
„Hommage á Gödöllő” – Gö-
döllő a gödöllői művészek
szemével az elmúlt 100 év-
ben címmel nyílt meg már-
cius 19-én a Gödöllői Városi
Múzeum új időszaki kiállítása,
ami része az idei „Gödöllő 50
– A megújuló értékek váro-
sa” című kulturális tematikus
év rendezvényeinek. A tárlat
huszonegy művész olyan al-
kotásait mutatja be, amelyek
nemcsak művészeti, hanem
helytörténeti szempontból is
jelentősek.

A képek segítségével a település mára
feledésbe merült arcát, rég elbontott,
vagy átalakított épületeket, már csak
az idősek emlékezetében élő piacteret
láthatunk, kalandozhatunk a jamboree
helyszínén, megcsodálhatjuk Blaha
Lujza kertjét – hogy csak néhányat

emeljünk ki a művek közül, de meg-
csodálhatjuk a kastélyt, az Erzsébet-
parkot és az egykori Máriabesnyőt
megörökítő ábrázolásokat is.

Arendezvényen dr. Gémesi György
polgármester mondott köszöntőt, aki
úgy fogalmazott, jól illik a kiállítás
a tematikus év címéhez, hiszen a ké-

pek azokat az értékeket – Gödöl-
lő épületeit, szobrait, természeti
szépségeit – mutatják be, amiknek
a megőrzésére és megújítására
nagy gondot fordít a város. Mint
mondta, a gazdasági és építészeti
fejlesztés nincs ellentétben az ér-
tékek megőrzésével és megújítá-
sával. Gödöllő a megújult értékek
városa, és ha ez továbbra is így
marad, akkor – ahogy Keszthelyi
Ferenc egykori váci püspök egy
évekkel ezelőtti kiállításon mond-
ta –, akkor Gödöllő lelkületében,
dinamikájában, és jövőképében
fiatal város marad.
A kiállításon látható képek

egyszerre műalkotások és tudó-
sítások, amik a művészi élmény

mellett emlékeket, élményeket és tör-
téneteket is hordoznak – hangzott el a
tárlatot megnyitó dr. Krassay László
beszédében. (folytatás az 5. oldalon)

Ismét végigélhették a Passiót a hívek virágvasár-
nap a máriabesnyői Nagyboldogasszony Bazili-
kánál. (4. oldal)

A meggy, a mandula és a méz a fő alkotója a Gö-
döllő-tortának, amit a várossá válás 50. évforduló-
jára készített a Solier Cukrászda. (6. oldal)

Női röplabda-bajnokság: 14 év után először nem
jutott be a legjobb 4 közé a Gödöllő.

(8. oldal)
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Ünnepség a kastélyban

Gödöllő 50
A Gödöllői Királyi Kastély lovardája
adott otthontmárcius 15-én a „Gödöllő 50
– A megújuló értékek városa” tematikus
év hivatalos megnyitójának, ahol meg-
emlékeztek a település 50 évvel ezelőtti
várossá nyilvánításáról, valamint itt adták
át a Gödöllő Városért Díjakat és több, a
jubileumhoz kapcsolódó elismerést.

AGödöllőVárosértDíjakat idénFodor
László zenetanárnak, Kossuth-díjas kla-
rinétművésznek, Mészáros Beáta ének-
tanár-drámapedagógusnak, a Garabon-
ciás Színtársulat művészeti vezetőjének,
és a HUMAN BioPlazma Kft. dolgozói
közösségének – aminek nevében Tóth
Ákos ügyvezető igazgató vette át az elis-
merést – ítélte a képviselő-testület.

(folytatás a 3. oldalon)
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Tisztelettel felhívjuk a figyelmét, hogy Gödöllő településen 2016. április elején változik a szelektív gyűjtés 
rendje, mivel társaságunk április elsejétől átáll a két műszakos munkarendre. 
2016. március 30-án még a szokásos rend szerint történik a szelektív hulladékok begyűjtése a SZELEKTÍV 
1 gyűjtési rendhez tartozó utcákban, a következő gyűjtési alkalom 2016. április 6-án lesz az egész telepü-
lésen, ezáltal ezen  utcákban 1 hét fog eltelni a szelektív hulladékok begyűjtése között. Ezt követően kéthe-
tente, minden páros héten lesz mindkét településrészen (SZELEKTÍV 1 ÉS 2) a szelektív gyűjtés, azaz április 
20-án, május 4-én és így tovább. 

A kommunális, szelektív és zöldhulladék gyűjtési napokat az alább feltüntetett gyűjtési naptárban tudják 
figyelemmel követni.
További információk: www.zoldhid.hu, ugyfélszolgalat@zoldhid.hu, facebook.com/www.zoldhid.hu

Kevesebb bűncselekmény, 
több baleset

A városi képviselő-testület március 
16-i ülésén elfogadták a Gödöllői Ren-
dőrkapitányság 2015. évi munkájáról 
készített beszámolót. 

Dr. Bozsó Zoltán rendőrkapitány el-
mondta, hogy öt év alatt megfelező-
dött, 6037-ről 2767-re csökkent a kapi-
tányság területén a bűncselekmények 
száma. A megyében második éve a 
legjobb ez az eredmény. A gödöllői ka-
pitányság a megye legnagyobb és leg-
népesebb területén működik, az össz-
létszámhoz viszonyítva a legkevesebb 
rendőrrel. Ahol a városban térfelügye-
leti rendszer működik, ott gyakorlati-
lag nem követnek el bűncselekményt. 
Gödöllőt nem érinti a migráció. A ka-
pitányság területén 37 főt fogtak el, de 
ők inkább eltévedtek, az esetek a köz-
biztonság területét nem érintették. A 
közlekedési balesetek száma azonban 
emelkedett. A kapitány kiemelte a kör-
zeti megbízott rendőrök munkáját – ők 
az ülésen is megjelentek. Itt is meg-
köszönte az önkormányzattól kapott 
újabb gépkocsit és reményét fejezte ki 
aziránt, hogy ez a „hagyomány” foly-
tatódik. A jövőben a bűnügytechnika 
területét szeretnék erősíteni.
A tájékoztatóból megtudtuk, hogy a 
kapitányság területén 178.465 fő lakott 
a múlt évben. Tízezer lakosra számítva 
155 bűncselekményt követtek el, ami 
jelentős javulás a 2014-es 185,7-hez 
képest. (A másik véglet a ceglédi ka-
pitányságé, ahol 260,4 bűncselekmény 
jutott tízezer főre.)
A közterületen elkövetett, regisztrált 
bűncselekmények számsora Gödöllőn 
az elmúlt öt évben a következőképp 
alakult: 338, 272, 224, 156.
A kapitányság nyomozáseredményes-
ségi mutatója 2015-ben 49,2 százalék 
volt, a megyei átlag 52,5 százalék.
A jellemző bűncselekmények száma 
Gödöllőn a következőképpen alakult 
(zárójelben a 2014-es adatok). Tes-
ti sértés 14 (15), garázdaság 13 (17), 
önbíráskodás 1 (2), lopás 323 (376) 
– ezen belül lakásbetörés 89 (56) sze-
mélygépkocsi lopás 4 (8), zárt gép-
jármű feltörés 8 (21) –, rablás 3 (2), 
zsarolás 1 (3), rongálás 23 (20), egyéb 
bűncselekmények 258 (271). Összes 
bűncselekmény: 636 (706). Tavaly a 
bűncselekmények száma ezer lakosra 
viszonyítva 19,44 volt. 

A kapitányság területén 2014-ben 10, 
2015-ben öt halálos kimenetelű közle-
kedési baleset történt. Három esetben 
elsőbbségadás elmulasztása, egy-egy 
esetben a járművezető figyelmetlensé-
ge illetve a követési távolság be nem 
tartása  volt az előidéző ok.  
A súlyos balesetek száma 4,8, a köny-
nyű sérüléseseké 23,3 százalékkal 
emelkedett. A legtöbb esetben az el-
sőbbség meg nem adása, a sebesség 
nem megfelelő alkalmazása valamint 
a kanyarodási szabályok megszegése 
vezetett a személyi sérüléssel járó bal-
esetek bekövetkezéséhez. A 229 sze-
mélyi sérüléses balesetből 20 esetben 

okozott balesetet ittas vezető. Ezekből 
súlyos kimenetelű 4 és könnyű sérülés-
sel járó 16 volt. Kiss Antal képviselő 
(Gödöllői Lokálpatrióta Klub) kérte, 
hogy főleg az Antalhegy környékén 
többször járőrözzenek a rendőrök. 
Szűcs Józsefné képviselő (Gödöllői 
Lokálpatrióta Klub) örömét fejezte ki 
az iránt, hogy a rendőrség fellépésével 
visszaszorult a közutakon a „rodeó-
zás”. Aggodalmát pedig azért, mert azt 
lehet tapasztalni, hogy megjelentek az 
utcákban olyan idegenek, akikről azt 
lehet feltételezni, hogy megfigyelik az 
ingatlanokat. 
Pecze Dániel alpolgármester (Gödöl-
lői Lokálpatrióta Klub) a lakossági 
kapcsolatokban tapasztalt nyitottságot 
köszönte a rendőrkapitányságnak. El-
mondta, hogy Blahán 70 polgár csatla-
kozott a Szomszédok Egymásért Moz-
galom bűnmegelőzési programjához 
és ezt szeretnék más városrészekben is 
kezdeményezni.
Dr. Bozsó Zoltán az észrevételeket 
megköszönve kijelentette, azokat fi-
gyelembe véve folytatják a munkáju-
kat.     

A térfelügyeleti rendszer bővítésére 
idén 10 millió forintot fordít az ön-
kormányzat, mondta el dr. Gémesi 
György. Arról is tájékoztatást adott, 
hogy a rendszer működtetésében elért 
megtakarítás előreláthatóan lehetővé 
teszi, hogy a zárszámadás elfogadása 
után a város egy újabb gépkocsi be-
szerzésével segítse a rendőrség mun-
káját.  

Háziorvosi változás

Dr. Szkalák Ilona háziorvos írásban 
tájékoztatta az önkormányzatot arról, 
hogy nyugdíjba vonulása miatt az 5. 
számú háziorvosi körzet működtetése 
érdekében megegyezett praxisjoga át-
adásáról dr. Kvassay-Sajó Krisztina 
háziorvossal.
A képviselő-testület úgy döntött, hogy 
a Szkalák Ilonával 1999-ben kötött 
szerződést megszünteti és a Sana-Plan 
Egészségügyi és Mérnöki Bt-vel köt 
szerződést köt, az 5-ös számú házior-
vosi körzet működtetésére.
Dr. Kvassay-Sajó Krisztina 2001-től él 
Gödöllőn, 2009 óta Gödöllőn és Sza-
dán dolgozik háziorvosi körzetekben 
helyettesként.

A Gödöllői Városi Múzeum 
pályázata

Támogatta a képviselő-testület, hogy a 
Gödöllői Városi Múzeum részt vegyen 
a Kubinyi Ágoston Program következő 
pályázatán és biztosítja az ahhoz szük-
séges 3,5 millió forint önrészt. 
Az Emberi Erőforrások Minisztériu-
mának tájékoztatása alapján azoknak 
a múzeumoknak van esélyük a támo-
gatásra, akik 2-3 ütemben pályáznak. 
A városi múzeum az első ütemre már 
forrást nyert, a második ütemben 35 
millió forintra kíván pályázni a mű-
vésztelep kiállítás megújításának a 
folytatására és a helytörténeti kiállítás-
hoz tartozó folyosórész felújítására.

Testvérvárosi kapcsolatok 
támogatása

A város idei költségvetésében 3 mil-
lió forint pályázati keretet különített 
el civil szervezetek, oktatási, kulturá-
lis intézmények, művészeti csoportok 
számára testvérvárosainkba történő 
tanulmányútra, közös programokra, 
vagy vendégcsoportok fogadására, tá-
mogatására. Határidőig 14 szervezettől 
érkezett pályázat. Az igényelt támoga-
tási összeg nagymértékben meghaladta 
a támogatási keretet. Az önkormányzat 
által felállított javaslattételi bizottság 
14 pályázó támogatására tett javasla-
tot, amit a képviselő-testület elfoga-
dott. Mivel a wageningeni testvérváro-
si csereprogram útiköltségeit minden 
évben e keretből oldják  meg, a 3 mil-
lió forintból a tavaszi időszakra 2, az 
őszire egymillió forintot biztosítanak.
A Török Ignác Gimnáziumért Alapít-
vány 200 ezer forint támogatást kapott 
a Wageningen Pantarijn nevű középis-
kolával történő diákcserével összefüg-
gő költségekhez.
Az Ad Libitum Alapítvány (Gödöllő 
Város Fúvószenekara) 200 ezer forint 
támogatást kapott a VI. Gödöllői Nem-
zetközi Fúvószenekari Találkozóra 
érkező testvérvárosi fúvószenekarok 
vendéglátására.
A Gödöllői Lokálpatrióta Klub 200 
ezer forint támogatást kapott a csík-
somlyói búcsún való részvétellel egy-
bekötött csíkszeredai tanulmányútra.
A Szent Imre Katolikus Általános Is-
kola és Óvoda 200 ezer forint támo-
gatást kapott a gödöllői és laxenburgi 
katolikus ifjak kölcsönös testvérvárosi 
találkozójára.
A Gödöllői Lengyel Nemzetiségi Ön-
kormányzat 100 ezer forint támogatást 
kapott tanulmányútra és közös túrára 
Zywiec környékén a zywieci Beszki-
dekben.
A Pelikán Makett Klub Egyesület 100 
ezer forint támogatást kapott a VII. 
Pelikán Makett Kupa közös megszer-
vezésére Gödöllőn a zentai testvérvá-
rosban működő Modellius Klub rész-
vételével.
A Teleki Pál Egyesület 150 ezer forint 

támogatást kapott testvérvárosi látoga-
táshoz Zywiecbe.
A Gödöllői Petőfisekért Alapítvány 
200 ezer forint támogatást kapott négy 
napos kiránduláshoz, kapcsolatépí-
téshez Bad Ischl egyik iskolájával az 
Erasmus + pályázaton keresztül kiala-
kított kapcsolat alapján.
A Gödöllői Szimfonikus Zenekar Ala-
pítvány 100 ezer forint támogatást 
kapott Beregszász testvérvárosban jó-
tékonysági hangversenyhez és Duna-
szerdahely testvérvárosban interaktív 
hangszerbemutatóhoz.
A Váci Szakképzési Centrum Madách 
Imre Szakközépiskolája Szakiskolája 
és Kollégiuma 150 ezer forint támo-
gatást kapott a Theodor-Litt Schule 
diákjainak és tanárainak látogatásához 
Gödöllőre és a Madách Imre iskola di-
ákjainak és tanárainak látogatásához 
Giessenbe.
Az Arpeggio Gitárzenekar Alapítvány 
200 ezer forint támogatást kapott a VI. 
Nemzetközi Gitárzenekari Fesztiválra 
Forssa testvérvárosból érkező vendé-
gek fogadásához.
A Continuo-Gödöllő Alapítvány-Fré-
deric Chopin Zenei Alapfokú Művé-
szeti Iskola 200 ezer forint támogatást 
kapott a zeneiskola által szervezen-
dő Zene és társművészetek táborba a 
forssai zeneiskolából a Con fuoco vo-
nósnégyes és tanáruk meghívása Gö-
döllőre, a zeneiskola delegációjának 
utazására a Csíkszeredai Nagy István 
Művészeti Líceum meghívására a 10 
éves testvériskolai program keretében 
továbbá a zeneiskola delegációjának 
utazására a Brandys nad Labem - Stara 
Boleslav-i iskola meghívására.

