁLLATPATIKA

9.00–19.00
Tel: 06-30-943-9898

ANTI: 4 éves kan. Játékos
kutyus, nagyon emberba-
rát, gyermekek mellé is
bátran ajánlható.

Néhány évtizeddel ezelőtt természetes volt,
hogy udvarunkban kisebb-nagyobb haszon-
állatokat neveltünk, konyhakerteket, vete-
ményeseket alakítottunk ki, ezzel biztosítva
családunk számára a finom, minőségi élelmi-
szereket. Mivel az utóbbi években újra nagy
nép s ze r ű s é gne k
örvend a tudatos
táplálkozás, hiszen
ahogy mondják, „az
vagy, amit megeszel”,
ezért ismét fontos
szerephez jutott a
háztáji állattartás.
A legtöbben tö-

rekednek arra, hogy
saját maguk ter-
messzék meg a zöldséget, gyümölcsöt, vagy
kevésbé vegyszerezett, háztáji gazdaságok-
ból szerezzék be azokat, illetve egyre többen
nevelnek baromfit, juhokat, nyulat vagy ser-
tést, így jutva megbízható minőségű húshoz,
tejhez, tojáshoz. Emellett persze ezek az élel-
miszerek visszaidézik az otthoni ízek régi va-
rázsát is.
Tíz-tizenöt tyúk, egy jó kakassal már kielé-

gítheti egy család havi tojásfogyasztását, va-
lamint biztosítva az állomány megújulását,
a húsellátásba is bekapcsolódhat. A legtöbb
esetben azonban a várható húshozammiatt a
disznótartás a legnépszerűbb, hiszen a háztar-

tásimaradékokat némi táppal kiegészítve ezek
az állatok könnyedén takarmányozhatók. A
tapasztalatok szerint két sertés már fedezheti
egy-egy család éves húsigényét. Különösen a
tejhozam miatt gyakorivá vált a kecsketartás
is. Az évi zöldségszükséglet kedvező időjárá-

si viszonyok
mellett egy
600-800 négy-
ze tméte re s
konyhakerttel
már biztosít-
ható.
A hobbi

háztáji állat-
tartás tehát a
reneszánszát

éli, de nem felejthetjük el, hogy a gazdától
mindez nagy felelősséget kíván. Csak az fog-
jon bele, aki szereti az állatokat és örömét leli
a munkában, hiszen az álla-
tok tiszteletben tartása, jó
közérzetük biztosítása min-
den állattartó kötelessége.
Fontos tehát a megfelelő,

gazda és állat számára egy-
aránt biztonságos berende-
zések beszerzése és a gaz-
dasági épületek körültekintő
kialakítása.
Ezen kisgazdaságok mű-

ködtetéséhez és berendezéséhez kíván cé-
günk segítséget nyújtani, hiszen a szükséges
eszközöket és felszereléseket a Vetashop biz-
tosítja az Ön részére. Katalógusainkat és az
akciós újságjainkban szereplő termékeinket,
megtekintheti a www.vetashop.hu oldalon,
valamint áruházunkban (tel: 06-30/820-1674,
cím: 2100 Gödöllő, Kenyérgyári u. 2.), ahol
termékeink széles választékával, állandó ak-
ciókkal és kedvező árakkal várjuk Önöket, a
megfelelő eszközök kiválasztásához pedig kol-
légáink nyújtanak segítséget.
Amennyiben kérdése merülne fel, fordul-

jon hozzánk bátran a fent megadott telefon-
számon, vagy írjon nekünk emailt (info@
vetashop.hu). Friss hírekért, érdekességekért
keresse fel Facebook-oldalunkat (www.face-
book.com/vetashop) és ne feledje, háztájiban
otthon vagyunk! (x)

A Veresegyházi Fabriczius József Általános
Iskola diákjai nemrég különleges látogatáson
vettek részt Gödöllőn a Veresi TV-nek köszön-
hetően. A gyerekek Frau Bürgermeisterin von
Gödöllővel találkoztat, ez volt ugyanis a tévé
által szerveztet vetélkedő nyereménye. Matyit,
Zsófit,Katát ésMarcit a Veresi TV is elkísérte,
s míg a gyerekek jót játszottak Bürgivel a tévé-
sek elkészítették az „Egy macska élete Gödöl-
lőn” című filmet, ami Bürgi Facebook-oldalán is
megtekinthető.

(ny.f.)

Érdekes új rágcsálókkal, törpe marák-
kal gazdagodott a Fővárosi Állat- és
Növénykert. Ezek a Dél-Amerikában
őshonos, bájos megjelenésű állatkák
sokkal kevésbé ismertek, mint legkö-
zelebbi rokonaik, a nagy marák. Bu-
dapesten is most láthatóak először.
A jelenlegi adatok szerint nem csak

a fővárosi állatkertben, de hazánkban
is először látható ez az állatfaj.
Amarák a rágcsálók rendjébe, azon

belül a tengerimalacfélék családjába
tartozó emlősállatok. Két fajuk is is-
meretes, a nagy mara és a törpe mara.
A törpe marák Argentína, Bolívia és

Paraguay területén élnek. Száraz er-
dőségekben, bozótos és füves terüle-
teken, de vizes élőhelyek közelében
is előfordulnak. Méretüket ritkán
haladja meg a 45 cm-t. A súlyuk is

csak 1,8-2,3 kg. Táplálékuk az
esős évszakban főként lágyszá-
rúakból, fűfélékből, levelekből,
a száraz évszakban kaktuszból
és broméliákból áll. Nem vetik
meg a magvakat, illetve a külön-
féle gyümölcsöket sem. Nappali
állatok, általában reggel és késő
délután a legaktívabbak. Megle-
hetősen fürgék és ijedősek, amin

nincs is nagyon csodálkoznivaló, hi-
szen a törpe marák számos ragadozó,
köztük a jaguár, a puma és a különféle
pamparókák étlapján is szerepelnek.

Forrás: zoobudapest.com

HÁZTÁJIBAN OTTHON VAGYUNK! PULIPARÁDÉ
Közel 50 pulit állítottak ki
vasárnap az Alsóparkban a
Hungaria Puli Klub szerve-
zésében. Az esemény bírója
dr. Jakkel Tamás nemzetkö-
zi küllembíró volt.
Az elmúlt években Gödöllő

egyre népszerűbb a kutyások
körében. A Magyar Ebte-
nyésztők Országos Egyesülete (MEOE) egy nagyobb
kutyás központot létesít hamarosan városunkban. (L)
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Madridban rendezték meg a
2016/2017-es Világkupa sorozatá-
nak újabb kard versenyét, amelyen
több magyar, köztük a gödöllői Gé-
mesi Csanád is pástra állt. Városunk
kardvívója a magyar csapat tagja-
ként bronzérmet szerzett, míg egyé-
niben a 32-ig jutott.

Az egyéni viadalra 177-en neveztek Mad-
ridba. Gémesi Csanád a legjobb 32-ért
az orosz Gladkov ellen nyert 15:11-re, de
sajnos a 16 közé már nem sikerült bejutni,
miután a későbbi győztes, a német Hartung
ellen 15:13-ra kikapott. Összességében a
21. helyen végzett Csanád, míg a többi ma-
gyar vívó közül Szilágyi Áron és Szatmári
András egyaránt bronzérmes lett.
A csapatverseny vigaszt nyújtott a GEAC
vívójának, miután a Decsi Tamás, Gémesi
Csanád, Szatmári András, Szilágyi Áron (a
képen, fotó: hunfencing.hu) összeállítású

kvartett 22 csapat közül a harmadik helyen
végzett. A mieink a nyolcaddöntőben Ka-
zahsztánt verték 45:19-re, a negyeddöntő-
ben Iránt verték 45:35-re, az elődöntőben
az oroszokkal nem bírtunk és kaptunk ki
45:38-ra. A bronzmeccsen óriási csatában
45:43-ra verte a magyar kardcsapat Romá-
niát. A döntőt és ezzel a madridi viadalt az
olaszok nyerték.