Felosztották a 41 milliós 
sporttámogatási keretet

Felosztották a sporttámogatásra idén 
fordítható 41 millió forintot. Érdekes-
ség, hogy bár 2013. január 1-jétől az 
iskolák fenntartója az állam, az önkor-
mányzat 2 millió forinttal támogatja az 
iskolák sporttevékenységet.
A kiemelt egyéni és csapat verseny-
sport szakosztályok pályázati úton tör-

ténő alaptámogatására 18 millió forint 
fordítható. Ezen belül a kiemelt egyéni 
versenysport szakosztályok (GEAC at-
létika és vívó szakosztály)  alaptámo-
gatásának kerete a taglétszám alapján 
4,5 millió forint. A  kiemelt csapat ver-
senysport szakosztályok (TEVA GRC, 
Gödöllői Sport Klub - Futsal, GSK 
Asztalitenisz) alaptámogatására taglét-
szám alapján 2 millió forint fordítható.
A kiemelt egyéni versenysport szak-
osztályok (GEAC atlétika és vívó 
szakosztály) támogatási  kerete pont-
rendszer alapján  6,5 millió forint. A 
kiemelt csapat versenysport szakosz-
tályok (TEVA GRC, Gödöllői Sport 
Klub — Futsal, GSK Asztalitenisz) 
támogatási kerete pontrendszer alapján  
5 millió forint.
A F.U.T. Alapítvány támogatása 2,6 
millió forint. A városi Diák Sport Bi-
zottság támogatása 2,5 millió forint. 
Versenysport szakosztályok pályázati 
úton történő támogatása pontrendszer 
alapján 3 millió forint. Szabadidősport 
szakosztályok pályázati úton történő 
támogatása pontrendszer alapján 2,5 
millió forint. Az oktatási intézmények 
pályázati úton történő motivációs tá-
mogatása pontrendszer alapján 2 mil-
lió forint. A Polgármesteri Hivatal Pol-
gármesteri Kabinet sportfeladatainak 
ellátására szolgáló keret 4 millió forint.
A tartalék keret 6,4 millió forint.

Közút, járda és közterület 
fejlesztés 

A képviselő-testület elfogadta az idei 
közútfejlesztésekre a VÜSZI Non-
profit Közhasznú Kft-vel kötendő ki-
vitelezési szerződést. E szerint 2016-
ban nagyfelületű útjavítási munkák 
történnek a Testvérvárosok útján és a 
Széchenyi István úton 630 illetve 355 
méter hosszon. 
Folytatódik a járdák építése és felújítá-
sa. A Testvérvárosok útján a Szabadság 
út és a Grassalkovich Antal utca kö-
zött, továbbá a Szilhát utcában fasort 
telepítenek, a Kazinczy lakótelepen 
környezetrendezést végeznek.                     
     lt

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK

MEGVÁLTOZIK A SZELEKTÍV HULLADÉK GYŰJTÉSI RENDJE
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Fodor László 1993 óta a gödöllői Frédéric Chopin Zenei Alapfokú Művészeti
Iskolában tanít, mint klarinét- és szolfézstanár. Sárváron született. Győrben szer-
zett főiskolai végzettséget, majd a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen mű-
vésztanári diplomát. A 90-es évek elején került Gödöllőre a Chopin Zeneiskolába,
de tanított a Premontrei Szent Norbert Gimnáziumban is. Tanítványait sokoldalú
zenei látásmódra neveli és nagyon büszke az eredményeikre. Vezeti a zeneiskola
ifjúsági fuvószenekarát, 2007-ben megalapította a DiXiX Rhythm dixieland együt-
test, majd ezt követően a Forest Dixi együttest. Jelenlegi, új együttese a Mini Dixi
zenekar, akik szintén a zeneiskola növendékei. Tanítványai közül többen a zenei
pályafutást választották hivatásul. Fodor László a hazai és a nemzetközi zenei
élet ismert és elismert művésze. 1990-től a kecskeméti Bohém Ragtime Jazz
Band, majd 2000-től a Hot Jazz Band tagja, amellyel nemcsak itthon, de nemzet-
közi szinten is számos sikert ért el. 2012-ben megkapta a Gödöllő Kultúrájáért
Díjat, 2014-ben a Körösfői-Kriesch Alapítvány elismerését, 2015-ben a Hot Jazz
Band zenekarral megosztott Kossuth-díjban részesült.

Mészáros Beáta a Gödöllői Damjanich János Általános Iskola énektanára, drá-
mapedagógusa. Tanulmányait a Gödöllői Török Ignác Gimnázium után az Esz-
terházy Károly Főiskolán végezte, később a Kaposvári Egyetemen drámapedagó-
gus–színinevelés, színjátszás–drámapedagógus specializációt szerzett. Tagja a
Magyar Drámapedagógiai Társaságnak. Fontosnak tartja a fiatalok fejlesztését,
életre nevelését, a magyar nyelv fejlesztését, a szép kiejtést, a kifejezőképesség
növelését. Drámapedagógiai tevékenységével és személyiségével sok hátrányos
helyzetű és speciális nevelési igényű gyermeknek segített lelki fejlődésében és
megtalálni helyüket az életben. Gyermekszínjátszói mellett kollégáival megala-
kította a Garabonciás Színtársulatot, melynek tagsága mára kiegészült az élet
egyéb területén tevékenykedő, de a színjátszáshoz vonzalmat érző személyekkel,
akikkel ma már minden korosztály számára készítenek előadásokat.

A HUMÁN BioPlazma Kft. 2007-ben vásárolta meg a TEVA Gyógyszergyártó
Zrt. vérplazma feldolgozó üzemét, tevékenységét 2008 nyarán kezdte meg. Azóta
folyamatosan fejleszti gyárát. A stabil vérkészítmények terén a társaság a ma-
gyar egészségügyi ellátórendszer stratégiai partnere. A bővítések kapcsán a cég
Gödöllő város egyik legnagyobb adófizetőjévé vált. Szorosan együttműködik a
magyarországi betegszervezetekkel azzal a céllal, hogy a betegek szükségleteit
minél magasabb szinten tudják kielégíteni. Fontosnak tartják a betegszervezetek
függetlenségének és erkölcsi tisztaságának megőrzését, valamint a teljes körű
és elfogulatlan tájékoztatás biztosítását. Az együttműködés és a kölcsönös tájé-
koztatás legfontosabb célkitűzései, hogy a betegek és hozzátartozóik ismeretei
bővüljenek a betegségről, a gyógyítási módszerekről, a további új kezelési eljá-
rásokról, valamint, hogy a betegek tapasztalatait, igényeit figyelembe véve a ter-
mékfejlesztés a kívánatos irányba haladjon. Ezen túlmenően a betegszervezetek
képviselőit aktívan segítik a betegek és gondozóik érdekeiért folyó küzdelemben,
a célkitűzéseik elérésében és a működésükhöz szükséges támogatás megszer-
zésében. Figyelmet fordítanak az egészségügyben dolgozó szakemberek mun-
kájának segítésére és hozzájárulásként a továbbképzésükhöz támogatják mind a
hazai, mind a nemzetközi fórumokra való eljutásukat.

(folytatás az 1. oldalról)

A rendezvényen dr. Gémesi
György polgármester mondott be-
szédet, amiben köszönetét fejezte ki a
város korábbi vezetőinek, és minden-
kinek, aki segítette a város fejlődését.
Hangsúlyozta, polgármesterként arra
a legbüszkébb, hogy Gödöllőn olyan
közösségi élet van, amiben mindenki
részt vesz.
Ezt követően köszöntötték azt a

176 személyt, akik 50 évvel ezelőtt
születtek Gödöllőn. Az ő nevükben
Nagy Katalin és Urbánné Krizsán
Judit Piroska vehettett át ajándékot
a színpadon, ők 1966. január 11-én
a város azévi első szülöttjei voltak.
Őket követően annak a 26 házaspár-
nak a köszöntésére került sor, akik 50
éve Gödöllőn kötöttek házasságot.
ŐketGubacsi László Ede és felesége
képviselte, akik 1966. január 8-án, az
„újdonsült” városban elsőként fogad-
tak örök hűséget egymásnak.
A díjátadások sorát a SZIE meg-

bízott rektorhelyettese, Palkovics
László nyitotta, aki a Szent István
Egyetem nevében oklevelet nyújtott
át Gémesi Györgynek Gödöllő vá-

rossá nyilvánításának 50. évfordulója
alkalmából.
A jeles városi évfordulóhoz kap-

csolódóan Gémesi György és a kép-
viselő-testület három személyt ré-
szesített Polgármesteri Ezüstérem
Gödöllőért elismerésben. Elsőként a
városban végzett öt évtizedes kiemel-
kedő szakmai munkájáért Barna Illés
cukrászmester, majd az idén 25 éves
Cavaletta Nőikar vezetőjeként vég-
zett kiemelkedő szakmai munkájáért
Danku István karnagy és a szintén
fennállásának 25. évfordulóját ün-
neplő Gödöllői Városi Fúvószene-
kar vezetőjeként végzett kiemelkedő
szakmai munkájáért Ella Attila, mű-
vészeti vezető vehette át az érmet.
A jubileum alkalmából Gödöllő

Város Önkormányzatának felkérésé-
re a Solier Cukrászda elkészítette a
Gödöllő-tortát, amit az elismerések
átadása után Szoljár Csaba cukrász-
mester és Gróf Gergely cukrászat-
vezető mutatott be. Elmondták: a
történelmi leírások, korabeli szakács-
könyvek áttanulmányozása után meg-
határoztákaGödöllőn termelt és gyak-
ran előforduló alapanyagokat.A tortát

Gémesi György,
dr. Nánási Éva címzetes főjegyző,
Nagy Katalin, Urbánné Krizsán Judit
Piroska, a Gubacsi házaspár és Barna
Illés közösen vágták fel, a rendezvény
után pedig mindenki megkóstolhatta.
Ezt követően került sor a Gödöl-

lő Városért Díjak átadására, amivel
a város azon polgárait kívánja ki-
emelten elismerni, akik munkájuk-
kal kiérdemelték a közmegbecsülést,
példás, magas színvonalú tevékeny-
ségükkel hozzájárultak Gödöllő jó
hírének növeléséhez.
Gémesi György az ünnepségen

köszöntötte a város két, idén 50 éves
intézményvezetzőjét is: dr. Pappné
Pintér Csillát, a Gödöllői Mesék
Háza Óvoda vezetőjét, illetve Buka
Enikőt, a Frédéric Chopin Zenei
AMI igazgatóját.
A kitüntetetteket és az 50 éves Gö-

döllőt a Talamba Ütőegyüttes és ven-
dégeinek (Gödöllei Legények, Gödöllő
Szaxofon Trió, Csányi István, Berkó
Domonkos, Garabonciás Színtársulat,
Herczenik Anna, az Erkel iskola, a
Chopin zeneiskola közös kórusa) ünne-
pi műsora köszöntötte. (k.j.)

A kAstélybAn ÁtAdtÁk A Gödöllő VÁrosért díjAkAt

Gödöllő 50: A hivatalos megnyitó
t

A Damja

Gémesi György és Mészáros Beáta

Danku István Pintér Csilla és Buka Enikő

A Gubacsi házaspár

A garabonciások meglepetés-előadása

1966 első szülöttjei

Ella Attila

Fodor László Tóth Ákos

A Talamba Ütőegyüttes
és Berkó Domonkos Barna Illés
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Az elmúlt tanév során több gö-
döllői diák is sikeresen szerepelt 
a természettudományok területén 
megrendezésre került nemzetközi 
diákolimpiákon. Míg a Török Ig-
nác Gimnáziumban tanuló Stenczel 
Tamás Károly kémiából, addig a 
Premontrei Gimnáziumból tavaly el-
ballagott Takács Flóra biológiából 
került a nemzetközi mezőny élvona-
lába, ahol mindkét diák kiváló telje-
sítménnyel öregbítette országunk és 
benne városunk iskoláinak hírnevét 
is. Diákjaink nagyszerű eredményei 
éppúgy dicsérik az ő személyes te-
hetségüket, és e tehetségük kibonta-
koztatása érdekében tett munkájukat 

és kitartásukat is, mint ahogy jelzik 
mindazon szakmai és pedagógiai 
műhelymunka magas színvonalát is, 
melyet a magyar fiatalok központi 
felkészítését vezető kutatók mellett e 
diákok felkészítő 
szaktanárai koor-
dináltak. Ennek a 
színvonalnak és 
háttérmunkának 
az elismerését 
jelenti a diákok 
eredményén és 
háláján túl Balogh Zoltánnak, az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma 
vezetőjének kitüntető oklevele is, 
melyet mindkét diák tanárai a kö-

zelmúltban vehettek kézhez. Karasz 
Gyöngyi illetve Kalocsai Ottó a Tö-
rök Ignác Gimnázium, míg Kerényi 
Zoltán a Premontrei Gimnázium ta-
náraként részesült a diákolimpiákon 

„sikeresen szereplő tanulók felkészí-
tésében végzett áldozatkész, magas 
színvonalú tevékenységéért” a ma-
gas rangú elismerésben.              -áp-

Az elmúlt hét végén, virágvasárnap 
is ismét részesei lehettek a hívek és 
az érdeklődők a Besnyői Passiónak, 
amit tizedik alkalommal mutattak be 
a máriabesnyői egyházközség tag-

jai. Krisztus szenvedésének történe-
tére, ma már nem csak Gödöllőről, 
hanem hazánk számos településéről 
érkeznek a hívek, akik számára ez az 
esemény jelentős pontja az ünnepre 
történő lelki felkészülésnek. A passi-

ójáték során – amit Mel Gibson Pas-
sió című filmje és boldog Emmerich 
Anna Katalin látomásaira építve ké-
szítettek el – Jézus utolsó 12 óráját 

elevenítik fel a Getszemáni-kertben 
történő elfogásától kereszthaláláig. 
Jézust Ferencz László, Pilátust Ma-
resch Dániel, Kaifást Magyar Ber-
talan, Annás főpapot pedig Jenes 
Barnabás személyesítette meg. 

Ünnepi programok máriabesnyőn

Besnyői Passió

A Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesület 
2016. március 31-én, csütörtökön 16.30 
órai kezdettel évi rendes közgyűlést tart.
Helyszín: Civil Ház nagyterme, 2100 Gödöl-
lő, Szabadság út 23.

A Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesület egy 
olyan szerveződés, ernyőszervezet, amely tö-
möríti a gödöllői működésű és érdekeltségű civil szervezeteket abból a 
célból, hogy egységesen léphessen fel a különböző döntési, érdekérvénye-
sítési és megjelenési fórumokon.
Működésével szeretné előmozdítani a polgárok aktív részvételét a városi 
civil élet alakításában, közvetlen politikai tevékenység nélkül.
A közgyűlésen minden érdeklődő tájékozódhat az egyesületben folyó 
munkáról. Várunk olyan aktív érdeklődőket, akik szívesen bekapcsolód-
nának a városi közösségfejlesztés valamelyik részébe.

A Petőfi Sándor Általános Iskola – amely idén ünnepli fennállásának 285-
ik évfordulóját – most is nagyszabású programsorozattal tisztelgett név-
adója előtt. A már hagyományos Petőfi hetet március 7-től 11-ig rendezték 
meg. 

A programok részeként rendezték meg a városi vers- és prózamondó ver-
senyt, de rajzkiállítás is gazdagította a „kínálatot”; a gyerekek emellett 
összemérhették tudásukat egy helytörténeti vetélkedőn, kosárlabda diáko-
limpián vagy éppen a járási ÖKO-versenyen.
A jubileumi év egyik kiemelkedő eseménye volt, amikor megemlékeztek 
1848. március 15-ről. Egy nagyszabású, lenyűgöző műsort tanítottak be 
Kiss Tibor és Kovács Éva drámapedagógusok, az iskola tanárai a diákok-
nak; a produkcióban közel 60 tanuló és több tanár is fellépett.
Az iskolai ünnepség részeként adták át a Petőfi-díjakat is, melyeket ebben 
az évben Soós Lászlóné, az iskola volt igazgatója, Garamvölgyi Lajos, a 
KLIK tankerületének munkatársa  és Csúzi Gergely vehetett át. A díjakat 
Gubáné Csánki Ágnes igazgatónő adta át.

MEGHÍVÓ KÖZGYŰLÉSRE

színes programok a petőfi hétenminisztériumi elismerések gödöllői pedagógusoknak

NAGYCSÜTÖRTÖK (március 24.)

7.00: Jeremiás siralmai, vezeklők visz-

szafogadása

10.00: Krizma szentelési mise Vácott

18.00: Esti mise az utolsó vacsora 

emlékére

19.30: Virrasztási lehetőség a Bazilikában

Mise után Agapé, búcsúbeszéd, éjsza-

kai keresztút

NAGYPÉNTEK (március 25.)

09.00: Jeremiás siralmai

17.00: Keresztút a szabadtéri stációk-

nál

18.00: Az Úr szenvedésének ünneplése 

(csonkamise) - Passió

NAGYSZOMBAT – HÚSVÉTÉJJEL 

(március 26.)

9.00: Jeremiás siralmai

Egész nap Szentsír láto-

gatás – őrzés.

20.00: A húsvéti vigília 

szertartása, Feltámadási 

körmenet, Agapé

HÚSVÉTVASÁRNAP és HÚSVÉTHÉTFŐ 

(március 27– 28.)

A szentmisék rendje: 9.00, 10.30, 18.00

NAGYHÉT PROGRAMJAI A MÁRIABESNYŐI NAGYBOLDOGASSZONY BAZILIKÁBAN

Évről évre egyre több ember veszíti el látását hazánkban és szerte a világon. 
A Gödöllő és Térsége Látássérültjeinek Egyesülete (GÖTLE) ezért próbál 
mindent megtenni annak érdekében, hogy a látó társadalmat kicsit közelebb 
hozza a látássérült emberekhez. Februári szemléletformáló programunkon 
a vácszentlászlói általános iskola 5. és 6. osztályos tanulói vettek részt. A 
“Sötét boltban” való vásárlás során személyes tapasztalatokat szerezhettek 
a gyerekek, hogy milyen érzés vakon bevásárolni és milyen nehézségekbe 

ütközik ilyenkor egy látássérült. A személyesen átélt élmények sokkal na-
gyobb hatással vannak a többségi társadalomra, hiszen amíg nem éli át valaki 
a látássérültek sajátos élethelyzeteit, addig elképzelni sem tudja, hogy milyen 
az. A gyerekek nagyon élvezték a feladatot, de elmondásuk szerint egy idő 
után zavarni kezdte őket a látás hiánya. Mindezek után segédeszközökkel 
ismerkedtek, majd a vaksággal kapcsolatos tesztlapot töltöttek ki. 
A programon résztvevők egy élménnyel gazdagabban tértek haza. Bízunk 
benne, hogy a jövőben ez a tapasztalati tanulás a hasznukra válik. Nyitottabb 
szívvel, bátrabban lépnek majd oda fogyatékkal élő embertársaikhoz, mivel 
megismerték a tényleges segítségnyújtás mikéntjét és megtanulnak majd ve-
lük együtt élni.           Tóthné Jónás Barbara

MEGHÍVÓ – TELEKI PÁL EGYESÜLET

Teleki Pál halálának 75. évfordulója alkalmából, sírjánál, a máriabesnyői te-
metőben 2016. ÁPRILIS 2-ÁN, SZOMBATON, 11 ÓRAI KEZDETTEL tartjuk 
koszorúzással egybekötött megemlékezésünket, melyre szeretettel hívjuk, 
és várjuk Teleki Pál minden tisztelőjét!

A Teleki Pál Egyesület Elnöksége

2016. ÁPRILIS 2-ÁN, 10.30-KOR A MŰVÉSZETEK HÁZA PARKOLÓJÁBÓL (és vissza) díjmentes 
különbusz indul, melyre a temetőig minden buszmegállóban fel lehet szállni.

sötétbolt a Civil házban

A nyári időszámítás mindig március utolsó vasárnapján kezdődik és október utolsó va-
sárnapjáig tart. Idén ez az időpont megegyezik a húsvéttal, azaz nagyszombaton, március 
26-áról március 27-ére virradóra hajnali 3 órára hajnali 2 órára kell visszaállítani az órát. 
Az egész Európában egységesen alkalmazott óraállítási módszer alapja, hogy március 
21. és szeptember 22. – azaz a tavaszi és őszi napéjegyenlőség – között a nappalok hosz-
szabbak az éjszakáknál, s minél inkább egybeesik a lakosság ébrenléti ideje a természetes 
nappali világosság idejével, annál kevesebbet kell a lámpákat használni.
Az óraátállításból származó előnyöket ma már egyre több szakember kétségbe vonja, mivel az átállításokat kö-
vetően sokan 1-2 hétig kellemetlen közérzetre, fejfájásra, figyelmetlenségre, csökkenő koncentrációképességre 
panaszkodnak, emellett pedig az energiafogyasztási szokásaink is megváltoztak, így ma már nem mutatható ki 
jelentős megtakarítás. 

húsvétkor állítjuk át az órákat

Kezdődik a nyári időszámítás



gödöllői Szolgálat 52016. márciuS 22. Kultúra

Ismerős képek: Gyerekek a vonaton, 
buszon, amint a telefonjukat nyom-
kodják; Gyerek a kocsi hátsó ülésén 
utazás közben, fel sem néznek, akár 
száz kilométeren keresztül is „mobi-
loznak”; Gyerekek az asztalnál, va-
csora közben le sem teszik a telefont, 
csetelnek, facebookoznak. 

Nemrég egy gyermektábor vezetője 
mesélte, hogy az első este úgy telt el a 
társalgóban, hogy az egymástól 3 mé-
terre ülő gyerekek cseten beszélgettek 
egymással. A második este begyűjtöt-
te a telefonokat… először hisztiztek, 
majd kénytelenek voltak beszállni a 
közös foglalkozásokba, játékokba. Két 
nap múlva már elő sem vették a telefo-
nokat, laptopokat. 
Akinek van kamasz gyereke, annak 
bizonyára volt már része eget rengető 
veszekedésben, hogy ugyan szálljon 
már ki az internetből, tanuljon, menjen 
ki a levegőre biciklizni, takarítsa ki a 
szobáját vagy aludjon éjjel fél egykor. 
Amíg az ember nem szembesül ezekkel 
a problémákkal, könnyen beszél, hogy 
így kellene, úgy kellene szabályozni a 
gyerek „virtuális életét”, akkor döbben 
meg igazán, amikor valóban ott van a 
feladat: most le kell kapcsolna a gye-

reket a netről. Nem könnyű. Akár tet-
szik nekünk szülőknek, akár nem, tény, 
korunk gyermekei számára a digitális 
eszközök használata olyan természe-
tes, mint, hogy levegőt vesznek. Aki 
nincs jelen a közösségi oldalakon – le-
hetőleg többön is – az nem is létezik. Itt 
beszélik meg a mindennapi dolgokat, a 
neten néznek filmet, innen szerzik be a 
tanuláshoz szükséges ismeretek jelen-
tős részét, és itt találkoznak azokkal 
a tartalmakkal is, amiktől szeretnénk 

őket megvédeni – ami egyre nehezebb 
feladat.
Alegújabb vizsgálatok szerint a világ-
háló bizony sokkal többet árt, mint 
használ,még a tanulás esetében is! A 
számítógépek és okostelefonok hasz-
nálatával hiába jutnak hozzá könnyeb-
ben és több információhoz a gyerekek, 
sokkal felületesebben tanulnak, keve-
sebbet gondolkodnak és a megszere-
zett ismereteket nem „dolgozzák fel és 
raktározzák el”, hanem pillanatok alatt 
elfelejtik, azoknak pedig, akik online 
olvasnak, sokkal rosszabb a szöveg-
értésük. Mindig megdöbbenek, ha azt 
hallom, hogy gyermekeink napi 6-8- 
sőt 10 vagy még több órát vannak jelen 
a virtuális létben, és ami még megle-
pőbb, egyre többen vallják, hogy nekik 
sokkal jobb, mint személyesen tartani a 
kapcsolatot a másikkal!
Igencsak elkel tehát a segítség a szü-
lőknek, ha azt szeretnék, hogy normá-
lis, a valós értékek iránt érdeklődő és 
fogékony, egészséges felnőtté váljanak 
gyermekeik. A Móra Kiadó Családi 
iránytű sorozatának legújabb kötete eb-
ben nyújt segítséget. A sokszor sokko-
ló adatok mellett rávilágít a választási 
lehetőségekre, és arra, hogyan kezeljük 
a kialakulófélben lévő, vagy már elha-
talmasodott problémákat. 

(Jim Taylor: A digitális nemzedék 
nevelése)                          jk

A BAgoly könyvesBolt AjánlAtA

Online gyerekek

A Bagoly könyvesbolt már-
ciusban minden szakács-
könyvre 5% kedvezményt 
ad kedves vásárlói részére!

(Folytatás az 1. oldalról) 
Mint mondta, Juhász Árpád Máriabes- 
nyőt ábrázoló képe láttán a harangok 
zúgása is fülünkbe cseng, Körös-
fői-Kriesch Aladár kertje megidézi 

felesége, Ilka asszony virágainak il-
latát, Molnár Z. János Erzsébet park 
című képe eszünkbe juttatja a mindig 
feketében sétáló királynét, Mihály 
Rezső kastélyt ábrázoló képe pedig 
két különlegességet is megőrzött 
számunkra: azt a több mint 200 évet 
megélt fenyőt, amit a II. világháború 
után vágtak ki, és azt a ma is a park-
ban található hatalmas platánt, ami 

már egy 1843-ban készült térképen 
is szerepel. 
Krassay László beszéde térben és 
időben történő kirándulásként ve-
zette végig a hallgatóságot Gödöllőn, 

megidézve az 
egykori falu 
mindennapja-
it és jelentős 
eseményeit . 
A legrégebbi 
alkotás  az 1910-es évekből való, míg 
a legújabb a 60-as években készült. A 
régi mellett az új idők, a szocialista 
fejlesztés is teret kap az összeállítás-

ban. Az interaktív informatikai hát-
térnek köszönhetően az érdeklődők 
részletes információkat kaphatnak a 
képekről és alkotóikról. De a kiállí-
táson nem csak képek beszélnek Gö-

döllő múltjá-
ról, hanem az 
egykori és a 
mai króniká-
sok is, akik-
nek műveit 
összegyűjtve 
láthatják, a 
Gödöllő mo- 

nográfia köteteit pedig – ha rászánják 
az időt – a hatvanas évek nappalijá-
ban üldögélve lapozgathatják az ér-
deklődők.       jb

A két hónapon át tartó vetélkedő során 
a játékosok témák szerint fedezhetik 
fel Gödöllőt és történelmét: lesznek a 
város családjaival, üzleteivel, gasztro-
nómiájával, irodalmával, filmes múlt-
jával, sportjával kapcsolatos feladatok, 
de lehetőség lesz arra is, hogy a csa-
patok megoszthassák a nyilvánosság-
gal miért szeretnek itt élni, mit és kit 
tartanak a város jellegzetességének, 
hol van a kedvenc helyük. Ahogy azt a 
könyvtártól már megszokhatták, igye-

keznek a játék során a résztvevőket 
a kreativitásra ösztönözni, így aztán 
sokféle feladat lesz, a fotóalbum, videó 
készítéstől a reklámszöveg íráson át a 
címerfestésig. Három közös alkalmon 
segítséget is nyújtanak, kézműves fog-
lalkozás vagy éjszakai túra keretében. 
És természetesen, ahogy a felhívás is 
ígéri, lesz legendagyártás is, mindenki, 
aki részt vesz a vetélkedőn, hozzájá-
rulhat ahhoz, hogy Gödöllőt belengje 
a mítoszok, legendák légköre.

 
Életkori megkötés nincs, felnőttek, 
kicsik-nagyok részt vehetnek a vetél-
kedőn, jelentkezés március 28-ig, a 
könyvtár honlapján keresztül lehet-
séges. Nyomtatott jelentkezési lap a 
könyvtár regisztrációján is elérhető. A 
jelentkezés feltétele az érvényes olva-
sójegy!
A 10 fordulós, 2 hónapon át tartó já-
ték április 15-én indul és június 3-ig 
tart. Az eredményhirdetésre az ünnepi 
könyvhét keretében kerül sor. A részt-
vevőkre értékes ajándékok várnak.
Légy jelen egy legenda születésénél!
Fejtsd meg a térképet és megtudod, 
miért van pelikán Gödöllő címerében 
és hogyan került a madár a Hamvay 
kúria udvarán álló kút tetejére?

További információ: 
Istók Anna: 28-515-280/102

istoka@gvkik.hu

vetélkedő minden korosztálynAk

10 kicsi pelikán a könyvtárban

emlékeket éBresztő kiállítás

Művészi élmények és tudósítások

Idén két napot szentel a költészet ün-
nepének a Gödöllői Városi Könyv-
tár és Információs Központ. 
2016. április 9-én, 16 órakor Ketten 
és külön címmel irodalmi délután 
keretében találkozhatnak az érdek-
lődők Szabó T. Anna költővel, 
Dragomán György íróval és Ju-
hász Gábor gitárossal. 