Utánpótlás – Kadét válogató

AzUTE vívó csarnokában rendeztek női ka-
dét kard válogató versenyt, ahol két gödöllői
is érdekelt volt. A 30 fős mezőnyben Mis-
surai Pálma a hatodik, mígBevíz Dorottya
a hetedik helyen végzett. -lt-

VíVás – Felnőtt Világkupa Madrid

Gémesi Csanád: csapatban bronz

Nyíregyházán rendezték meg a le-
ány ifjúsági bajnokság országos, hat
csapatos döntőjét, ahol a Penta-Gö-
döllői RC csapata az előkelő harma-
dik helyen végzett.

Szabados István együttese címvédőként ér-
kezett a döntőre, így ebben az évben is a mi-
nimális célkitűzés a hatos döntőbe jutás volt.
A nyíregyházi hosszú hétvégén a gödöllői
lányok a csoportküzdelmek során a későbbi
győztes Vasas ellen 3:1-re kaptak ki, majd
az MTK-t verték 3:0-ra. A középdöntőben
az UTE csapatát múlták felül a mieink 3:2-
re, míg az elődöntőben a Békéscsaba nyert
3:2-re, így a bronzéremért küzdhetett a Pen-
ta-GRC, amelyet végül meg is szerzett, miu-

tán a Nyíregyházát 3:2-re vertékHalla Gré-
táék. A torna legjobb gödöllői játékosának
a csapat kapitányát, Radomszki Boglárkát
választották.
A bronzérmes csapat: Albert Anna, Ba-
logh Zsuzsanna, Halla Gréta, Hemmert
Yvon, Harangozó Laura, Harangozó Lili,
Kalmár Viktória, Király Anna, Maurer
Katalin, Nagy Andrea, Nagy Zsuzsanna,
Radomszki Boglárka, Tettamanti Virág,
Tóth Bagi Réka, Szabados István (veze-
tőedző), Pelle Ildikó (edző), Árpás Géza
(gyúró).
A gödöllői utánpótlás röplabdázás erejét
mutatja, hogy az idei nyolc országos után-
pótlás döntőből hétbe bejutottak városunk
röpisei, ami nagy fegyvertény. Május 26-28.
között a juniorok mérik össze erejüket Ka-
posváron.
Ifi OB végeredménye: 1. Vasas Óbuda, 2.
Békéscsabai RSE, 3. Penta-Gödöllői RC, 4.
Nyíregyháza, 5. MTK, 6. UTE.

-tt-

röplabda – iFi országos döntő

Bronzérmes a Penta-GRC

N a g y
megtisz-
te l te tés
érte Gö-
d ö l l ő
szülöttét,
n y u g d í -
jas test-

nevelő tanárát, Lencsés Csabát. A
Magyar Diáksport Szövetség ünnepi
küldöttgyűlésén a szövetség legma-
gasabb kitüntetését, a Diáksportért
díjat vehetett át.

Alaudációban elhangzott, hogy 45 éve aktív
szereplője a diáksportnak, körzeti, megyei
(röplabda) szakreferens, megyei elnökségi
tag, országos Felügyelő Bizottsági tag.
Évente 60-70 versenyt szervez. „Fő műve”
remek gödöllői, és megyei gárdának a ve-
zetőjeként a mezei futóverseny országos
döntője. 2000-2300 tanuló és kísérői jönnek
Gödöllőre, és a szervezők ezzel a rendez-
vénnyel is öregbítik a város hírnevét. A díjat
Balogh Gábor ( balra ) azMDSZ elnöke, és
Tóth Zoltán alelnök adták át.

-forrás és fotó: mdsz.hu-

elisMerés – Mdsz 30 éVes, jubileuMi küldöttgyűlése

Lencsés Csaba elismerése

Ötödik helyen végzett a futsal
NB II-es felsőházi, hatcsapatos
rájátszás Keleti-csoportjában a
MAG-LOG Team CFT Gödöllő, mi-
után a záró fordulóban kikapott
az MVFC Berettyóújfalu második
csapatától 4-2-re.

Az utolsó forduló némi szerencsével (ha
a harmadik Kazincbarcika nem nyer a
negyedik helyezett Kincsem Lovaspark

ellen) és gödöllői győzelemmel ala-
kulhatott volna akár vidámabban, azaz
bronzérem ünnepléssel is, de ez már
történelem, ugyanis Magyar Zsolték
kikaptak 4-2-re a hatodik helyen záró
MVFC II-től, így 14 ponttal az ötödik
helyen zártak.
NB II. Keleti-csoport, rájátszás az
1-6. helyekért 10. forduló: MVFC II. –
MAG-LOGTeamCFTGödöllő 4-2 (0-1)
Gólszerző:Annus Árpád (2). -tt-

Futsal – zárásként Vereség

Ötödik lett a MAG-LOG Team

Két győzelemmel és egy vere-
séggel abszolválták az elmúlt
hétvégét labdarúgó csapata-
ink. Meglepetésre 4-0-ás ve-
reséget szenvedett a megyei
I. osztályú pontvadászatban
hazai pályán a Gödöllői SK az
ezüstéremért zajló párharc-
ban a nagy rivális Tura VSK el-
len,míg amegyei harmad osz-
tályban a GEAC 6-0-ra, a GSK
II-Szada 7-1-re nyert.

Szász Ferenc együttese az ezüsté-
rem bebiztosításáért és a bajnoki cí-
mért folyó küzdelem nyitva tartásá-
ért lépett pályára a Tura VSK ellen.

Nos, a Gödöllői SK 4-0-ra kikapott,
így csatát veszített a harmadik he-
lyen álló turaiakkal szemben, de a
háborút még megnyerheti, ugyanis
maradt még két pont előnye riváli-
sával szemben. Ellenben a bajnoki
arany távolodni létszik, bár a listave-
zető Vecsés sem tudott nyerni (1-1),
ennek ellenére már csak matematikai
esély van arra, hogy az első helyre
odaérjen a Gödöllő. Elsődleges cél
tehát a második hely megtartása, ami
nem lehetetlen küldetés a jelenleg 59
pontos GSK-nak.
Pest megyei I. osztály, 28. forduló
Gödöllői SK – Tura VSK 0-4 (0-1)

Megyei III. osztály – A különbség egy
hatos volt

Magabiztosan nyert a GEAC-SZIE és a
GSK II-Szada csapata is a megyei III.
osztály Közép A-csoportjának utolsó
előtti játéknapján. A listavezető „egyete-
misták” 6-0-ra verték a Kókát idegenben
és 61 pontosak, ezzel őrzik első helyüket
a tabellán, míg a GSK kettő hazai pályán
verte a Zsámbok II-őt 7-1-re és 42 pontot
gyűjtve hatodik helyen áll a csoportban.
Pest megyei III. osztály Közép A-cso-
port, 25. forduló: Kóka KSK – GEAC-
SZIE 0-6 (0-3) Gólszerzők: Angyal
Zoltán, Kohlmann Ferenc, Somogyi Le-
vente, Juhász Tamás, Beregszászi Béla,
Horváth Zsolt. Gödöllői SK II-Szada –
Zsámbok SE II. 7-1 (2-1) Gólszerzők:
Szabó László (3), Pakuts Barna (2), Tury
Viktor, Várszegi Gábor. -lt-

labdarúgás – gödöllői gólzápor a Megye hároMban

Csatát veszített a GSK

Az elmúlt hétvégén két hazai
versenyen is kitettek magukért a
GEAC atlétái. Renner Luca meg-
védte bajnoki elsőségét hétpró-
bában és összesen öt arany-, egy
ezüst- és két bronzéremmel zár-
ták a versenyeket a gödöllőiek.