Szabó T. Annát és Dragomán Györ-
gyöt számtalan dolog köti össze: 
Egy pár, huszonhat év. Együtt las-
san huszonöt könyv, na és persze 
színdarabok meg sok-sok műfordí-
tás. Utazások ketten és külön, fej-
ben és a nagyvilágban. Két dudás, 
két gyerek, egy csárda. Vajon hogy 
férnek meg együtt, hogy osztják el, 
meg, be, ki, szét? Vannak-e trükkje-

ik? Tippjeik? Na és receptjeik? Szó-
párbaj, anekdoták, felolvasás! 
Mindez még zenével fűszerezve, az 
egyik legjobb magyar gitáros impro-
vizációival. Az érvényes olvasójegy-
gyel rendelkezők ingyenes belépője-

gyeket  2016. március 18-tól vehetik 
át a könyvtár regisztrációján. Az 
olvasójeggyel nem rendelkezők 
1000.- Ft-ért vásárolhatnak belépőt. 
A költészet napi programsorozat áp-
rilis 11-én a főtéren zajlik majd, ahol 
ismét lesz Verses Ház. A járókelőket 
számos izgalmas feladat várja majd.

Gyűlnek a csapatok a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ 
által meghirdetett városismereti játékra. A tematikus év programsorozatá-
nak részeként meghirdetett 10 kicsi pelikán elnevezésű vetélkedő minden 
korosztálynak szól, családok, barátok épp úgy jelentkezhetnek rá, mint az 
iskolai csapatok. Akik még nem döntötték el, hogy elindulnak-e a megmé-
rettetésen, a játék www.gvkik.hu/10kicsipelikan honlapon tájékozódhatnak 
a részletekről. 

Költészet napja 2016

Dragomán György és Szabó T. Anna
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Március 15-én, a „Gö-
döllő 50 – A megúju-
ló értékek városa” te-
matikus év keretében
mutatták be a Gödöl-
lő-tortát, amit a várossá
nyilvánítás 50. évfordu-
lójának tiszteletére ké-
szítette el a Solier cuk-
rászata, ami a korábbi
években is megalkotta
az adott kulturális te-
matikához illeszkedő
torta különlegessége-
ket. A Solier cukrászai idén is hosszas kutatómunkát folytattak , szakácskönyve-
ket, történelmi leírásokat, a császári udvar, valamint a XIX. és XX. század recep-
túráit vették górcső alá, hogy meghatározzák a Gödöllőre jellemző, itt termelt és
gyakran előforduló alapanyagokat, gyümölcsöket. Az így szerzett információk
alapján született meg a mandulás-citromos piskótát, mandula mousse-t, mézes
tésztát, meggyragut és meggyzselét tartalmazó torta.

A Solier a Gödöllő-torta
megalkotását követően
Magyarország tortáját
is szeretné elkészíteni. A
Magyar Cukrász Iparo-
sok Országos Ipartestü-
lete által 10. alkalommal
meghirdetett pályázaton
egy málnás triplacso-
kitortával vesznek részt,
amivel bekerültek a ver-
seny második forduló-
jába. A végeredményt
augusztusban hirdetik ki.

(k.j.)

Fél évszázaddal ezelőtt nyilvánították várossá Gö-
döllőt. Lapunk az év folyamán a Pest Megyei Hírlap
segítségével eleveníti fel az eseményeket:

A fél évszázada várossá nyilvánított Gödöllőn igen-
csak zajlott az élet, a kiépítés alatt lévő csator-
nahálózat és a szintén fejlesztés alatt lévő köz-
világítás mellett épültek a lakótelepek, de folyt
a munka az egyetemi városrészben is, no meg az itt
lévő üzemek is egyre nagyobb beruházásokkal tették
le névjegyüket Gödöllő asztalára, a megyében élők
pedig rendszeresen olvashattak róluk a Pest Megyei
Hírlap oldalain.

A Humán Oltóanyagtermelő és Kutató Intézet új épü-
letkomplexumának munkálatai már a befejezéshez kö-
zeledtek. Ez a fejlesztés nem csak Gödöllő, hanem a
népgazdaság számára is nagy jelentőségű volt, és az
ötéves terv részeként valósult meg.
Az egyetemen ezekben az években szintén gomba mód-
ra szaporodtak a különböző létesítmények, valóságos
kis különálló város alakult itt ki. 1966-ban épp az
akkor még Budapesten működő mezőgazdasági gépészeti

kar számára készítették az új otthont, ami lehetővé
tette, hogy a mezőgazdasági mérnökképzés minden sza-
kága egy helyre, Gödöllőre kerüljön. A tervezők erre
a célra egy vasbetonból és üvegből készült épületet
álmodtak meg.
A vasútállomásra is ráfért a fejlesztés, a régi Uta-
sellátó épületének ekkor kezdték meg a korszerűsí-
tését. Ehhez persze előbb a régit elbontották. Hogy

az utasok ellátása a munkálatok alatt is
zavartalan legyen, a HÉV Szabadság téri
megállójában lévő használaton kívüli pavi-
lon helyezték át ide. A 12 négyzetméteres
alkotmányt az akkor itt állomásozó szovjet
helyőrség segítségével tudták csak új he-
lyére vontatni.
A város azonban nem csak itt helyben gyara-
podott. 1966 márciusában számolt be a lap
arról a jó hírről, hogy a gödöllői és a já-
rásban élő gyermekek a nyarat Balatonlellén
tölthetik, ahol szépen parkosított helyen
új tábor épül, a kisebbeket 50 személyes
panelházak, a nagyobbakat 10 személyes sát-
rak várják majd. Az első feladat a konyha
és a raktár felépítése, valamint a tábor

bekerítése volt. A fejlesztés menetét a pénzügyi le-
hetőségektől tették függővé.
Mindeközben pedig beköszöntött a tavasz, és megkez-
dődtek a mezőgazdasági munkák: a földbe került a cu-
korrépa és a korai burgonya, a szakemberek pedig már
a tavaszi árpának örülhettek.

Köszönjük a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs
Központ segítségét!

50 éve történt

kar számára készítették az új otthont ami lehetővé

Kávéházi estéK

Az életszerető, független zseni

A

BEMUTATTÁK A GÖDÖLLŐ-TORTÁT
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Sokan keresik a Gödöllőhöz köthető apró ajándékokat, így bizonyára örömmel
fogadják, hogy a héten megérkeztek a múzeumi boltba a „Gödöllő-bögrék”,
amiket már meg is vásárolhatnak az ide látogatók, vagy a városunk lakói ked-
veskedhetnek velük ismerőseiknek.

ÚJDONSÁGOK A MÚZEUMI BOLTBAN

Generációk mindennapjainak volt kedvelt és megbecsült
részese a február 25-én, 86 évesen elhunyt Psota Irén
kétszeres Kossuth-díjas színművész. A rádióban, a televí-
zióban, a mozikban, a színházakban betöltötte a teret va-
rázslatos, szenvedélyes, autonóm személyisége. Halálával
milliók lettek szegényebbekMagyarországon. Rá emlékez-
ve kezdte 2016-os idényét Gödöllőn a Kávéházi Esték a
Királyi Váróban.

Pécsi Ildikó Kossuth- és Jászai-díjas színművész, aki
több produkcióban is együtt játszott vele, B. Marton Fri-
gyes operatőr, aki már édesapja révén ismerte a kitűnő
művészt és akivel később forgatott, továbbá Gyurin Zsolt
színművész idézte fel személyes emlékeit a műsorvezető
L. Péterfi Csabának és a népes közönségnek. Zongorán
játszott a Kossuth-díjas Hot Jazz Band tagja,FodorLászló,
énekelt Buka Enikő (mindketten a Gödöllő Városért Díj
kitüntetettjei). A kétórás műsorban filmbejátszásokkal, a
nevéhez kötődő dalokkal emlékeztek a művészre, akit két
emberöltő óta mindenki csak úgy emleget:APsota.
Az est résztvevői elsőként egy szóban foglalták össze,

amit Psota Irénről gondolnak. Pécsi Ildikó az életszeretetét,
Gyurin Zsolt a művész zseni voltát, B. Marton Frigyes a
függetlenségét említette. Ildikó főiskolai hallgatóként, Zsolt
életkorából adódóan gyermekként, rajzfilmek szinkron-
hangjaként „hallotta meg” először
Psota Irént. Személyesen viszont
éppen húsz éve, 1996 márciusában
találkozott vele először az Apácák
előadása után.
Külön fejezete volt a műsornak

Psota Irén és a férfiak, férjek viszo-
nya. A közönség szempontjából a
MakkKároly rendezővel kialakult
kapcsolata volt a legfontosabb, bár
éppen emiatt nem lehetett gyerme-
ke. Klasszikus alakítást nyújtott a
színművész A Ház a sziklák alatt

filmben, amiből egy részletet is vetíttek aKávéházi Estéken.
Persze a színházi produkciók sem hiányoztak. Elsőként a
Kaukázusi krétakörre emlékeztek. Majd Brecht Kurázsi
mamájára, amiben két jelentős szerepet is játszott Psota
Irén: Kattrinét, a néma lányét és a főszereplőét. A Hamlet
egy részletét Huszti Péter partnereként, Gertrud királyné
szerepében elevenítették fel a vásznon. Ugyancsak Huszti
Péterrel együtt játszott a Peer Gyntben. AMacskajátékban
Tolnay Klárival láttuk.
Ha lehet, még népszerűbb volt Psota Irén a vígjáté-

kokban.ANapfény a jégen, az Irma, te édes dallamait és
Mezei Mária, Kiss Manyi magával ragadó személyisé-
gét is felelevenítették. Az alkalom szülte különlegesség
volt a Mit csinált felséged 5-7-ig? című, Mátyás király
szerelmeit bemutató játékfilm egy jelenete, amiben egy
ágyba került Psota Irén és Pécsi Ildikó. Az operettben

a magyar-német koprodukcióban készült Csárdáskirálynő
filmet említették. Erre azonban főszereplőként mint nagy
megaláztatására emlékezett a színművész. A magyar sze-
replők gázsija 30 ezer forint volt, mígAnna Moffo egymil-
liót kapott, dollárban.
Gödöllői vonatkozásra is fény derült az estén: az Ördög

vigye című 1992-ben forgatott filmben Psota Irén Léda
sminkjét használta, amit Dénes Zsófia írt le könyvében.
Bár a munka utószinkronizálásakor azt üzente az operatőr
B. Marton Frigyesnek, hogy „kikaparja a szemét”, később
ezt a sminket többször használta a színművész.
A téma kimeríthetetlennek bizonyult. Nem véletlenül,

hiszen Psota Irén Színházi Adattárban regisztrált bemuta-
tóinak száma 127 volt, s 176 színházi felvételen is látható.
A Kávéházi Esték május 29-én folytatódik, a következő

alkalom témája: Költők, szeretők, szerelmek. (l.t.)
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Nyitva: H–Szo  800–1700

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

A húsvéti ünnepek előtt ja-
vában tombol a vásárlási láz. 
Az állatkereskedésekben az 
ünnepekre megvásárolható 
élő ajándékok kavalkádjával 
találkozhatnak az ajándék 
után kutató emberek. Van tör-
penyúl, házinyúl emellett hör- 
csög, tengerimalac, díszhal, 
kutya, cica, a piacokon akár 
200 Ft-os naposcsibe is meg-
vásárolható ajándékba. Az 
Orpheus Állatvédő Egyesület 
tapasztalata az, hogy az ünne-
pekre megvásárolt élő állatok 
az ünnepek után legtöbbször 
unott teherként vannak jelen a 
háztartásokban.

Az ünnepi csillogás hamar elmúlik
A húsvéti ajándéknak összevásárolt 
élő állatok pillanatnyi mosolyt vará-
zsolnak ugyan a családtagok arcára, 
de az idill hamar elmúlik: az ara-
nyos füles vagy kiscsibe, ami húsvét 
napján a szőnyegen fickándozott, az 
ünnep után már csak nyűgként van a 
lakásokban. 
Gondot okozhat a családnak az állat 
táplálása, a lakást piszkító szőrzet és 
a rendszeresen keletkező ürülék (és 

bűz) is. Az élőállat szőrére vagy tol-
lára ezeken felül egyre többen aller-
giásak is.

Kukába dobják, út szélén eleresz-
tik, wc-be húzzák le a megunt ál-
latokat

Seres Zoltán, az Orpheus Állatvédő 
Egyesület munkatársa az elmúlt évek 
folyamán az állatoktól megszabadu-
lás kapcsán durva/extrém esetekkel 
is találkozott. Nem ritka, hogy a fe-
lelőtlen tartók a megunt kisállatokat 
magukra hagyják, út szélére dobják, 
a díszhalaktól wc lehúzással, mada-
raktól kalitkából kieresztéssel pró-
bálnak megszabadulni. Egy kidobott 
háziállat emberi gondoskodás nélkül 
életképtelen, ha utcára dobják, az-
zal a sorsa végérvényesen megpe-
csételődik. Házi kedvencet kitenni 
Magyarországon bűncselekmény, a 
2004. évi X. törvény kimondja, hogy 

ezért letöltendő börtön is kapható.

Mit ajándékozzunk Húsvétra?
Élő állat helyett van alternatíva: cso-
ki díszeket, plüss figurákat - játékot 
vagy tartós emléktárgyakat. Készít-
sen szeretteinek saját kezűleg ünnepi 
ajándékot, meglepetést...

Nyuszimentő Akció
Az Orpheus Állatvédő Egyesület 
szegedi központja 2016-ban is pró-
bál segíteni az ünnepek utáni megunt 
nyusziknak. Húsvét után egy hóna-
pig díjmentesen leadható az állat-
védő egyesületnél minden megunt 
nyuszi. 
A www.ebangyal.hu oldalon meg-
tudható az állatok megmentésével 
kapcsolatban az állatvédők elérhető-
sége: +36-20-99-59-409
Web: www.zug.hu – Állatbarát Web 
Kuckó
www.ebangyal.hu – Gazdikereső

Nyuszi-sTOP!-OT kérNek húsvéTra az állaTvédők

Turul Állatorvosi 
Rendelő

Szombat, vasárnap:
10-19-ig   

Patika nyitva:

Szombat, vasárnap: 9-19-ig

Gödöllő, Szabadság út 21.
(a HÉV-fordulónál) 

Tel.: 06-30/943-9898

Hétvégén 
is nyitva tartó 

állatorvosi rendelő:

Szabadgyökerű 
gyümölcsfa akció!

1600 helyett 
1200 Ft.!!!

Idén a gödöllői kutyatartók az ebek veszettség elleni kötelező védőoltását 
a városi állatorvosi rendelőkben az alábbi időpontokban kedvezményes 
áron adathatják be:  

Március 21-25., hétfőtől péntekig délelőtt 9-11, délután 
17-19 óráig,
Március 26., szombaton délelőtt 9-11 óráig.
KOVAVET BT. rendelője, Gödöllő, Szőlő u. 20-22.

Március 29-április 1., keddtől péntekig délután 17-18 
óráig, 
Április 2., szombaton délelőtt 9-11 óráig. 
DR. KOLESZÁR ISTVÁN rendelője, Árpád u. 32.

Április 4-8., hétfőtől péntekig délelőtt 9-11, délután 17-19 óráig,
Április 9., szombaton délelőtt 9-11 óráig.  
PLÚTÓ Állatorvosi Rendelő, Gödöllő, Szabadság út 97. 

Április 11-15., hétfőtől péntekig délelőtt 8-8.30 óráig,
Április 16., szombaton délelőtt 9-11 óráig,
DR. BODÓ SZILÁRD rendelője, Gödöllő, Kazinczy Ferenc u. 34.

Az ebek kötelező veszettség elleni oltásáról a 164/2008. (XII./ 20.) FVM 
rendelet szól. Ennek értelmében  az állattartó köteles minden 3 hónapos élet-
kort elérő ebet saját költségén veszettség ellen beoltatni és féregteleníteni, 
majd mindezt 6 hónap múlva megismételni. 
A felnőtt kutyát minden évben egyszer kötelezően újra be kell oltatni. 
Szintén kötelező a bélférgek elleni kezeléshez szükséges féreghajtó tabletta. 
Azoknak az ebeknek, amelyek nem rendelkeznek a Magyar Állatorvosi Ka-
mara ajánlásának megfelelő sorszámozott oltási könyvvel, új oltási könyvet 
állítunk ki. 
Az ebek oltása kérhető egyéb időpontokban is a rendelőben, illetve háznál, 
de ebben az esetben az oltás teljes költségét, illetve a kiszállási díjat is ki kell 
fizetni. 

FONTOS TUDNIVALÓ:
Négy hónapos kornál idősebb eb csak microchippel megjelölve tartható.
Ennek betartását a jegyző és a kerületi hivatal ellenőrzi.
Veszettség ellen csak microchippel megjelölt eb oltható. 
Aki 2012. december 31-ig nem végeztette el kutyája microchippes jelöltetését, 
a veszettség elleni védőoltás alkalmával ezt is kérheti. 

Tájékoztatás az ebek kötelező 
veszettség elleni oltásáról

HÉTVÉGÉN IS NYITVA TARTÓ 

ÁLLATORVOSI RENDELŐ
Március 26-án és 27-én 

9-11 óráig: 

KoVaVet Kisállatrendelő
Gödöllő, Szőlő u. 20-22.

Rendel: 
dr. Varga Ferenc állatorvos

 
Tel.: 06-20/482-3058

Ezek a kis teremtmények tavasszal is 
nagyon rászorulnak az ember segítsé-
gére. Amikor a hőmérséklet fagypont 
alá süllyed, és vastag hótakaró nehe-
zíti az élelemkeresést, sok állatszerető 
ember érzi úgy, hogy eleség kihelye-
zésével neki is hozzá kell járulnia a 
természetben élő madarak túléléséhez. 
Viszont amikor ismét melegebbre for-
dul az idő, ez a segítség egyik napról 
a másikra megszűnik. A legtöbben úgy 
gondolják, hogy a madarak most már 
elegendő táplálékot találnak a szabad-
ban, ezért a következő télig a madáre-
tetők is visszakerülnek a pincékbe.
Azonban az élelem felkutatásának 
problémája nem szűnik meg a hóol-
vadással. Ellenkezőleg – a tavasz kü-

lönösen nehéz időszak tollas kis ba-
rátaink számára, mivel több energiára 
van szükségük, mint az évnek bármely 
más szakában. A madarak korábban 
ébrednek, mint télen, ezért az aktív 
órák száma jelentősen megnő. Tavasz-
szal a madaraknak meg kell védeniük 
területüket, párt és fészkelőhelyet kell 

találniuk, fészket kell építeniük, és vé-
gül fel kell nevelniük a tojásból kikelt 
fiókákat. Mindez azt jelenti, hogy a 
szabadban élő madaraknak a mele-
gebb tavaszi hónapok során még annál 
is több energiára van szükségük, mint 
télen.

Erősen behatárolt élőhelyek
Szinte lehetetlen, hogy ezek az álla-
tok a természetben maradéktalanul 
felleljék a tavaszi „teendőikhez” nél-
külözhetetlen energia forrását. Tekin-
tettel arra, hogy a természetes élőhe-
lyek eltűnnek a beépített területekről, 
a szabadban élő madaraknak sokkal 
több energiát kell fordítaniuk az éle-
lem felkutatására, mint akár csak né-
hány évtizeddel ezelőtt is. A fokozódó 
urbanizáció, valamint a művelés alá 
vont mezőgazdasági területek egyre 
nagyobb kiterjedése miatt a városban 
és vidéken egyaránt drámai módon be-
szűkültek a madarak természetes élő-
helyei, és ezáltal élelmiszer-utánpót-
lási lehetőségei. A szakemberek már 

hosszú ideje azon az állásponton van-
nak, hogy a madarak egész évi etetése 
szükséges és fontos előrelépés lenne a 
fajok védelmében.
Az is fontos, hogy a kihelyezett élel-
miszer az adott madárfaj igényeinek 
és az évszaknak egyaránt megfeleljen. 
Például a zsírban és energiában dús téli 
madáreledel tavasszal már alkalmatlan 
a madarak táplálására, ekkor ugyanis 
kalcium-karbonátot és fehérjét, nyá-
ron pedig nagy mennyiségű fehérjét 
tartalmazó eleségre van szükségük. A 
kereskedésekben mindenféle szezon-
ális madáreleség kapható. Ha a biz-
tonságra törekszünk, akkor az apróra 
vágott mogyoró, a szárított lisztkukac 
és a készre kevert fehérjekészítmények 
egész éven át megfelelő energiaforrást 
jelenthetnek.
Az embereknek ügyelniük kell arra, 
hogy csakis kiváló minőségű madáre-
ledelt vásároljanak. Általánosságban 
elmondható, hogy ez nemcsak táp-
lálkozás-élettani szempontból jobb a 
madarak számára, hanem azért is, mert 
az ilyen eleség több-
nyire hántolt és válo-
gatott összetevőket 
tartalmaz, így nem 
kell pénzt adnunk a 
felesleges maghéjért. 
Ráadásul a váloga-
tott magokat tartal-
mazó madáreleség-
gel annak az esélye is 
csökken, hogy nem 
kívánt gyommagvak 
kerüljenek be a ker-
tünkbe.

Miért olyan fontos a madarak tavaszi etetése?
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Remek hétvégét zárt a Gö-
döllői Sakkbarátok mindkét
formációja a csapatbajnok-
ságban. Az NB II-es első for-
máció, bár tartalékosan ült le
3 pontos győzelmet aratott
Salgótarjánban.
Az ötfős második csapat 2 ponttal
verte az aszódiakat. Az ötfős csa-
patban élete első nagy mérkőzését
játszotta a nyolcéves Veréb Máté,
aki pénteken a Gödöllői Városi
Könyvtárban megrendezett Húsvéti
sakkversenyt mindenkit legyőzve

nyerte meg.
NB II Erkel csoport, 9. forduló
Salgótarján TSE – GSBE 4,5-7,5
Győzött: Veréb G., Nagyajtai G.,
Sillye K., Kozma G., Tóth M.,
Téglás M., Törőcsik J., Döntetlen:
Szűcs L., Vesztett: Bándy A., Fehér
M., Pervai L., Molnár L.
Pest megye I/A, 7. forduló
Aszód EGA – GSBE II. 1,5-3,5
Győzött: Veréb B., Friedhaber K.,
Nagy Z., Döntetlen: Rigó J., Vesz-
tett: Veréb M.

-vb-

Sakk - Remek hétvége
Kettős GSBE győzelem

Az elmúlt hétvégén mindhá-
rom gödöllői labdarúgó csapat
pályára lépett saját bajnoki
sorozatában. A Gödöllői SK
Taksonyban kapott ki 1-0-ra, a
GSK II-es számú csapata hazai
pályán verte 3-0-ra a Sülysáp
kettőt, míg a GEAC 3-2-re nyert
a Leányfalu ellen.

Játék csatárok nélkül.Akár így is be le-
hetne harangozni az aktuális gödöllői
mérkőzéseket, ugyanis Szász Ferenc
megyei I. osztályban szereplő együt-
tese az egész szezonban csatárgon-
dokkal küszködik. Mi sem bizonyítja
ezt jobban, minthogy a lejátszott 19
bajnoki mérkőzésükön mindössze 17
találatot jegyzett eddig a GSK. Mind-
ezek ellenére és a stabil védekezésnek

köszönhetően (21 kapott gól) a negye-
dik helyen álló Taksony vendégeként
is helytállt a csapat és egy aprócska
gól döntött csak a házigazdák javá-
ra. A Gödöllő a 19. játéknap után 25
ponttal a 10. helyen áll.
Pest megyei I. osztály, 19. forduló
Taksony SE – Gödöllői SK 1-0 (1-0)

Megyei II. osztály – Első tavaszi

siker
Megvan a GEAC első tavaszi győzel-
me, miután hazai pályán nyerni tudott
a papíron nagyobb játékerőt képvise-
lő, a tabella hatodik helyén álló Le-

ányfalu ellen Nagy Béla együttese.
A gödöllőiek 18 ponttal a 13. helyen
állnak csoportjukban.
Megyei II. Északi-csoport, 19. for-
duló: Gödöllői EAC – Leányfalu SE
3-2 (1-2) Gól: Bánki Edömér (2),
Horváth Zsolt.

Megyei III. osztály – Rangadót
nyert a GSK II.

Az élbolyhoz való felzárkózás szem-
pontjából igen fontos három pontot
szerzett a Gödöllői SK második szá-
mú csapata. Szabó Lászlóék a for-
duló előtt még harmadik helyen álló
Sülysáp II-es (39 ponttal) csapatát
verték magabiztosan 3-0-ra, ezzel egy
helyet előrelépve, 35 ponttal a hatodik
helyen állnak a tabellán.
Megyei III. Közép-csoport, 19. for-
duló: Gödöllői SK II. – Sülysáp KSK
II. 3-0 (1-0) Gól: Szabó László, Gál
Levente (2). -lt-

LabdaRúgáS – két győzeLem, egy veReSég a hétvégén

Gödöllői csatárgondok

Pest megyei I. osztály,
20. forduló

Március 26., szombat 15 óra
Gödöllői SK – Maglódi TC
Táncsics M. úti Sportcentrum

Távolodnak a dobogós remé-
nyek a MAG-LOG Team CFT
Gödöllő futsal csapata számá-
ra, miután Baranyai Pál együt-
tese az elmúlt játéknapon,
hazai pályán maradt alul a
harmadik helyen álló Csenger
ellen 6-5 arányban az NB II-es
bajnokság Keleti-csoportjá-
nak 20. fordulójában.
Ameccs előtt még kettő pont válasz-
totta el a két csapatot egymástól, a
gödöllőiek 32 ponttal a hetedik, míg
a csengeriek 34 ponttal a negyedik
helyről várták a párharcot, így jog-
gal reménykedhetett a MAG-LOG
együttese a felzárkózásban és a hely-
cserében. Nos, az izgalmas és gól-
gazdag párharcból a vendégek jöttek
ki jobban, így megléptek a gödöllői-
ektől, akik vereségükkel a hetedik

helyen állnak jelenleg csoportjukban
a tabellán. A találkozó érdekessége
volt, hogy a 40 perces meccs (2x20
perc tiszta játékidő) végeredménye
már a második félidő negyedik per-
cében kialakult.Aképen látható Var-
sányi Botond az elmúlt két meccsén
hét góllal segítette a csapatot.
NB II. Keleti-csoport, 20. forduló:
MAG-LOG Team CFT Gödöllő –
Csenger Futsal 5-6 (1-3) Gól: Varsá-
nyi Botond (3), Magyar Zsolt (2). -tt-

FutSaL – újabb Rangadót veSzített a gödöLLő

Távolodni látszó dobogó

„Inosanto Kali és Jeet Kune Do
„ edzések minden hétfőn és

szerdán 18.00 - 19.30-ig Gödöl-
lőn, Patak tér 7.sz alatt (Szol-
gáltatóházzal szemben). Edző:
Bartik Zsolt: 30/555-2989 “

FeLhíváS

Gödöllő város, a Gödöllői Ta-
ekwon-do SE, valamint az
egész sportág gyászolja a tra-
gikus hirtelenséggel elhunyt
kiváló sportolóját, Bontovics
Babettet.
Fájdalmasan fiatalon, 30 éves korában
elhunytBontovics Babett, a Gödöllői

Taekwon-do SE többszörös világbaj-
noki és Európa-bajnoki helyezett, ki-
váló harcművésze.
A Taekwon-do iránt érzett mély el-
hivatottságát, rendkívüli tehetségét
és fáradhatatlan szorgalmát hazai és
nemzetközi sporttársai egyaránt elis-
merték.

Egyesületében az általa oktatott gyer-
meksportolók szerették és példakép-
nek tekintették, felnőtt sporttársai is
felnéztek rá.
Kedves, nyitott és segítőkész termé-
szete miatt magánemberként minden-
ki szerette.
Munkája a sportdiplomáciában is
megmutatkozott: halála az egész
Takewon-do nemzetséget és a sport-
világot megrendítette, Amerikától
Ausztráliáig érkeztek részvétnyilvá-
nítások.
Edzője, Czeba Mihály 16 éves közös
munkájukat, kivételes tehetségű tanít-

ványát és segítőtársát gyászolja. Hiá-
nya betölthetetlen: Babett elhunytával
a Gödöllői Taekwon-do SE mind ma-
gánemberként, mind versenyzőként
pótolhatatlan társát veszítette el.
Szeretett sportolónkat április 1-jén,
13 órakor búcsúztatjuk a gödöllői vá-
rosi temetőben. Nyugodjék békében!

-Czeba Mihály-

méLy FájdaLom éS tRagikuS veSzteSég

30 évesen elhunyt Bontovics Babett

14 év után először nem jutott
be a TEVA-Gödöllői RC csapa-
ta a női röplabda bajnokság
legjobb négy csapata közé,
miután az Újpesti TE elleni
negyeddöntőt összesítésben
2-0-ra veszítette el Szabados
István együttese.