Debrecenben, a Gyulai István Atlétikai
Centrumban rendezték meg a Felnőtt,
U23 és Junior összetett bajnokságát, ahol
a Zsivoczky Attila edzette „maroknyi”
GEAC csapat kiválóan szerepelt. A ta-
valyi bajnok Renner Luca – a két olim-
pikon többpróbázónk (Zsivoczky Farkas
Györgyi és Krizsán Xénia) távollété-

ben – kiváló versenyzéssel, két egyéni
csúccsal (200 m és 800 m), kiemelkedő
magasugrással (177 cm), összesen 5309
pontos egyéni legjobbjával felnőtt és
egyben junior bajnoki címet ünnepel-
hetett. Kiemelkedő eredményével tel-
jesítette a nyári olaszországi Junior Eu-
rópa-bajnokság nemzetközi (5100 pont)
és magyar (5250) kiküldetési szintjét és
az ezzel járó biztos részvételt! A férfiak
között a szintén címvédő Kriszt Botond
két szám után az első helyről sérülés mi-
att feladta a versenyt, ugyanakkor a juni-
orok között Tóth Zsombor magabiztos
versenyzéssel, közel 600 pontos előny-
nyel (6296 pont) magyar bajnok lett.

Ezzel egy időben zajlott a Kelet Kupa,
egyben Szuper Liga verseny, ahol sok
felnőtt és korosztályos liga számot ren-
deztek. Kiemelkedően szerepelt Simon-
város Csanád, aki rúdugrásban 490 cm-
es eredménnyel lett második és a fedett
pálya után szabadtéren is teljesítette a
már említett Junior Eb szintet, ami azt
jelenti, hogy ő is biztos tagja az utazó
csapatnak. A Serdülő Ligában a GEAC
gerelyhajítói remekeltek: a fiúknál Mi-
hajlovic Alex (53,80m), a lányoknál
Eszenyi Napsugár (41,83m) hozta el
az aranyérmet, ugyanitt Juhász Nándor
(49,98) bronzérmes lett. Szintén harma-
dik helyen végzett Dobránszky Laura
80 m gáton 12,26-os egyéni csúccsal.
Edzők: Szörényi István, Máté Alpár,
Körmendy Katalin. -kb-

atlétika – Felnőtt és junior Versenyek

Renner Luca: címvédés hétpróbában

A tavaszi szezon utolsó megméret-
tetésén vettek részt a Gödöllői Con-
tact ITF Taekwon-do Sportegyesület
versenyzői, akik a XV. Nemzetek Ku-
páját három éremmel zárták.

A május 13-án megrendezett nemzetközi
versenynek Hatvan városa adott otthont és
49 sportegyesület, mintegy 250 sportolója
mérette meg magát küzdelem, formagya-
korlat és erőtörés versenyszámban gyermek,
serdülő és ifjúsági korcsoportokban.
A38magyar sportegyesület mellett érkeztek
csapatok Horvátországból, Szlovéniából,
Csehországból, Szlovákiából, Szerbiából és
Romániából. A gödöllőiek öt versenyzővel,
három edzővel és egy versenybíróval vágtak

neki a viadalnak. Bordács Sára serdülő 45
kg-ban küzdelemben az első, formagyakor-
latban a második helyen végzett, míg Hid-
végi Richárd Henrik serdülő formagya-
korlat kategóriában lett aranyérmes. Lovász
Hanna, Koltai Csongor és Kiss Dávid is
jó teljesítményt nyújtottak, azonban ezúttal
nem sikerült dobogóra állniuk.
A csapat felkészítését Kókai Zsolt 5. Dan
mester koordinálta, a versenyen pedig
Könczöl Alexandra, Péter-Horváth Nor-
bert ésUdvardi Miklós segítették a sporto-
lók munkáját.

-li-

Nagy meg-
tiszteltetés
érte a gö-
döllői és
környékbeli
karatékákat,
miután Tana-
ka Masahiko,

ötszörös karate világbajnok edzé-
sén vehettek részt, amit a Szent
Imre iskola tornacsarnokában
tartottak meg.

Ács Tibor, a gödöllői Saino SE vezetője el-
mondta: – Tanaka sensei közel 20 éven át
segítette a Magyar JKA karate Szövetség
munkáját, a gödöllői edzése nagy hatással
volt tanítványira és ösztönzőleg hatott a kö-
vetkező rájuk. Az elmúlt hétvégén Törökbá-
lintonmár bizonyíthatták is a gödöllőiek ezt,
ugyanis ott került megrendezésre a XVII.
JKA OB /Ippon Shobu Karate-do országos
bajnokság. Saino SE 14 versenyzővel kép-
viseltette magát a viadalon, amelyen 21
egyesület 184 karatésa mérte össze tudását.

Ács Tibor tanítványai közül Lauber Zille (a
képen) küzdelemben és formagyakorlatban
is bajnoki címet szerzett, Kelemen Csaba
küzdelemben második, formagyakorlatban
harmadik lett, Juhász Anna mindkét kate-
góriában bronzéremig jutott, Lovász Nóra
és Rátonyi Gellért egyaránt harmadik lett
küzdelemben, míg Berényi Tamás forma-
gyakorlatban a 9-16. helyen végzett saját
korcsoportjában.
A csapat tagjai voltak még: Lengyel Lász-
ló, Szatlóczki Vidos, Bárdos Triszten, Ács
Julianna, Ács Dorottya, Csighy Dániel,
Urr Gergely, Kelemen Botond, Edző: Ács
Tibor. -ll-

karate – tanaka Masahiko 8. danos karate Mester gödöllőn

Nyolc Saino érem az ob-ról

Május 13-án Óbudán rendezték
meg a BASE Kupát, amelyen a
Grassalkovich SE csapatai három
arany-, két ezüst- és egy bronzér-
met szereztek.

Kőhler Ákos akrobatikus torna csa-
pata ismét bizonyította, hogy kiváló
műhelymunka zajlik a Grassalkovich

SE háza táján, ugyanis a BASE Kupán
első helyen végzett az újonc korosztály-
ban vegyes párosban a Nemes Márton,
Brandt Kinga duó, a gyermek kor-
csoportban a Jacsó Gréta, Rezsabek
Janka, Kupi Boróka leány hármas,
valamint a 12-18 éves korcsoportban a
Trézsi Richárd, Kőhler Csaba páros.
Második lett gyermek korcsoportban a

Varga Levente, Ábrahám Zita vegyes
páros és a 12-18 évesek között a Da-
rabont Júlia, Zamecz Kitty, Lőrincz
Boglárka trió, míg a harmadik helyen
végzett a youth korcsoportban a Brandt
Boglárka, Balogh-Czoller Sára páros.
Szintén a youth korosztályban végzett
a negyedik helyen a Márta Blanka,
Ádám Alexandra, Lutz Helka formá-
ció, míg az újoncoknál hatodik lett a
Willimek Fruzsina, Rezsabek Blanka,
Gera Viktória alkotta trió. -ll-

akrobatikus torna – base kupa

Kiváló GSE szereplés

harcMűVészet –XV. neMzetek kupája

Két aranyyy- és egy ezüstérem
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Május 24., szerda, 18.00: Juniki Spar-
takus (hegedű) növendékeinek hangver-
senye
Május 25., csütörtök, 18.00: A népzene
tanszak hangversenye
Május 26., péntek, 17.30: Somodi Ká-
roly (trombita, furulya) növendékeinek
hangversenye
Május 28., vasárnap, 15.00: Gálné Bagi
Márta (hegedű) növendékeinek hang-
versenye
Május 29., hétfő: 16.00: Valastyán Ta-
más (jazz-gitár) növendékeinek hang-
versenye; 17.00: Bubenyák Zoltán (jazz-
zongora) növendékeinek hangversenye;
18.00: Csányi István (szaxofon) növen-
dékeinek hangversenye
Május 30., kedd, 15.00: Művészeti alap-
vizsga hangversenyek

FRÉDÉRIC CHOPIN ZENEI
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY

GIM-ház (Gödöllői Iparművészeti Műhely Alkotóháza)
2100 Gödöllő, Körösfői utca 15-17. telefon/fax: 28-419-660, gimhaz@invitel.hu, www.gimhaz.hu

Az alkotóházban
„… a kék magasba szállok…”

címmel
Erzsébet királyné tiszteletére rendezett zászlókiállítás látható.

Kiállítók: Aranyosi Zsuzsanna, Bányász Judit, Bornemisza Eszter, Czeglédi Júlia, B.
Csernyánszky Katalin, Csíkszentmihályi Réka, T. Doromby Mária, Fóris Katalin, Golarits
Erzsébet, Göbölyös Márta, Katona Szabó Erzsébet, Kelemen Katalin, Latin Anna, Makkai
Márta, Morvay Ibolya, Orient Enikő, Ruttka Andrea, Sárváry Katalin textilművészek

Az eseményt az Erzsébet-emlékév keretében rendezzük meg.
Támogatók: Gödöllő Város Önkormányzata, Művészetek Háza Nonprofit Kft. Gödöllő

A kiállítás megtekinthető 2017. szeptember 10-ig (szombat–vasárnap) 14-18 óráig
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ORVOSI ÜGYELET
18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 06-70/370-3104

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL: 06-20/524-0340
ÓZON PAJZS POLGÁRŐR EGYESÜLET: 06-30/621-2968

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Május 22-28.:

Alma Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 510-220.
Május 29–június 4.:

Ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi u. 1. Tel.: 416-551.

FELHÍVÁS!

GÖDÖLLŐ VÁLLALKOZÓJA DÍJ

adományozására

Gödöllő Város Önkormányzata Gödöllő Vállalko-
zója Díjat adományoz azoknak a köztartozással nem
rendelkező egyéni vállalkozóknak, társas vállalko-
zások személyesen közreműködő tulajdonosainak,
illetve vezető tisztségviselőinek, akik olyan tradici-
onális, illetve modern ipari, szolgáltatási tevékeny-
séget folytatnak, amely a város gazdasági életében,
a lakosság ellátásában tartósan kiemelkedőnek és
színvonalasnak minősül, illetve jelentős eredmé-
nyeket értek el a város fejlődését, szolgáltatásainak
bővítését célzó vállalkozási tevékenységeikkel.

AGÖDÖLLŐVÁLLALKOZÓJADÍJ évente két
személynek adományozható.

Tisztelettel Kérem, hogy javaslataikkal segítsék a
döntéshozókat.

Kérem, hogy Indoklással alátámasztott javaslata-
ikat szíveskedjenek a Polgármesteri Hivatal Polgár-
mesteri Kabinetre eljuttatni (2100 Gödöllő, Szabad-
ság tér 7. címre, és / vagy a kovacs.reka@godollo.
hu e-mail címre).

HATÁRIDŐ: 2017. június 7. (szerda) 12 óra

Halász Levente,
a Gazdasági Bizottság elnöke sk.

FELHÍVÁS!
Gödöllő Város Díszpolgára

kitüntető cím odaítélésére

Tisztelt Gödöllői Polgárok!

Gödöllő Város Képviselő-testülete az 1996. évi 12. (VI.3.) számú önkormányzati rendeletében, valamint
az ezt módosító 21/2003. (VI.19.) számú, az 5/2012. (II.8.) számú, a 17/2013. (V.21.) számú, 9/2014. (V.19.)
számú önkormányzati rendelet szabályozza az önkormányzat legmagasabb elismerését a GÖDÖLLŐ VÁ-
ROS DÍSZPOLGÁRA kitüntető cím adományozásának rendjét.

1./ A kitüntető cím azoknak a magyar vagy külföldi személyeknek adható, akik:
- a város gazdasági, társadalmi, tudományos vagy művészeti életében maradandót alkottak,
- egész életművükkel, kiemelkedő munkásságukkal szolgálták az emberi civilizáció, a kultúra,

a művészet ügyét, hozzájárulva a város tekintélyének gyarapításához, jó hírnevének növeléséhez.

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

3./ A városi kitüntetések adományozására javaslatot tehetnek az önkormányzat szervei, társadalmi szer-
vezetek, közösségek, személyek. Az adományozásról a képviselő-testület dönt. A kitüntetés post mortem
adományozható, posztumusz nem adományozható.

Tisztelettel kérem Önöket, hogy javaslataikkal, véleménynyilvánításukkal segítsék a döntéshozók mun-
káját!

Kérem, hogy javaslatát írásban, részletes indoklással szíveskedjen a Polgármesteri Hivatal Polgármeste-
ri Kabinetére eljuttatni (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7. címre, és / vagy a kovacs.reka@godollo.hu e-mail
címre).

HATÁRIDŐ: 2017. június 7. (szerda) 12 óra

Tisztelettel,

dr. Gémesi György
polgármester sk.

WEBLAP TÁJÉKOZTATÓ

A KEDVEZMÉNYEZETT NE-
VE: GÖDÖLLŐ VÁROS ÖN-
KORMÁNYZATA

A projekt címe: Gödöllő középületeinek energetikai felújítása
a KEHOP 5.2.9. kódszámú pályázat keretében

A szerződött támogatás összege: 249 999 924 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása:
2017-ben jelen pályázat Támogatást Igénylője Gödöllő Város
Önkormányzata, mely a KEHOP-5.2.9-16. kódszámú, „Pályá-
zatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió
települési önkormányzatai számára” című konstrukcióra nyúj-
tott be Támogatási Kérelmet, amely a „Gödöllő középületei-
nek energetikai felújítása a KEHOP 5.2.9. kódszámú pályázat
keretében” elnevezést kapta, KEHOP-5.2.9-16-2016-00033
azonosítószámmal. Jelen projekt tárgya Gödöllő Város Ön-
kormányzata területén kettő középület energetikai korszerű-
sítése. A középületek üzemeltetési költségei az Önkormány-
zat éves költségeinek egy igen jelentős részét teszik ki. A
magas üzemeltetési költségeket főleg a fűtési hőigényből
származó magas távhő és gázenergia-költség teszi ki. Ezek
alapján javasolt a fűtési energiaigény csökkentése, ami az
épület külső határoló felületeinek hőszigetelésével, valamint
a nyílászáróinak cseréjével érhető el. A projekt keretein belül
két épület energetikai korszerűsítése valósul meg, a Művé-
szetek Háza Gödöllő Kulturális és Konferencia Központ és a
Petőfi Sándor Általános Iskola Épülete.

A PROJEKT TERVEZETT BEFEJEZÉSI DÁTUMA: 2018.02.28.

PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: KEHOP-5.2.9-16-2016-00033

Dr. Röder Rita tájékoztatja tisztelt betegeit, hogy
2017. 07.03.- 07.30.-ig szabadságon lesz.

Ez idő alatt helyettesítését Dr. Tőke István végzi.
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Mob.: +36/30-952-9987

Fotó:Tatár Attila

Gödöllői kávéházba
MOSOGATÓ–TAKARÍTÓ

munkatársat keresünk!

Jelentkezés személyesen:
Gödöllő, Dózsa Gy. út 13. címen

Nyitva: H–Szo 800–1700

tel.: 06-70/601-8608
06-70/601-8618
Cím: Gödöllő, IsaszeGI út 60.