A negyeddöntő második mérkőzé-
sén az életben maradás volt a tét,
miután az első meccset az UTE
magabiztosan, 3-0-ra nyerte meg.
A két együttes idei találkozói alap-
ján viszont a fővárosiak számítot-
tak esélyesebbnek, ami végül be
is igazolódott, miután a második,
gödöllői párharcot is megnyerték
3-1-re, így az egyik fél második
győzelméig tartó negyeddöntőből
2-0-ás összesítéssel a lila-fehérek
jutottak a legjobb négy közé. ATE-
VA-GRC ezzel 14 év után először
nem került be a négybe és az idén
az 5-8. helyekért mérkőzhet majd
a bajnoki rájátszásban. Az első el-
lenfél a Fatum-Nyíregyháza lesz,

akik a Vasas ellen maradtak alul a
negyeddöntőben. A nyírségiek el-
leni, az egyik fél második győzel-
méig tartó párharc első találkozóját
március 25-én rendezik Gödöllőn
16.45-ös kezdéssel (az M4 sport-
csatorna élőben közvetíti). A máso-
dik meccs Nyíregyházán lesz ápri-
lis 2-án, míg, ha szükséges, akkor a
harmadik mérkőzésre ismét Gödöl-
lőn kerül majd sor április 9-én.
A másik ágon az MTK és a Kapos-
vár küzd majd egymással. A két
Gödöllő – Nyíregyháza és az MTK
– Kaposvár mérkőzések győztese
játszanak majd az ötödik, míg a
vesztesek a hetedik helyért.
A legjobb négy közé a lilákon kí-
vül a Vasas, a bajnoki címvédő Bé-
késcsaba és a Jászberény jutott. Itt
a két budapesti csapat került egy
ágra, míg a másikon a viharsarki-
ak a jászberényiekkel meccselnek a
döntőért.
Női NB I. negyeddöntő, 2. mérkő-
zés: TEVA-Gödöllői RC – Újpesti
TE 1:3 (21, -16, -22, -10)

Junior bajnokság – Hatos döntő-
ben a fiatalok

Óriási meglepetésre, egyenes ágon ju-
tott be az országos junior bajnokság
hatcsapatos döntőjébe a TEVA-GRC
junior együttese, miután a kecskeméti
középdöntőben a házigazda RÖPKE
SE-t és a Jászberényt is 3-0-ra verte.
ASzabados István, HorváthAndrás,
Kleczli Csaba edzőtrió felkészítése
alatt pallérozódó fiatalok egyenes ági
döntőbe jutása azért sorolható a meg-
lepetés kategóriába, mert az alapsza-
kaszt a hetedik helyen záró gödöllői
lányok (11 győzelem, 11 vereség volt
a mérleg) a középdöntőben a második
helyen végző kecskemétieket és a 11.
Jászberényt kapta ellenfeléül. Utóbbi
legyőzése nem okozhatott problémát,
de a RÖPKE SE elleni sima győzelem
nagy fegyvertény, ami egyenes utat
jelentett az ország legjobb hat csapata
közé. A hatos döntő május 20-22. kö-
zött lesz (a helyszín még nem ismert).

-tl-

14 év után eLőSzöR nincS a 4-ben a gödöLLő

5-8. helyért küzd a TEVA-GRC
Női NB I. 5-8. helyekért,

1. mérkőzés
Március 25., péntek 16.45
TEVA-GRC – Nyíregyháza

SZIE-csarnok (M4-en élőben)

A vállalható vereségek kate-
góriába sorolható a Gödöllői
KC, PLER-Budapest U23-as
csapata elleni, elmúlt hétvégi
30—25-ös veresége az NB II-
es férfi kézilabda bajnokság
Északi-csoportjának 16. for-
dulójából.

Bartos Gábor tanítványai a lista-
vezető, és az első helyét megtarta-
ni kívánó PLER-Budapest U23-as
csapatához látogatott, míg a gödöl-
lőiek célja a harmadik hely meg-
tartása volt. A párharcot a PLER

nyerte, így a kitűzött célokat ők
valósították meg. A vereség ellené-
re a gödöllőiek jól teljesítettek, bár
ez jelen pillanatban sovány vigasz,
ugyanis ideiglenesen át kellett en-
gedniük a nagy rivális Csömörnek
a harmadik helyet a tabellán. A
GKC 20 ponttal jelenleg a 4. helyen
áll csoportjában, ahol a következő
fordulóban, április 3-án a Dunaha-
raszti csapatát fogadja majd.

NB II. Északi-csoport, 16. fordu-
ló: PLER-Budapest U23 – Gödöllői
KC 30-25 (19-14) -li-

kéziLabda – váLLaLható zakó

Helyt állt, de lecsúszott a GKC
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Az állandó kiállítások felújítása alatt 
a látogatóink kedvezményes belépő-
jegyet válthatnak, mivel a kiállítóte-

rek korlátozottan látogathatóak!

Meseszép 2016-os falinaptár kap-
ható a múzeumi boltunkban 1000 
forintos áron. Szeretettel ajánljuk 

Tündérkert-rajongóknak és nem-ra-
jongóknak egyaránt. 

A Gödöllői Városi Múzeum – te-
kintettel Gödöllő várossá avatásá-
nak 50. évfordulójára, felélesztve 
id. Heltai Miklós és Polónyi Péter 
múzeumalapítók kezdeményezését 
– ismét krónikaíró-pályázatot hirdet. 
Egyéni és csoportos kategóriában 

várjuk a dolgozatokat. 
Az egyéni kategóriában 25 oldal 
terjedelemben lehet bemutatni 
olyan családok, illetve személyek 

életútját az elmúlt ötven évből, ame-
lyek illetve, akik szerepet játszottak 
a város történetének alakulásában, 

alakításában. 
Csoportos kategóriában közösségek 

krónikáit várjuk 50 oldal terje-
delemben, amelyben bemutatják 
közösségük történetét az utóbbi 

ötven évben.  
Részleteket a múzeum honlapján 

találhatnak: 
www.godolloimuzeum.hu 

A Krónikaíró pályázatok leadási 
határideje: április 20.

Gödöllői Új Művészet Közalapítvány
alkotóházában 

a GÖMB alkotócsoport képző- és iparművészeti 
kiállítása látható.

Kiállító művészek:  
Bajkó Dániel, Balla Vera, Dvorszky Anikó,  

Fábián Dénes Zoltán, Kovács Gabriella, Kőhalmi 
Ákos, Mácsai Mária, Madarász Gergely, Márvány 
Miklós, Mészáros János, Pirók Irén, Posztobányi 
Péter, Rehák Júlia, Szentiványi-Székely Enikő, 

Szinvai Pál, Sz. Jánosi Erzsébet,  
Varga Zoltán Zsolt

A kiállítás megtekinthető 2016. április 24-ig, 
szombaton és vasárnap 14 órától 17 óráig, előze-

tes bejelentkezést követően más napokon is!
A kiállítás a „Gödöllő 50” 2016 tematikus év támogatott 

programja

GÖMB A GIM-BEN

GIM-Ház, 2100 Gödöllő, Körösfői utca 15-17. 
telefon/fax +36 28 419 660
gimhaz@invitel.hu  www.gimhaz.hu

Támogatók:Gödöllő Város Önkormányzata 
Művészetek Háza Gödöllő

Április 1., péntek, 16.00: 
A VOICE&GUITAR duó jazz koncert-
je – Micheller Myrtill és Pintér Tibor
Április 4., hétfő 17.00:
A Csíkszeredára utazó növendéke-
ink hangversenye
 Április 7., csütörtök, 15.00:
Mit üzen a Múlt a Mának, avagy 
hogyan szerkesszük újra Bachot? 
Hangversenyelőkészítő rendhagyó 
óra Juniki Spartakus és Chelemen 
Paula előadásában

GIM-HÁZ Húsvéti ünnepi nyitva tartása:
2016. március 26. (szombat): Zárva
2016. március 27. (vasárnap): Zárva
Húsvét Vasárnap
2016. március 28. (hétfő)Húsvét hétfő: Zárva

Frédéric Chopin Zenei
Alapfokú Művészeti Iskola
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ORVOSI ÜGYELET
18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 06-70/370-3104

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

Március 21-27-ig: 
Kígyó Gyógyszertár, Gábor Á. u. 3. Tel.: 430-069.

Március 28-április 3-ig: 
Sanitas Gyógyszertár, Thegze L. u. 2. Tel.: 545-585.

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., 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. u. 16. 

Tel: 06-28/410-653, 06/30-331-8822
M. Szabó és Társai Temetkezési Bt., 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 38.

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

ÜGYELETEK

TÁJÉKOZTATÁS  GÉPJÁRMŰADÓRÓL, ÉPÍTMÉNYADÓRÓL ÉS TELEKADÓRÓL!

A Polgármesteri Hivatal adóirodája tájékoztatja a tisztelt adózókat, hogy a gépjárműadó, építményadó, 
telekadó befizetésével kapcsolatos értesítések várhatóan március hónap végén kerülnek postázásra.
Ezért a március 16-án esedékes fizetési határidő módosításra kerül, az első félévi adó összege az értesítő kézhez-
vételét követő 30 napon belül fizethető pótlékmentesen. 

A Gödöllői Művésztelep Alapítványt a Gödöllői Városi Múzeum hozta létre 1991-ben a 20. század 
eleji szecessziós művésztelep tárgyi- és dokumentumanyagának gyűjtésére és gondozására, a művész-
teleppel kapcsolatos tudományos és közművelődési tevékenység támogatására. Kérjük, adójának 1 
%-ával támogassa az alapítvány munkáját. 
A Gödöllői Művésztelep Alapítvány adószáma: 19179148-2-13

1%

Tisztelt Ismerősünk, Barátunk! A 
Gödöllői Értékvédő Közhasznú 
Egyesület ezúton is köszöni támo-
gatói segítségét, felajánlását. Cél-
jaink minél sikeresebb megvalósítása érdekében 

ebben az évben is számítunk az Önök megtisztelő segítségére. 
Ha személyi jövedelemadója 1 % -ával támogatni kívánja egyesüle-
tünket, akkor rendelkező nyilatkozatát az alábbiak szerint szívesked-
jen kitölteni: A kedvezményezett adószáma: 18718252-1-13 
A kedvezményezett neve: Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület 
Felajánlása akkor jut el hozzánk, ha a borítékra ráírja az Ön nevét, 
lakcímét és az adóazonosító jelét! Támogatását hálásan köszönjük! 

Tisztelettel: Szűcs Józsefné

1% A Körösfői-Kriesch Ala-
dár Művészeti Alapítvány 
a századelejei szecessziós 
Gödöllői Művésztelep ala-
pítója szellemi és művészeti örökségé-
nek ápolását, az általa képviselt értékek 
megőrzését szolgálja.
Kérjük, hogy jövedelemadója 1%-
ának felajánlásával támogassa célja-
inkat. 
Adószámunk: 18677818-1-13 
 
Felajánlását, támogatását köszönjük!

1%

 AZ IDEJÉBEN FELISMERT MELLDAGANAT GYÓGYÍTHATÓ!

A Gödöllőn lakó, 45-65 év közötti asszonyok, akik utolsó mammográfiás vizsgálata óta eltelt 2 év, névre szóló 
meghívót kapnak mammográfiás szűrővizsgálatra.

A vizsgálat helye: Flór Ferenc Kórház (2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1.), tel.: +36 (28) 507-126.
Kérjük, tegyen eleget meghívásunknak, vegyen részt Ön is a mammográfiás szűrővizsgálaton! A szűrővizsgálat 
térítésmentes.
Információ: Budapest Főváros Kormányhivatala, Népegészségügyi Főosztály, tel.: +36 (1) 465-3823.
Időpont: 2016. március 19-május 7.                                    A lehetőség adott, éljen vele!

A Pest Megyei Kormányhivatal 
Gödöllői Járási Hivatala tájékoz-
tatja a tisztelt lakosságot, hogy a 
vörös rókák veszettség elleni orális 
immunizálása miatt a csalétek vak-
cina kiszórásának időpontja – ami 
Pest megyében (időjárás függvé-
nyében) meghatározott területeken 
2016. április 2. és április 7. közötti 
időszakra esik – és annak utolsó 
napjától számított 21 napig, azaz 
2016. április 2-től április 28-ig eb-
zárlatot és legeltetési tilalmat ren-
del el. 

Az elrendelt járványügyi intézkedé-
sekben érintett települések: Aszód, 
Bag, Csömör, Dány, Domony, Er-

dőkertes, Galgahévíz, Galgamácsa, 
Gödöllő, Hévízgyörk, Iklad, Isaszeg, 
Kartal, Kerepes, Kistarcsa, Mogyo-
ród, Nagytarcsa, Pécel, Szada, Tura, 
Valkó, Vácegres, Vácszentlászló, Ve-
resegyház, Verseg, Zsámbok. 
Az ebzárlat tartama alatt: 
– A tartási helyén minden kutyát és 
macskát elzárva, illetőleg a kutyákat 
megkötve úgy kell tartani, hogy azok 
más állattal vagy emberrel ne érint-
kezhessenek; zárt udvarban a kutyák 
elzárását vagy megkötését mellőzni 
lehet, ha azok onnan ki nem szökhet-
nek.
 – Kutyát tartási helyéről csak pórá-
zon vezetve és szájkosárral szabad 
kivinni. 
– A település területéről kizárólag ér-
vényes veszettség elleni védőoltással 

rendelkező kutyát vagy macskát a ha-
tósági állatorvos kedvező eredményű 
vizsgálata után és engedélyével sza-
bad kivinni.
 – Az érvényes veszettség elleni vé-
dőoltással rendelkező vadászebek, a 
fegyveres erők és fegyveres testüle-
tek ebei, a katasztrófa-mentő ebek, a 
segítő és terápiás ebek, valamint a lá-
tássérült embereket vezető ebek ren-
deltetési céljuknak megfelelő haszná-
latuk idejére mentesek a fentiekben 
foglalt korlátozás alól. 
– Az ebzárlat alatt befogott kóbor 
húsevőket hatósági megfigyelés alá 
kell helyezni az ebzárlat időtartamá-
ra. 
– Az ebzárlat alatt húsevő állatok ösz-
szevezetésével járó rendezvény nem 
tartható.