MUSKÁTLI ÉS

EGYNYÁRI NÖ
VÉNYEK

VÁSÁRA!



INGATLAN
+ Bontandó házat vagy építési telket ven-
nék Gödöllőn! Tel.:20/944-7025

+ Gödöllőn minőségi garázs-összeköté-
ses ikerház, 3szoba+ nappalis, 135nm
hasznos, 420nm-es privát telekkel eladó.
I.ár: 35MFt Tel.:20/772-2429

+ Új építésű részen 4 szoba+ nappa-
lis, garázsos újszerű 139nm-es ikerház
eladó 600nm-es telken iár: 41,9m Ft.
Tel.:20/772-2429

+ Sürgősen eladó
Gödöllőn, belváros-
ban egy 30nm-es,
fsz-i, cirkós üzlethe-
lyiség Iár:12.49M Ft.
Tel.:20/804-2102

+ Eladó két és félszobás,
erkélyes, felújított lakás
Gödöllőn Iár:18.8MFt.
Tel.:20/804-2102

+ Eladó 3szoba+ nappa-
lis, újszerű ikerház 400
nm-es telekkel 28MFt-
ért. Tel.:20/804-2102

+ Gödöllő központjában IV. emeleti,
58m2-es, kétszobás lakás, jó állapot-
ban sürgősen eladó! Irányár: 15,8MFt.
Tel.:20/539-1988

+ Újfenyvesben nappali+ 5szobás, gará-
zsos ikerházfél eladó! Irányár:39,5MFt.
Tel.:20/539-1988

+ 578m2-es rendezett telken 60m2-es csa-
ládi ház eladó Gödöllőn! Tel.:20/539-1988

+ Gödöllőn, új építésű ikerházak eladóak!
Tel.:20/539-1988

+ ÉPÍTÉSI TELEK eladó Gödöllőn az Antal-
hegyi úton, 1070 nm. 06-30-588-5889

+ Gödöllőn, Királytelepen 452m2-es, össz-
közműves saroktelek ikerház építésére vo-
natkozó kész háztervvel eladó! Iár:9,8MFt.
Tel.:20/772-2429

+ Szadán igényes környezetben, jó fekvé-
sű, 1600m2, gondozott, közműves építési
telek 9,5M-ós irányáron sürgősen eladó!
Tel.:20/772-2429

+ Eladó lakást keresek központban!
Tel.:20/804-2102

+ Gödöllőn, központban, 95m2-es, n+3szo-
bás családi ház 837m2-es telekkel eladó!
Iár.:28MFt Tel.:20/944-7025

+ Petőfi téren teremgarázs-kocsibeálló
kiadó!! 12Eft/hó (Félév esetén kedvez-
mény!) Tel.:20/944-7025

+ Gödöllőn, Királytelepen 1136 nm-es tel-
ken kertes családi ház eladó. Komfortos,
3 szobás. Hasznos lakóterület 92 nm,
(+40nm lakóépület félkész állapotban).
Pince, garázs, ásott kút is van. Érdeklődni
hétvégén: 20/2210-199

+ Gödöllőn a Hegedűs Gyula utcában kitű-
nő állapotú 107 nm-es, 4 szoba+ nappalis
ikerházfél eladó. A házhoz garázs és saját
kert is tartozik. Ára: 33 millió Ft. Érd: 06-
30-500-2432

+ Domonyvölgy, Tulipán utcában panorá-
más, ápolt, 300 négyszögölön alpesi stílu-
sú téglaház (víz, villany, fúrt kút, szerszá-
mos kamra, pince, 100 tő szőlő, 25 termő
gyümölcsfa) 7,2MFt-ért eladó. 06-28-530-
308, 06-20-542-8437

+ Eladó egy 44 nm-es, másfél szobás lakás
a város központjában. Igény esetén felújí-
tandó. Iár: 12,7 MFt. Tel: 70/7011-008

+ Eladó Gödöllő, Kazinczy körúton 60 nm-
es, első emeleti, erkélyes, konvektoros,
vízórás lakás. A ház hőszigetelt, a lakás
2 szobás, parkettás, konyha, spejz, für-
dőszoba, WC. Iár: 17,5MFt. Érd: 30/427-
1800, 30/970-7676

+ ÉPÍTÉSI TELEK eladó Szadán, 1470 nm,
összközműves. 06-30-588-5889

+ Eladó Gödöllőn az Erzsébet Parkkal
szemben egy 100nm-es, 2nappali, 2für-
dőszobás, 2szintes, téglaépítésű lakás
bramac cseréppel, egyéb helyiségekkel
Gödöllő egyik legjobb helyén. A ház előtt
ingyen parkolási lehetőség. I.á.: 27,9 mFt
0620-919-4870

+ Eladó Gödöllő Blahai részén egy föld-
szint+ tetőteres, nappali+ 2szobás, +40nm
önálló apartmanként is bevonató helyiség,
téglaépítésű, szigetelt, családi ház 714nm-
es telken, erkéllyel, kertkapcsolatos terasz-
szal. I.á.: 31,5 mFt 0620-919-4870

+ Eladó Gödöllőn egy csendes, aszfalto-
zott, kertvárosi utcában egy téglából épült,
galériás, kandallós nappali+ 4szobás,
2fürdőszobás, hangulatos családi ház
kertkapcsolatos terasszal, kellemes meg-
jelenésű, idősebb örökzöldekkel telepített
kerttel, 1098 nm-es telken. Az ingatlanhoz
tartozik egy 2állásos garázs és egy külön-
álló, lakható melléképület, alatta pincével.
I.á.: 37 mFt 0620-919-4870

+ Eladó Gödöllőn az Alvégben egy 180nm
alapterületű, 4,5 szobás parasztház, tel-
jesen új tetőszerkezettel, összközművel,
472nm-es telken. I.á.: 17,9 mFt 0620-919-
4870

+ Eladó Gödöllőn a Volán buszpályaudvar-
ral szembeni 4 emeletes lakótömbben egy
65nm-es, 2emeleti, 2szobás, loggiás örök-
lakás konvektoros fűtéssel. I.á.: 18,2 mFt
0620-919-4870

+ Eladó Gödöllőn az Alvégben egy 2 ge-
nerációnak is alkalmas, összkomfortos
családi ház 1196nm-es telken. A ház
egyik része fel lett újítva, melyben nap-
pali+ 3szoba, konyha, étkező, fürdőszoba
található, a fűtés vegyes tüzelésű kazán-
nal van megoldva. A ház másik részében
2,5 szoba, konyha, fürdőszoba található,
konvektoros fűtéssel. I.á.: 31,9 mFt 0620-
919-4870

+ Eladó Gödöllő fenyvesi részén egy 30m-
es utcafrontú, 2,5szobás, téglából épült
100nm-es családi ház 1703nm-es telken.
Az ingatlanon melléképületek, borospince
és egy különálló, téglából épült nyári kony-

ha található. I.á.: 27 mFt
0620-919-4870

+ Eladó Gödöllő blahai
részén 90nm-es, új épí-
tésű lakások külön kis
telekrésszel, kulcsra-
kész állapotban 31 és 35
mFt közötti eladási árért.
0620-919-4870

+ Eladó Dányban a
tó mellett 2db nyara-
ló, az egyik téglából
épült a másik köny-
nyűszerkezetes cseh
típusú. I.á.: 5,9-6,9

mFt 0620-919-4870

+ Eladó Gödöllő központjában az
egyik, ha nem a legjobb utcájában
egy 798nm-es építési telek, teljes
közművel ellátva, 40% beépítési le-
hetőséggel, építési tervekkel. Ritka
ALKALMI vétel!!! E.á.: 25,9 mFt 0620-
919-4870

+ ADÓSSÁGKEZELÉS és Hitelkivál-
tás. Azonnali készpénz felvásárlás!
06-30-588-5889

ALBÉRLET KIADÓ
+ Gödöllőn albérlet kiadó: 1 szoba össz-
komfortos. Tel: 06-20-226-3007

ÜZLET, IRODA, GARÁZS
+ A RÉGI POSTA épületében IRODÁK KI-
ADÓK, egyben vagy külön-külön is. Tel:
0620-962-5007

+ Sürgősen eladó Gödöllőn, belvárosban
egy 30nm-es, fsz-i, cirkós üzlethelyiség
Iár:12.49M Ft. Tel.:20/804-2102

+ Petőfi téren teremgarázs-kocsibeálló ki-
adó!! 12Eft/hó (Félév esetén kedvez-
mény!) Tel.:20/944-7025

ÁLLÁS
+ HÁZVEZETŐNŐI ÁLLÁSRA kö-
zépkorú hölgyet keresünk hosszú
távra, gödöllői munkahelyre, napi
8 órára. Bejelentett állás. Elvárá-
sok: házimunkában jártas (főzés,
mosás, vasalás, takarítás), mun-
kájára igényes, precíz és gyors,
jogosítvánnyal rendelkezik, meg-
bízható, nemdohányzó. Gödöllő
és közvetlen körzetéből fényké-
pes bemutatkozó levelet várunk:
e-mail: bizalom.partner@gmail.com

+ SOFŐRT keresünk autó szállítóra, nem-
zetközi munkára, kiemelt fizetéssel. Nyelv-
tudás előnyben. Tel: 06-70/618-2979

+ IRODAI munkára keresünk minimum an-
golul beszélő és írni tudó munkatársat.
Rugalmas munkaidő. Tel: 06-70/618-2979

+ Autókereskedésbe keresünk értékesítő
és irodai munkatársat. Tel: 06-70/618-
2979

+ A GÖDÖLLŐI PALOTAKERT ÓVODA pá-
lyázatot hirdet ÓVODAPEDAGÓGUS ÁL-
LÁS BETÖLTÉSÉRE. Munkavégzés helye:
2100 Gödöllő, Palotakert 17-18. Feltétel:
szakirányú főiskolai diploma, büntetlen
előélet. Bérezés a KJT szerint. Benyújtan-
dó iratok: -szakmai fényképes önéletrajz,
-iskolai végzettséget igazoló dokumentu-
mok, motivációs levél. Pályázat benyújtá-
sának határideje: 2017. 06. 01. Munkába
állás időpontja: 2017. 09. 01. Pályázat be-
nyújtásának módja: elektronikus úton Var-
ga Lilla részére a pkertovoda@gmail.com
e-mail címre.

2017. május 23.12 gödöllői szolgálat Apró



+ Építőipari cég keres ASZTALOS, ÁCS,
FESTŐ, SEGÉDMUNKÁS munkakörbe al-
kalmazottat. 06-30-369-4823

+ Szigü Temetkezés Kft NŐI és FÉRFI
MUNKATÁRSAT KERES. Érd: 06-30-478-
3673, 0628-410-653

+ Mosodára keresünk két műszakos
munkarendbe dolgozót. Gödöllői munka-
végzés. Mosodai tapasztalat előny. Tel:
70/409-7651

+ Adminisztrátorokat, Végellenőröket, Ko-
csipakolókat, Tolóoszlopos targoncáso-
kat, Raktári dolgozókat (Komissiózókat)
keresünk Budapest környéki munkahelyre.
Szállás, utazás, biztosított. Magas órabér.
Érd: 70/206-2621

+ FODRÁSZ kollégát keresünk! Szakmáját
szerető, jól képzett munkatársat Gödöllő
központjában lévő, régóta jól működő sza-
lonunkba, többféle megoldással. „VÁGJ
BELE” T: 20/3155-158

+ Szakképzett BOLTI ELADÓT felveszünk
gödöllői élelmiszerboltba. Gyakorlat
előnyt jelent. Két műszakos munkarend.
Érd: Kis Péter 30/638-9788

+ Gödöllőn, Alvégen heti 2 alkalommal
BEJÁRÓNŐT keresünk családi házba. 2 x
6 óra. Referencia szükséges. Tel: 30-212-
4807 (5 h után).

+ Gödöllői kis ABC-be PÉNZTÁROS –
ÁRUFELTÖLTŐT felveszünk. Gyakorlattal
rendelkezők előnyben. Önéletrajzokat a
lenarimmakft@gmail.com e-mail címre
várjuk. Tel: 70/608-1801

+ SEGÉDMUNKÁSOKAT ÉPÍTKEZÉSEK-
HEZ felveszek. Jogosítvány előny. Tel:
70/381-8376

+ Nyugdíjas hölgy részmunkaidős ál-
lást keres. Elérhetőség: 20/823-9935

+ Sushi Futár jelentkezését várjuk! 06-
30-588-5889

+ Nyári alkalmi munkára TAKARÍTÓ-
KAT keresek Gödöllőn! Tel: 06-30-
926-2914

+ Gödöllő M. Petrol Benzinkút Töltőál-
lomás KEZELŐ/ PLACCOS munkatár-
sat keres. Jelentkezni a benzamobil@
gmail.com címre küldött önéletrajz-
zal, vagy a 06-20-9723-410 számon
lehet.

+ Az iTStudy Kft. gödöllői irodájába
főállású, tanár végzettségű munkatár-
sat keres a cég következő tevékeny-
ségeihez: szakképzés, felnőttképzés
elsősorban az informatika területén,
digitális tananyagok, e-learning meg-
oldások, web-alapú alkalmazások
fejlesztése, oktatáskutatás, nemzet-
közi pályázatok koordinálása. Elvárá-
sok: biztos angol nyelvtudás, magas
szintű digitális készség, jó kommu-
nikációs és írási készség, kreativitás
a tanításban, tananyagfejlesztésben,
gödöllői vagy közvetlen közeli lakhely.
Önéletrajzot fizetési igény megjelölé-
sével a judit.mezei@itstudy.hu e-mail
címre kérünk.

+ Az OMT Zrt. RAKTÁROS munkatársat
keres Gödöllő településre, középfokú
végzettséggel, legalább 3-5 éves raktári
tapasztalattal, felhasználó szintű számí-
tógépes ismerettel, erkölcsi bizonyítvány-
nyal. Jelentkezni: fényképes önéletrajzzal
a karrier@omtrt.hu email címen.

+ Gödöllő területére szó-
rólap-újság terjesztőt
keresek. A munka vé-
gezhető iskola, nyugdíj
mellett is. Gödöllői la-
kosok jelentkezését vá-
rom! Tel: 20/495-2420

+ KIEMELT BÉREZÉSSEL
BOLTI ELADÓT felveszünk
a gödöllői Csíkos ABC-be!
Jelentkezni a 0670-772-
7850 telefonszámon le-
het vagy személyesen.

+ Nyugdíjasok figyelem!
Gödöllői, gépkocsival
rendelkező, Budapesten
közlekedésben jártas sze-
mélyt keresek, aki időn-

ként orvoshoz visz. Egy fuvar 6.000.-Ft+
benzinpénz. Ugyanitt kertimunka is volna.
06-30-958-5018

+ Egyesített Szociális Intézmény Igazgató-
ja (2100 Gödöllő, Ady E. stny. 56.) álláshir-
detést tesz közzé SZOCIÁLIS GONDOZÓ
és ÁPOLÓ munkakör betöltésére. A pályá-
zati kiírás részleteiről érdeklődni lehet az
intézmény igazgatójánál a 06-28/512-405
telefonszámon. A pályázatokat a szocia-
lisotthon@upcmail.hu címre szíveskedje-
nek küldeni.