EBZÁRLAT
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

+ 2016 március 10-én reggel a széltől
szemembe csúszott kapucnim miatt be-
csúsztam elektromos kerékpárommal
a Munkácsy utcai árokba. Az iskolába
tartók közül 2 fiú önzetlenül odarohant,
kiemelték rólam a járművet, kisegítettek,
kérdezgettek majd betértek az iskolába.
82 éves mozgáskorlátozottként ezúton
mondok hálás köszönetet nekik, illetve
szüleiknek, tanáraiknak, akik az idősek
megbecsülésére nevelik őket. Dicsére-
tet érdemelnek. T. G. gödöllői lakos

KÖZLEMÉNY

+ A Gödöllői Szolgálat Gödöllő egyetlen
hetilapja! Reklámozza cégét, szolgáltatását
nálunk, mert ezt biztos elolvassák

INGATLAN

+ Gödöllőn 620nm-es belterületi építési te-
lek 18m utcafronttal, gyönyörű környezetben
sürgősen eladó. I.ár: 9,9MFt 20-772-2429

+ Szadán, margitai részen, Gödöllőhöz na-
gyon közel, igényes környezetben, D-Nyi
fekvésű, 1080nm-es, gondozott, közműves
építési telek, 9,35M-ós i.áron sürgősen el-
adó 20-772-2429

+ Új építésű ikerház Gödöllőn eladó, illetve
leköthető 3szoba+ nappalis, Iár: 25,5MFt-
tól 20-772-2429

+ Alkuképes, eladó építési telek Szadán,
Gödöllőhöz közeli részen, aszfaltos utcá-
ban, 1440 nm-es, délnyugati fekvésű, víz,
villany, gáz a telken, csatorna az utcában.
Iár: 8MFt. (20) 804-2102

+ Szadán új építésű, minőségi csok képes,
dupla garázsos 3szoba+ nappalis ikerház
eladó. I.ár: 34,8MFt 20-772-2429

+Gödöllő kertvárosában, 535m2-es telken,
90m2-es, n+2szobás családi ház eladó!
20,5MFt! 20-539-1988

+ Gödöllőn központhoz közel 920nm-es, jó
fekvésű, építési telek, extra 26m széles ut-
cafronttal eladó. I.ár: 13,3MFt 20-772-2429

+ Gödöllőn 1453m2-es, széles utcafrontú,
panorámás telek eladó! I.ár:17,5MFt 20-
539-1988

+ Eladó 4szoba+ nappalis, 2004-es épí-
tésű, dupla garázsos sorház Gödöllőn Iár:
27MFt (20)804-2102

+ Gödöllőn 52m2-es, erkélyes, negyedik
emeleti lakás két szobával, saját tárolóval,
konvektoros fűtéssel eladó! Iár:13.5MFt!
20-539-1988

+ Gödöllő kiemelt részén, 4lakásos tár-
sasházban 120m2-es, n+4szobás ingatlan
450m2-es telekrésszel eladó! 31,8MFt! 20-
539-1988

+ KERESEK kertvárosban 140m2 körüli csa-
ládi házat vagy eladó telket! 20-944-7025

+ Veresegyházán, Széchenyi dombon, 2
szintes, 160 m2-es összterületű családi ház
600 m2-es telekkel eladó! Iár: 28 MFt 20-
218-8591

+Petőfi téren teremgarázs-kocsibeállóKIADÓ!!
10EFt/hó (6 hónap=48EFt) (20)804-2102

+ Sürgősen Eladó lakást keresek központ-
ban (20)804-2102

+ Gödöllőn, a Kecskés dűlőn eladó egy
16m széles, 1912nm-es zártkert, aminek
30%-a beépíthető. Iár: 3,3MFt. 70/611-
2539, 70/611-2789

+ Gödöllő és Isaszeg határában eladó 1ha
9025nm nagyságú szántó, jelenleg is gondoz-
va. Iár: 3,3MFt. 70/611-2539, 70/611-2789

+ Gödöllőn a valkói úton, a Spar közelében
eladó egy 1019 nm-es szántó(20x50m),
jelenleg is gondozva. Iár: 3,3MFt. 70/611-
2539, 70/611-2789

+ Szuper árcsökkenés!!! Két generációs
családi ház, tulajdonostól áron alul Gödöl-
lő kedvelt kertvárosi részén eladó. Teher-
mentes. Akár vállalkozásra is alkalmas. Két
különálló szint, mindkettőn konyha, fürdő-
szoba, nappali + 3 szoba. A házhoz tartozik
még egy teljesen külön bejáratú lakrész (65
nm) 2 szoba, fürdő, konyha. 2 állásos ga-
rázs+szauna is van. Iá.: 26,9 mFt. Tel.: 20-
3464-718.

+ Gödöllőn eladó áron alul családi ház,
amerikai konyha-nappali, 4 szoba, 2 fürdő,
2 garázs, kertkapcsolatos terasz, gondo-
zott, parkosított udvar, kút, hőszigetelt, dup-
la fűtés, redőnyös, új nyílászárók. Tel.: 30-
228-8403, 20-420-6243 (egész nap).

+ Remsey krt-on mélygarázsban garázsbe-
álló eladó. Tel.: 30/201-7329.

+ Eladó Gödöllőn egy kis 50nm-es, téglá-
ból épült családi ház a fenyvesben 600nm-
es telken. I.á.: 14 mFt 20-919-4870

+ Eladó Gödöllőn a központban egy tég-
laépítésű, magasföldszinti, egyedi fűtéses,
68nm-es, 3szobás, felújítandó, társasházi
öröklakás, melyhez tartozik egy saját zárha-
tó pincerész. I.á.: 15,5mFt 20-919-4870

+ Eladó Gödöllő blahai részén csendes asz-
faltozott zsákutcában egy nappali+3szobás,
felújított családi ház 750nm-es telken. A ház
alatt szuterén van kialakítva, konyhapulttal, vi-
zesblokkal, felújított állapotban közvetlen kert-
kapcsolattal. I.á.: 31,8mFt 20-919-4870

+ Eladó Gödöllőn a belvárosban most
újonnan épülő 7 lakásos sorházban 2 és 3
szobás lakások. További információk telefo-
non: 20-919-4870

+ Eladó Gödöllőn a nagyfenyvesben egy
160nm összalapterületű, 1 helyrajzi számon
lévő, önálló lépcsőházi bejáratú, téglából
épült, egyedi fűtéses, sorházi 3db lakás fel-
újított, igényes kivitelezésű, ár-érték tekinteté-
ben nagyon kedvező áron. Befektetők számá-
ra is nagyon ajánljuk. I.á.: 29mFt 20-919-4870

+ Eladó Szadán egy 1,5 szobás, téglaépí-
tésű kis családi ház két utcára nyíló telken.
A ház alatt garázs található. I.á.: 15,9 mFt
20-919-4870

+ Eladó Gödöllőn a Rét utcában egy nap-
pali+4szobás, 2fürdőszobás, 2 kocsi be-
állásos ikerház 500nm-es kizárólagos
használatú telekrésszel. Ezzel kapcsolatos
dokumentációk megtekinthetőek. További
információk telefonon: 20-919-4870

+ Eladó Gödöllőn az Erzsébet Parkkal
szemben egy társasházi 110nm összterü-
letű, 2szintes, duplakomfortos lakás. Az
ingatlan előtt ingyenes parkoló található.
Befektetők előnyben, akár visszabérlési le-
hetőséggel. E.á.: 25mFt 20-919-4870

+ Eladó Gödöllőn a harasztban egy sorházi la-
kás, mely földszinti, 2szobás, 60nm alapterüle-
tű, kis udvarrésszel. I.á.: 15,7 mFt 20-919-4870

+ Eladó Gödöllő és Szada között a volt Sony
mögött dobogón 670nm-es telken egy 40nm-
es téglából épült, szoba-konyhás épület,
melyben villany bevezetve és ásott kút bizto-
sítja a vízellátást. I.á.: 7mFt 20-919-4870

+ Eladó Gödöllőn a blahai dombon 2 db
építési telek. Az egyik 2400nm területű, víz,
villany, gáz bekötve, I.á.: 18mFt. A másik
egy 734nm-es, összközműves telek egy fel-
újítandó épülettel. I.á.: 8mFt 20-919-4870

+ Eladó Gödöllőn a belvároshoz közel eső
aszfaltozott csendes utcában egy 150nm
alapterületű, déli fekvésű, földszintes, 5
szobás, téglából épült, kifogástalan állapo-
tú családi ház 738nm-es telken. I.á.: 44,5
mFt 20-919-4870

+ Eladó Gödöllőn a fenyves csendes utcájá-
ban egy 2szintes, téglából épült családi ház
560nm-es telken, mely áll egy nappali-étke-
ző-konyha, 2szoba, 2fürdőszobából. A ház
alatt szuterén, garázs és egyéb helységek
vannak kialakítva. Nappaliból kertkapcsola-
tos terasz nyílik. I.á.: 28 mFt 20-919-4870

+ Eladó Gödöllőn a kertvárosban egy déli
fekvésű, nappali(40nm)+3szobás, 2fürdő-
szobás, konyha-étkezős családi ház terasz-
szal, melyhez tartozik egy télikert jellegű
szoba, benne szauna zuhanyzóval. Az épület
alatt garázs található. A kertben örökzöldek
vannak telepítve. I.á.: 29,5mFt 20-919-4870

+ Eladó Gödöllőn az alvégben egy kettő-
ször 120nm alapterületű 2nappali+5szo-
bás, 2fürdőszobás családi ház tetőtéri
beépítési lehetőséggel. A ház alatt egy
40nm-es pincerész található. A telken ga-
rázs és egyéb melléképületek vannak elhe-
lyezve. I.á.: 48mFt 20-919-4870

Hirdetésfelvétel!
Hirdetési elérhetőségek:

20/525-53-66, 70/381-76-94
e-mail: szolgalat@vella.hu

internet: www.ujsagok.vella.hu
Címünk: Művészetek Háza,
Gödöllő, Szabadság út 6.

Ny: K: 11-18; Sz, Cs: 8:30-16;
P: 8:30-12; Hétfőn zárva!

Telefonon, faxon, levélben, e-mailen apróhir-
detést nem áll módunkban elfogadni.

A lapban megjelent hirdetések tartalmáért
felelősséget nem vállalunk.

Amennyiben nem kapja meg a Szolgálat
aktuális számát, az alábbi elérhetősége-

ken tehet bejelentést:
20/550-4981, 20/495-2420

E-mail: terjesztes@hiretvisszuk.hu
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+ Eladó Isaszegen egy közvetlen tóparti
panorámás, 2szintes, kifogástalan állapo-
tú, nappali+2szobás, erkélyes, teraszos,
garázzsal ellátott lakóház 800nm-es telken.
I.á.: 19,9 mFt 20-919-4870

+ Eladó Gödöllő legkeresettebb részén a ha-
rasztban, közel a belvároshoz egy igényesen
felújított, 2 szintes ikerház, mely a földszinten
áll egy nappali, étkező, konyhából, fürdőszo-
bából, az emeleti részen 3 szoba fürdőszoba,
erkély található. Az ingatlan alatt teljes egé-
szében egy szuterén van kialakítva, mely funk-
cióját tekintve tároló és hobbiszoba számára
alkalmas. Az ingatlanon nagyméretű garázs,
a kert részén pedig automata öntözőrendszer
van kialakítva. Ár-érték tekintetében rendkívül
kedvező. I.á.: 29 mFt 20-919-4870

+ Eladó Gödöllőn a Grassalkovich utcában
egy 720nm-es telken egy 2,5szobás vert fal-
ból épült lakóház. I.á.: 18mFt 20-919-4870

+ Eladó Gödöllőn a Lázár Vilmos utcában
501nm területű, lakóház-udvar megjelölésű
ingatlan, melyen egy 40nm alapterületű hét-
végi ház található. Víz, villany a telken, gáz az
utcában található. I.á.: 8,5 mFt 20-919-4870

+ Eladó Isaszegen, Ilkamajorban, a hor-
gásztavak közelében 3db (826m2, 827m2,
827m2) egymás melletti építési telek külön
és egyben is. A telkek 30%-a beépíthető. Víz,
villany az utcában a telek előtt, a gázvezeték
350 méterre. Iár:3MFt/db. 20/4996-748

+ Parasztház eladó Zsámbokon 1160 nm
telken 5 millióért. 1,5 szoba, konyha, fürdő-
szoba, víz, villany, gáz, rengeteg mellékhe-
lyiség állatok tartására, gyümölcsfák auto-
mata locsolóval. Tel: 30/466-0466

+ Eladó Gödöllőn Szilágyi E. utcában
1060nm-es parkosított telken 110nm-es
3szoba+n családi ház. Külső szigetelés,
új nyílászárók, redőnyök, új villany, vízve-
zeték, 110nm-es melléképület, kút, pince.
Iár:24,3MFt. 30/402-7276

+ Gödöllőn a Szadai útra nyíló 2500 nm-es
telek, rajta 2 épülettel, víz, villannyal eladó.
Iár: 5,2MFt. Tel: 30/9467-702

+ Eladó gödöllői, lakótelepi, erkélyes lakást
keresek a Kossuth utca, Erzsébet körút, Ka-
zinczy körút környékén 2. emeletig, 60-70
nm közötti jó állapotút. Tel: 20/968-0336

+ Gödöllőn a Fenyvesben két lakásos tár-
sasház építésére alkalmas, 890 nm-es
telek, közművel az utcában, eladó. Érd:
20/517-4474

+ Gödöllő, Kör u. 4-ben első emeleti, 46
nm-es, másfél szobás, konvektoros, felújított
lakás tulajdonostól eladó. Érd: 30/346-5408

+ Megvételre keresek Gödöllő belterületén
1,5 szobás lakást. Tel: 28/407-277

+ Vácszentlászlón eladó egy 638 nm-es
ÉPÍTÉSI TELEK! Rajta gyümölcsfák és egy
fúrt kút, közmű az utcában. Ár: 3,2 millió.
70/335-6127

+ Eladó Gödöllőn, az Erzsébet királyné kör-
úton egy 62 nm-es, 4.em. 2,5 szobás, fel-
újított, egyedi fűtésű, erkélyes lakás. Ár: 14
MFt. Tel: 30/3834-910

+ Gödöllőn, Királytelepen 2009-es épí-
tésű, napfényes ikerház eladó. Nappali –
konyha+ 3 szoba+ garázs. 28,7 MFt. Tel:
30/612-8746

ALBÉRLET KIADÓ

+ Gödöllőn kertes családi ház – 3 szoba +
nappali 2 fürdővel hosszútávra kiadó. Bérle-
ti iár: 160.000 Ft. Tel: 30/9467-702

+ Gödöllő kertvárosában 130 nm-es tégla-
építésű, teljesen felújított családi ház (60 nm-
es melléképülettel), 300 négyszögöles kert-
tel kiadó. 200.000 Ft/hó. Érd: 70/428-2808

+ Gödöllőn a Munkaügyi Központ melletti
épületben 90 nm-es IRODA és 120 nm-es
LAKÁS KIADÓ. 20/9325-415

ÜZLET, IRODA, GARÁZS

+ Gödöllő központjában, utca fronti 34
négyzetméteres helység hosszútávra kiadó.
Tel.: 06-20-3456-552.

+ Új építésű, saját parkolóval rendelkező, ala-
csony rezsijű, dupla bejáratos üzlet, iroda, be-
mutatóterem, rendelő céljára alkalmas. Akár
azonnali költözéssel! Tel.: 06-20-3456-552.

+ Üzlethelyiség, raktárhelyiség, garázs
kiadó, más tevékenység céljára is. Tel.:
20/9455-583.

+ Gödöllőn a Hunyadi J. u. 22.sz alatt lévő
szuterén kiadó – vagy befektetői társat ke-
res. Kb. 80 nm. Bármilyen üzleti tevékeny-
ségre alkalmas. 20/420-5555

+ Gödöllő, Kossuth L.u. 14.sz. alatti 30nm-
es üzlethelyiség május 1-től kiadó! Gödöllő,
Petőfi tér 11-ben udvari,
30nm-es üzlethelyiség
március 15-től kiadó/ el-
adó! Érd: 30/346-5408

+ Petőfi téren teremga-
rázs-kocsibeálló KIADÓ!!
10Eft/hó (6 hónap
=48Eft) (20)804-2102

+ Gödöllőn a Szőlő utcá-
ban eladó egy 24 nm-es ga-
rázs (6x4m) 30/415-4026

+ Gödöllőn a Kör utcá-
ban 47 nm-es garázs
hosszútávra kiadó. Érd:
0628/417-137

+ Kör utcában gépkocsi
beállóhely 7.000,-/hó ki-
adó. 20/945-4590

ÁLLÁS

+ GÖDÖLLŐI CÉGASZ-
SZISZTENST KERES
ANGOL NYELVTUDÁS-
SAL. JELENTKEZNI
FÉNYKÉPES ÖNÉLET-
RAJZZAL: EVOCOOL@
EVOCOOL.EU

+ Gödöllői éttermünkbe szakácsot kere-
sünk. Jelentkezni a pizzamaxcaffe1@gmail.
com email címen lehet.