+ Cégünk gödöllői nagykereskedésébe fi-
zikai munkával járó ÁRUSZÁLLÍTÓ-SOFŐR
munkatársakat keres, azonnali munkakez-
déssel. Az állás betöltéséhez B kategóriás
jogosítvány, hasonló munkakörben szer-
zett tapasztalat, és jó fizikai állóképes-
ség szükséges. C kategóriás jogosítvány
előny! Feladat: az áru összekészítése, ki-
szállítása az ügyfelek részére. Szállítóle-
velek gondos kezelése. Jelentkezés: 06-
30-949-2228

SZOLGÁLTATÁS
+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 50 nyelven,
anyanyelvi, diplomás, gyakorlott szakfor-
dítókkal! Kedvezményes árak. I.L.I Fordí-
tóiroda, Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.: 28-
511-366, 20/543-1775, e-mail: info@ili.
hu, ili.godollo@gmail.com

+ KERTGONDOZÁS metszés, gépi PERME-
TEZÉS, műtrágyázás, füvesítés, fűnyírás,
rotációs kapálás. Fakivágás, bozótirtás,
sövényvágás, ereszcsatorna tisztítás.
Gyomirtás. Ágak, levelek, gallyak elszállí-
tása. 06/30-747-6090

+ KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabér-
számfejtés, tanácsadás.
Gödöllő, Tűztoronyház,
Kossuth utca 13. Tel: 06-
30-592-1856, 06-30-508-
1380, 06-28-784-752

+ KERTSZABÓK KFT KER-
TÉPÍTÉSSEL, kertgondo-
zással, automata öntöző-
rendszerek kiépítésével,
kerti támrendszerek és
burkolatok kialakításával
foglalkozik: www.kert-
szabok.hu 20/571-3008

+ KÁRPITOS munkákat
vállalunk. Bútoráthúzás
olcsón, gyorsan, garanci-
ával. Minőségi szövetek.
Ingyenes felmérés. Tel:
20/943-2828

+ KERTGONDOZÁS: metszés, sövény-
nyírás, bozótirtás, fűnyírás, gyepszellőz-
tetés, fakivágás, kaszálás és egyéb kerti
munkák. Lelkiismeretes, alapos, megbíz-
ható munka rendszeresen és alkalman-
ként is. Tel: 30/528-7777

+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS,
új csatorna bekötés, fürdőszobák, régi fű-
tési rendszerek, vízvezetékek felújítása,
új szerelése, kialakítása, locsoló, mérő
tervezése, beépítése, átadása. Cirkók,
gázkészülékek, konvektorok karbantartá-
sa felújítása, javítása. Tel: 20/9527-289,
28/476-229

+ SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon
bizalommal, házhoz megyek. Számítógép
szerelés, rendszer és programtelepítés,
vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel:
30/333-9201

+ KERTFENNTARTÁS és NÖVÉNYVÉDE-
LEM. Fakivágás, tuják, sövények vissza-
vágása. Bozótirtás, fűkaszálás, füvesítés,
gyepújítás, ültetés. GÉPI PERMETEZÉS:
bukszusok, gyümölcsfák virágzáskorá-
ban, örökzöldek lemosó és betegség meg-
előzése, kerti kullancsok gyérítése. 06/20-
922-4400
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+ EGYEDI FRANCIAÁGY, ülőgarnitúra elké-
szítése a kívánt méretben, kivitelben, ga-
ranciával. Tel: 20/943-2828

+ SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS.
Ingyenes árajánlat! Tiszta, rendes munka!
Tel: 20/4-359-650

+ DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉLKÜL.
Tóth Tamás 06-70-502-5620

+ Betegségeket kiváltó lelki okok oldása
Gödöllőn. További információ a www.the-
tagodollo.hu oldalon. Időpont egyeztetés:
20/367-4274

+ KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. RAK-
TÁROZÁS. Csomagoló anyagok árusítása.
Minden, ami a költöztetéshez kell. Had-
nagy Árpád 20/311-7470

+ REDŐNYJAVÍTÁS, GURTNI CSERE egész
Pest megyében garanciával, megbízható
szakembertől, szolid áron, 48 órán belül.
0670-418-3032

+ KÖLTÖZTETÉS! BÁRMIT, BÁRHOL,
BÁRMIKOR! Igény esetén RAKTÁRO-
ZÁST, LOMTALANÍTÁST is vállalunk. Tel:
70/621-6291

+ Redőnyök, szúnyoghálók, harmonika
ajtók a környék legjobb áraival! Kor-Mon
Nyílászáró Kft. Gödöllő, Kossuth L. u. 26.
Tel.: 06-30-398-48-15, 06-30-280-93-75,
06-28-423-739; email: kormon@invitel.hu

+ DUGULÁS ELHÁRÍTÁS falbontás nél-
kül. Ázások csőtörések megszüntetése.
Vécék tartályok csapok szifonok cseré-
je. Csatorna kamerázás. VÍZSZERELÉS.
20/491-5089

+ Azonnali kezdéssel vállalok KŐMŰVES
MUNKÁT, BURKOLÁST, VÍZSZERELÉST,
TETŐJAVÍTÁST és fűnyírást! Tel: 06-70-
361-9679

+ Műanyag párkányok kül- és beltérre
(UV álló): 15cm-es: 1.790Ft/fm; 21cm-es:
2.190Ft/fm; 25cm-es: 2.480Ft/fm; 30cm-
es: 2.800Ft/fm. Takarólécek RAKTÁRRÓL
azonnal 30, 50, 70mm-es szélességben.
Gödöllőn belül INGYENES kiszállítással.
Érd.: Kor-Mon Nyílászáró Kft. Gödöllő,
Kossuth L. u. 26. Tel.: 06-30-280-9375;
06-30-398-4815

+ ADÓSSÁGKEZELÉS és Hitelkiváltás.
Azonnali készpénz felvásárlás! 06-30-
588-5889

+ Redőnyök, szúnyoghálók, harmoni-
ka ajtók, reluxák gyártása és szerelése!
Kérjen árajánlatot: kormon@invitel.hu,
06-30-280-93-75.

NYÁRI TÁBOR

+ ANGOL, SPORT és KALAND TÁBOR!
„Science, Fun & Magic”. Természettu-
dományi kalandok, sport, kreativitás!
MEDENCÉBEN pancsolás! További infók:
info@ili.hu és I.L.I. Kreatív Nyári táborok
(Facebookon)

+ KISTUDÓS SZABADIDŐTÁBOR! Peda-
gógusok szerveznek a nyári szünet ide-
jére több alkalommal, 7-12 éves gyerme-
kek számára, életkoruknak megfelelő,
tudományos-megismerő tevékenységre
alapozó szabadidőtábort, érdekes kie-
gészítő programokkal. Időpontok: július
3-7. és július 10-14. Hétfőtől péntekig,
reggel 8 órától 16 óráig. Helyszíne: Gö-
döllői Erkel Ferenc Általános Iskola.
Napi háromszori étkezést biztosítunk
meleg ebéddel. Részvételi díj: 20.000,-
Ft. Több alkalomra és testvérekre ked-
vezményt biztosítunk. Érdeklődésüket,
jelentkezésüket tisztelettel a 30-210-
5058-as telefonon várjuk.