+ Gödöllői éttermünkbe keresünk konyhai ki-
segítőt. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a
pizzamaxcaffe1@gmail.com email címen lehet.

+ Gödöllői éttermünkbe keresünk fu-
tárt. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal
a pizzamaxcaffe1@gmail.com email cí-
men lehet.

+ Gödöllői éttermünkbe keresünk sushi sza-
kácsot, a betanítást is vállaljuk. Jelentkezni
fényképes önéletrajzzal a pizzamaxcaffe1@
gmail.com email címen lehet.

+ KERTÉSZT keresünk. „B” tip. jogosítvány
előny. Tel: 20/9457-286

+ Irodavezetőt keresünk azonnali belépés-
sel. Elvárások: excel felhasználói ismerete,
angol nyelv alapfokú tudása. Fizetés meg-
beszélés szerint. Jelentkezés: szakmai ön-
életrajz, ili.godollo@gmail.com címre.

+ Gödöllőn a Tessedik Sámuel Alapszolgál-
tatási Központ által működő: Idősek Nappali
Ellátása, Szociális étkeztetés és Jelzőrend-
szeres Házi Segítségnyújtás felvételt hirdet: 1
fő csökkentett munkaképességű SZOCIÁLIS
SEGÍTŐ (jogosítvány előny) és 1 fő SZOCI-
ÁLIS GONDOZÓ és ÁPOLÓ képesítéssel
állandó éjszakai, készen-
léti jellegű munkakörbe
munkatársat keresünk.
Jelentkezni személyesen:
Gödöllő, Lumniczer S. u.
4. vagy 0620/770-3528-
as számon Molnárné S.
Katinkánál lehet.

+ Családi házak, lakások
takarítását vállalom Gö-
döllőn, Máriabesnyőn.
Tel: 20/9169-120
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KÍNÁLATUNKBÓL:*Az Átrium Üzletházban,
frekventált helyen 15,4 nm-es, alacsony rezsijű üz-
let eladó. Iá.: 15,94 mFt.
*Kertvárosi, 168 nm-es, N+5 szobás, karbantartott
cs. ház üzlethelyiséggel eladó. Iá:47 mFt.
*A Rögesben nappali+ 4 szobás, újszerű, elegáns
családi ház 1000 nm-es telken eladó. Iá:46 mFt.
*A Királytelepen 2007-ben épült, N+6 szobás, két-
generációs családi ház eladó. Iá.: 39 mFt.

Darukezelők és tehergépkocsi vezetők
jelentkezését várjuk.

Szükséges: „C” típusú jogosítvány, bűntetlen előélet
Előny: GkI kártya, Emelőgépkezelői vizsga, „E” típusú

jogosítvány megléte
Amit kínálunk: versenyképes fizetés; fejlődési lehetőség,

továbbképzés; fiatalos, rugalmas munka környezet
Jelentkezni lehet fényképes önéletrajz megküldésével a

solyomtrans@gmail.com e-mail címen.



+ Piaci árusításra alkalmazottat keresek!
Kereskedelmi végzettség, jogosítvány
előny. Bérezés megegyezés szerint. Érd:

30/3841-187

+ Számítógép kezelésében
jártas személyt keresek! Bé-
rezés megegyezés szerint.
Érd: 30/3841-187

+ Gödöllői buszpályaudvar-
ra illemhely üzemeltetésre
alkalmazottat keresek. Le-
het nyugdíjas v. csökkentett
munkaképességű is. Tel:
20/3454-957

+ Számlaképes Festő-mázo-
ló, burkoló vállalkozót kere-
sek németországi munkára.
30/9467-702

+ Fiatal, női munkatársa-
kat keresünk Gödöllőre a
palotakerti, illetve az aszó-
di, isaszegi és a Dunake-
szi fagylaltozóinkba. Érd:
20/423-6335

+ Amíg édesanya és édesapa
kikapcsolódik, élménygazdag
felügyeletet vállalok bölcső-
dés, óvodás, kisiskolás korú
gyermekeknél. „Gödöllő gyer-
mekeiért, ifjúságáért” elisme-
résben részesült nyugdíjas pe-
dagógus. Tel: /20/498-4217

SZOLGÁLTATÁS

+ AERECO légbevezetők beszerelése
3 napon belül! A higroszabályozású lég-
bevezetők beépítésével megelőzhető, ill.
megszüntethető a páralecsapódás, pené-
szedés. Nyílt égésterű gázkészülékekhez,
kályhák, kandallók légellátásához speciális
légbevezetőket is kínálunk. Kor-Mon Nyílás-
záró KFt. Gödöllő, Kossuth L. u. 26. Tel.:
06-30-398-48-15;06-28-423-739

+ Telekkel rendelkező tulajdonosoknak ge-
nerál kivitelezésben, referencia háttérrel
kínálunk új építésű lakóházak kivitelezését
153.000 Ft/nm áron. 20-919-4870

+ Barbara kutyakozmetika. Cím: Nagytar-
csa, Tessedik Sámuel u.38. Kérésre házhoz
megyek. www.barbarakutyakozmetika.hu,
+3620/9355059.

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

+ FŰNYÍRÁS, fűkaszálás, bozótirtás, par-
lagfű mentesítés, sövénynyírás, parkfenn-
tartás. Tel.: 30/622-7421, e-mail: fukasza-
lasgodollo@gmail.com

+ KERTGONDOZÁS: metszés, perme-
tezés, sövénynyírás, bozótirtás, fűnyírás,
gyepszellőztetés, fakivágás, kaszálás és
egyéb kerti munkák. Lelkiismeretes, ala-
pos, megbízható munka rendszeresen és
alkalmanként is. Tel: 30/528-7777

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

+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERE-
LÉS, új csatorna bekötés, fürdőszobák, régi
fűtési rendszerek, vízvezetékek felújítása, új
szerelése, kialakítása, locsoló, mérő terve-
zése, beépítése, átadása. Cirkók, gázkészü-
lékek, konvektorok karbantartása felújítása,
javítása. Tel: 20/9527-289, 28/476-229

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

+ SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hív-
jon bizalommal, házhoz megyek. Számító-
gép szerelés, rendszer és programtelepí-
tés, vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel:
30/333-9201

+ DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉL-
KÜL. Tóth Tamás 06-70-502-5620

+ METSZÉS – PERMETEZÉS motoros
és kézi permetező géppel. Gyümölcsfák,
fenyők, tuják kivágása, metszése. Zöld-hul-
ladék elszállítás. Árok és ereszcsatorna
tisztítás. Veszélyessé vált fák kivágása alpin
technikával. 20/922-4400

+ KÖLTÖZTETÉS akár csomagolással, bú-
torszereléssel, dobozolással 4.000,-Ft/órá-
tól! FUVAROZÁS UNIÓN BELÜL! Kovács
Péter 06-30-9546-504

+ KERTIMUNKA Kerttakarítás, metszés,
permetezés, ültetés. Rotációs kapálás,
gyepszellőztetés. Füvesítés. Fűnyírás, fűka-
szálás, bozótirtás, sövénynyírás. Ágak, leve-
lek elszállítása. 30/747-6090

+ ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál
kivitelezés, gipszkartonozás, hideg-meleg
burkolás). Vállalunk mindennemű építőipa-
ri kivitelezést. Gyors, megbízható munka.
Ingyenes árajánlat felmérés alapján. Tel:
20/4359-650

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

+ KERTÉSZ SZAKEMBER vállal metszést,
permetezést, kertfenntartást és kertépítést.
Tel: 30/320-8360

+ KÖLTÖZTETÉS! ZONGORA, PÁNCÉL-
SZEKRÉNY SZÁLLÍTÁS hétvégén és ün-
nepnapokon is. Kérésére értékeit becso-
magoljuk. Tel: 70/621-6291

+ SZOBAFESTÉS-MÁZOLÁST (kisebb,
nagyobb), tapétázást korrekt áron válla-
lok. Hívjon bizalommal. Tel: 70/576-8925
0631/318-2083

+ Vállaljuk házak, lakások építését, felújí-
tását, egyedi elképzelések megvalósítá-
sát kedvező áron, profi szakembereinkkel.
Ugyanitt fuvarozást is. Érd: 70/381-8029

EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS

+ Fáj a lába a bőrkeményedéstől? Ápolás-
ra szorul a körme? Vagy a kezét szeretné
rendbe tetetni, és szépen megcsináltatni?
PEDIKŰR ~ MANIKŰR ÖNNÉL, kényelme-
sen! Érd.: +36-30-851-8763

+ Betegségeket kiváltó lelki okok, párkap-
csolati problémák oldása Gödöllőn. Továb-
bi információ a www.thetagodollo.hu olda-
lon. Időpont egyeztetés: 20/367-4274

+ Gyógypedikűr: tyúkszem, szemölcs, bőr-
keményedés, vastag benőtt gombás köröm
kezelése, ápolása. Talpmasszázs. Óvakodjon
a feketén dolgozó házaló kontároktól! 30 év
szakmai háttér. Bárándi József 20/532-7275

+ Hallottál a REG-ENOROS FOGYASZTÓ,
MÉREGTELENÍTŐ kúráról? Tudtad, hogy a
fogyást magyaros ételekkel, koplalás nélkül
érheted el? 30/473-5572

OKTATÁS

+ Fejlesztőpedagógus minden fontos,
érintett területet eredményesen fejleszt
egyénileg vagy kiscsoportban (felnőtteket
is) Gödöllő központjában. Előjelentkezés
a szeptemberben induló iskola előkészítő
kurzusainkra. Érd: 30/328-5625
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+ MAGYAR VÖRÖSKERESZT ELSŐSE-
GÉLY VIZSGA, TANFOLYAM! Gödöllő,
Petőfi tér 9. Pelikán Autósiskola 70/433-
5033, www.pelikansuli.hu

+Nyugdíjas NÉMET (kiscsoportos) nyelvtanfo-
lyam indul kezdő – újrakezdő – haladó szinten
Gödöllő központjában. Érd: 30/328-5625

+ HELYESÍRÁSI kurzus indul (a nyelvtani sza-
bályok átfogó elmagyarázásával) diákok, fel-
nőttek részére Gödöllő központjában. Tanul-
junk meg hibátlanul írni! Érd: 30/328-5625

ADÁS~VÉTEL

+ Kíváló extraszűz olívaolaj, 100% olasz minő-
ség eladó. 1liter 2200Ft. Érd.: 30/8518 763

+Eladó egyOmron felkaros, pumpás, használt
vérnyomásmérő 4000Ft. Érd.: 30/280-1313

+ KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIB-
RISEKET, papírrégiségeket, magyar és kül-
földi bélyeggyűjteményeket VÁSÁROLOK.
Tel: 28/412-230

+ Almásy Katalin becsüs, vásárol legmaga-
sabb áron bútorokat (romosat is), festmé-
nyeket, órákat, dísztárgyakat, porcelánokat,
szobrokat, könyveket, csillárt, szőrmebun-
dát, hangszert, kitüntetést, régi pénzt, csip-
két, bizsukat, borostyánt, hagyatékot, min-
denféle régi tárgyat díjtalan kiszállással,
értékbecsléssel hétvégén is. 30/308-9148

+ RÉGISÉG. Pappné Szilvia szakbecsüs díj-
talan kiszállással vásárol antik bútorokat, fest-
ményeket, órákat, mindenféle szobrokat, vitrin
dísztárgyakat, ezüstöt (hibás és hiányos dara-
bokat is), régi pénzeket, bizsukat és ékszere-
ket, mindenféle régiséget és HAGYATÉKOT.
Legmagasabb áron vásárolunk! Tel: 06/1-
293-1759, 70/942-0806, 20/465-1961

+AGANCSFELVÁSÁRLÁS. Tel: 70/633-5772

+ Eladó egy újszerű állapotú, világos tölgy
színű íróasztal (h: 140cm, sz: 65cm,m:75cm).
Eladó még 1db új puffer tartály: 750 literes,
rossz tervezés miatt. Érd: 20/559-2671

+ Hímzésre is alkalmas VARRÓGÉP ol-
csón eladó. 30/453-9658

+ Eladó autó formájú nagy bordásfal, Philips
kis TV, számítógépasztal, akasztós és vitrines
szekrény, fém öltözőszekrény. 20/266-4955

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

+ AKKUMULÁTOR minden típusú gépjár-
műhöz szaküzletünkben vagy kiszállítással.
Szolgáltatásaink: beszerelés, bevizsgálás, töl-
tés-mérés, szaktanácsadás. Minőségi akkuk, új
akciók. Cím: Gödöllő, Dózsa Gy. út 50. (Teme-
tővel szemben) 06-30/536-4300, 28/611-728

SZABADIDŐ

+ Gombatúrákhoz társakat keres nyugdíjas
korú gombaszakértő. 70/500-9668

EGYÉB

+ Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zár-
szalagos mézet közvetlenül a termelőtől!
Akác-, Akác-Hársméz. 720ml-es csavaros
tetejű befőttes üveget cserébe elfogadok.
Házhoz szállítás. Szabó Méhészet Gödöllő,
Lovas u.3. 28/417-913

+ MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludányi
Méhészetből! Akác-, Virág-, Hárs-, Gesztenye-,
Repce krém-, Selyemfű-, Lépesméz, Propolisz,
Virágpor kapható. 3kg fölött házhoz szállítjuk.
Dióbél eladó (2.000.-Ft/kg). 30/9891-721

+ ALMAVÁSÁR GÖDÖLLŐN! Ismét kap-
ható CSÁNYI ALMA. Idared. Ár: 180 Ft/kg.
Tel: 20/4359-650

+ GYÖNYÖRŰ OSZLOPTUJÁK kaphatók
Gödöllőn termelőtől. Több mint 1.000 kö-
zül választhat. Illetve FUTÓRÓZSÁK (tuja
mellé ajándékba) szintén nagy választékban
eladók. Tel: 30/569-8137

+Társ- és partnerközvetítés. Tel.: 20/9455-583.
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2016. MÁRCIUS 29.

Megfejtés: Egy márciusi világnap

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Tesánszky Sándorné, Palotakert
10., Kienreich Dagmar, Erzsébet királyné krt. 8.

A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: V. Mészáros-Kis Márton, Kossuth
L. u. 13., Juhász József, Király u. 18.

AHappy Box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Angyal Míra, Komáromi u. 16.

AVárosi Múzeum 1000 Ft értékű ajándék utalványát nyerte: Pintér Zoltánné, Kossuth L. u. 23.,
Romhányi Gábor, Szőlő u. 34.

AMezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Villányi József,
Szabadka u. 8/a., Tóth B. László, Kaffka M. u. 5.