TÚRA, KIRÁNDULÁS

+ A Margita 344,2 TSE nyílt túrát szervez:
Szlovénia gyöngyszemei és Trieszt, július
5–9 között. Ára: 74.000 Ft, mely tartal-
mazza a szállás, busz és a belépők költ-
ségeit. (3 hely még van.) Érdeklődni: 06-
20-211-2219

EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS

+ Gyógypedikűr: tyúkszem, szemölcs,
bőrkeményedés, vastag benőtt gombás
köröm kezelése, ápolása. Talpmasszázs.
Óvakodjon a feketén dolgozó házaló kon-
tároktól! 30 év szakmai háttér. Bárándi Jó-
zsef 20/532-7275

+ GYÓGYMASSZÁZS, SPORTMASSZÁZS
GÖDÖLLŐ központjában. Kinesio tape
terápia, sportsérülések gyógyítása, nyi-
rokmasszázs. Migrénes fejfájás, izom és
ízületi fájdalom gyógyítása. V. Ádám 06-
20/561-3320

+ Körömbenövés kezelése – szemölcs
kezelés – gyógypedikűr - cukorbetegek
lábápolása is. Felnőtt és gyermek. Gödöl-
lő – Tormay Károly Egészségügyi Központ
Ortopédiai szakrendelő (kedd). Bejelent-
kezés: Baraksó Rita 70/422-1978

ADÁS-VÉTEL

+ KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIBRI-
SEKET, papírrégiségeket, magyar és kül-
földi bélyeggyűjteményeket VÁSÁROLOK.
Tel: 28/412-230
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+ Almásy Katalin becsüs, vásárol leg-
magasabb áron bútorokat (romosat is),
festményeket, órákat, dísztárgyakat, por-
celánokat, szobrokat, könyveket, csillárt,
ékszereket, hangszert, kitüntetést, régi
pénzt, csipkét, bizsukat, borostyánt, ha-
gyatékot, mindenféle régi tárgyat díjtalan
kiszállással, értékbecsléssel hétvégén is.
30/308-9148

+ RÉGISÉG. Pappné Szilvia szakbecsüs
díjtalan kiszállással vásárol antik búto-
rokat, festményeket, órákat, mindenféle
szobrokat, vitrin dísztárgyakat, ezüstöt
(hibás és hiányos darabokat is), régi pén-
zeket, bizsukat és ékszereket, borostyánt,
mindenféle régiséget és HAGYATÉKOT.
Legmagasabb áron vásárolunk első ve-
vőként! Tel: 06/1-293-1759, 70/942-0806,
20/465-1961

+ 7 DB műanyag FÓLIAVÁZ (7,8 hosszú, 5
cm átmérőjű) eladó. Tel: 06-30-367-7491

+ 400 literes fagyasztóláda 25.000 Ft-ért
eladó. Tel: 06-28-432-588

+ Használt kerékpárt vennék 10 éves fiú
részére (max. 20-as méret). Tel: 06-20-
412-1077 vagy 28-418-312

GARÁZSVÁSÁR

+ GARÁZSVÁSÁR 2017. május 27-28-án
8.00-tól 13.00-ig. Gödöllő, Semmelweis u.
2. Eső esetén elmarad. Tel: 30/709-1097

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

+ AKKUMULÁTOR minden típusú gép-
járműhöz szaküzletünkben vagy kiszállí-
tással. Szolgáltatásaink: beszerelés, be-
vizsgálás, 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

+ Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zár-
szalagos mézet közvetlenül a termelőtől!
Akác-, Hárs-, Repceméz. 720ml-es csa-
varos tetejű befőttes üveget cserébe elfo-
gadok. Házhoz szállítás. Szabó Méhészet
Gödöllő, Lovas u.3. 28/417-913

+ MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Lu-
dányi Méhészetből! Akác-, Virág-, Hárs-,
Gesztenye-, Repce krém-, Lépesméz, Pro-
polisz, Virágpor kapható. 3kg fölött ház-
hoz szállítjuk. 30/9891-721
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2017. MÁJUS 30.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Mezei Gézáné, Palotakert 9., Kovács
Györgyné, Duna u. 8/B.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Ritecz Barbara, Kazinczy u. 21. ,
Centner János, Öreghegy u. 6.
AHappy Box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os utalványát nyerte: Dobi Magdolna, Erzsébet királyné krt. 10.
AVárosiMúzeum 1000 Ft értékű ajándékutalványát nyerte: Fekete Ágnes, Toboz u. 8., SpányikAnna,
Szőlő u. 28.
ASisicret játéklehetőségét nyerte: Lipták Irén, Radnóti M. u. 11., Hóka Lilianna, Podmaniczky u. 15/A

Felhívjuk tisztelt megfejtőink figyelmét, hogy a nyereménysorsoláson való részvételhez elen-
gedhetetlen, hogy – akár postai úton, akár e-mailen küldik be amegfejtést – a nevükmellett a
pontos postai címűket is megadják! Köszönjük!

UTAZZ VELÜNK –
TENERIFÉRE (II.)
A múlt havi tenerifei beszámolónkat a Teide
Nemzeti Parkból La Orotava városába érkezve
fejeztük be, jöjjön tehát a folytatás.
Szerencsére a belváros közelében találtunk
parkolóhelyet és mivel éhesen várost nézni
sem lehet, ezért először betértünk a Tasca Vil-
lera de Tapa en Tapa tapasbárba, amit jó szív-
vel tudok ajánlani, mert az ételek finomak voltak
és várni sem kellett sokat. Innen sétáltunk fel a
XVIII. században épült, hangzatos nevű Iglesia
de Nuestra Senora de la Concepción templom-
hoz, majd tovább az 1632-ben épült gyönyörű
faerkélyes „balkonos házhoz”. A szemben lévő
múzeumban nemcsak nézelődni lehet, hanem
helyi kézműves termékeket vásárolni. Számos
szép park is van a városban és a domboldal-
ról csodás a kilátás a völgyre és az óceán felé.
Este visszatérve a szállásunkra egy jó kis pala-
csintázással zártuk a napot.
A következő nap szintén izgalmasnak ígér-
kezett, hiszen a Loro Parkba mentünk, mely
az egyik legnagyobb „állatkert-szerű” té-
mapark a világon. Többszáz fajta papagáj,
látványos és vicces papagáj-, delfin- és or-
ka-show, cápaalagút, szépen karbantartott
kert, számos étterem gondoskodik az egész
napos szórakozásról. Parkolni a bejárat előtt
az utcán ingyenesen lehet, de a park saját
parkolója is csak 4 EUR , a belépő 33 EUR
a felnőttek és 22 EUR a gyerekek részére.
Érdemes reggel időben érkezni, mert nap-
közben már elég nagy a tömeg és 5-6 órát
simán eltölt itt az ember. Este szálláshelyün-
kön, El Tanque-n a Paganini nevű pizzériá-
ban vacsoráztunk, ami szintén jó választás-
nak bizonyult.
Másnap egy kalandtúrával felérő nap kö-
vetkezett, Masca városába eljutni autóval
ugyanis csak egy igen szűk és kanyargós
úton lehet, viszont az óceánig húzódó kat-
lan látványa megéri az izgalmakat, sőt a
bátrabbak egy egész napos gyalogtúrával
is teljesíthetik az utat. Folytatva az autózást
Punta de Teno világítótornyáig vezetett az
utunk, mely egy ideig a földcsuszamlások és
sziklaomlások miatt le volt zárva a forgalom

elől. Tenerife legnyugatibb pontjáról La Gomera
szigete és Los Gigantes sziklái is látszódnak.
Garachico városa felé is tettünk egy kitérőt, me-
lyet az 1700-as évek elején egy vulkánkitörés
szinte teljesen elpusztított, viszont a lezúduló
láva kis medencéket alakított ki az óceánban,
ami most a fő látványossága a településnek.
Hangulatos az óvárosi rész és jó éttermek is
vannak.
Az utolsó napon a sziget déli részét jártuk be
és egy kis vásárlásra is jutott idő, Playa de las
Americas, Costa Adeje, Los Cristianos nyara-
lásra kiválóak, hiszen garantált a napsütés, ren-
geteg szórakozási lehetőség van és egymást
érik az éttermek, de kevésbé autentikusak, mint
az északi rész, de erről – ha teheti - győződjön
meg a helyszínen. (X)


