
Fergeteges előadásokat láthattak a
gödöllőiek a tánc világnapján, áp-
rilis 29-én. A Művészetek Házában
a Gödöllő Táncegyüttes Ficánkoló,
Kiskamasz és Nagydruzsba csoport-
ja, a Királyi Kastély lovardájában
pedig a Garabonciás Gyermeke-
gyüttes várta a közönséget egy kü-
lönleges előadásra.
AGödöllőTáncegyüttes évről-év-

re nagyszabású gálaműsor kereté-
ben ad egyfajta áttekintést az éves
munkáról. Idén az évösszegzőnek
is nevezhető előadás egy különleges
alkalomhoz, a tánc világnapjához
kapcsolódott. Ennek köszönhetően
a Gödöllő Táncegyüttes három alka-
lommal is színpadra lépett.
Pénteken a Ficánkoló, a Kiskamasz

és a Nagydruzsba csoport mutatta be
a „Nagy idő kereke” című produkció
ifjúsági koreográfiáit.Az előadás során
az évszakok múlását végig kísérve ele-

venítették fel az egykori játékokat, tán-
cokat, eleink szokásait. Április 30-án
este pedig – szintén aMűvészetekHáza
színpadán – már a Palánta, a Druzs-
ba és a Felnőtt csoporttal együtt mu-

tatták be nagyszabású gálaestjüket. A
Gödöllő Táncegyüttes előadása a „Gö-
döllő 50 –Amegújuló értékek városa”
kulturális tematikus év programjainak
sorát gazdagította.

Az est első felében a felnőtt
csoport Vivaldi, Piazzola, Kiss
B. Ádám és Vizeli Máté zené-
jének felhasználásával készült
dramatizált táncelőadást mutatott
be, aminek mottójául Reményik
Sándor gondolatát választották: A
Lelket lesem én. /ALelket, amely
több, mint költemény. / A Lelket,
amely sosem volt enyém. / A Lel-
ket, amely sosem lesz enyém. / A
Lélek ünnepén/ Szomorún zendül
egyetlen igém: / „Hogy születhe-
tik újjá, aki vén?”...
– Az idő nagy kereke rendezi

életünk és halálunk táncát. A ter-
mészetben az évszakok váltako-
zása ugyanazt a teljes kört járja,

zárja be, mint az emberi élet a szüle-
téstől halálig – mondta az előadásról
Tóth Judit, aki Moussa Ahmeddel
közösen vezeti az együttest.

(folytatás a 5. oldalon)

AVilágbéke-gongnál ünnepelték az anyák napját a
gödöllői civil szervezetek.

(4. oldal)

Megnyílt Fazakas-Koszta Tibor születésnapi kiál-
lítása a Levendula Galériában.

(5. oldal)

Nagy érdeklődés övezte az idei LovasMajálist, amit
annakmegszokott helyszínén, az egyetem területén
rendezett meg a GLSE. (8. oldal)
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Gödöllő is ünnepelt a tánc világnapján
Megkezdődött

Érettségi
Ahétvégi ballagások után hétfő reggel
megkezdődtek az érettségik.Avizsgák
június 24-ig tartanak.

A tanév végéig nyugodt időszak elé
néz az oktatás, mert a szakszervezetek
addig már nem terveznek semmilyen
akciót, amennyiben a helyzet nem válto-
zik, ősszel folytatódnak a tiltakozások.
Hétfő reggel a magyar nyelv és iro-

dalom, valamint a magyar, mint idegen
nyelv írásbeli vizsgájával megkezdődött
az idei tanévmájus-júniusi érettségi idő-
szaka.Az idei 112 ezer érettségiző közül
közel 76 ezer végzős középiskolás az,
aki ebben a vizsgaidőszakban tesz ún.
„rendes” érettségit, azaz szerezhet érett-
ségi bizonyítványt.

(folytatás a 3. oldalon)

Akupunktúra Gödöllőn!
Dr. Dömösi Réka Éva

hagyományos kínai orvoslás és háziorvostan szakorvos
Bejelentkezés: 70/644-9195

web: www.lojanmed.hu
Rendelő: Gödöllő, Tábornok u. 15

Fogyókúra, emésztési zavarok, gyomorégés
Mozgásszervi betegségek, derék, vállfájdalom

Allergia, visszatérő légúti megbetegedés
Fogamzás zavarai (meddőség), PCOS,
Gyermekek kezelése lézerkészülékkel
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GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATOT HIRDET
„TISZTA UDVAR – RENDES HÁZ GÖDÖLLŐ 2016” CÍM 

ELNYERÉSÉRE

A pályázat célja: a többlakásos és a családi házak portáján, a környezetükben, 
a köztereiken a gondozottság és a tisztaság kialakítása, városunk szépítése, 
kulturált, hosszútávon fenntartható környezet létrehozása. 
Pályázni két kategóriában:
• családi házas, és
• többlakásos kategóriában
lehet a jelentkezési adatlap benyújtásával. Az adatlap átvehető a Polgármes-
teri Hivatal portáján (Gödöllő, Szabadság tér 6.), valamint elektronikusan 
letölthető a www.godollo.hu oldalról. A jelentkezési lapokat a Polgármesteri 
Hivatal portáján (Gödöllő, Szabadság tér 6.) elhelyezett gyűjtőládába dobva, 
vagy elektronikusan a tisztaudvar@godollo.hu e-mail címre küldve jutathat-
ják el.
A különdíj idei mottója: „Az elmúlt év eredményei” 
A pályázat kiírásának időpontja: 2016. április 15.
A pályázatok benyújtásának a határideje: 2016. június 3.
A pályázatok elbírálása: A pályázatokat idén is civil szervezetek tagjaiból 
összeálló bizottság bírálja el legkésőbb 2016. augusztus 31-ig. 
A benevezett házakat június-augusztus hónapokban – előzetesen egyeztetett 
időpont szerint – keresi fel a bizottság. A szemlézés során a hangsúly a tiszta-
ságon, gondozottságon, környezettudatosságon, fenntarthatóságon van. Idén 
kiemelten vizsgáljuk az elmúlt egy évben megvalósult fejlesztéseket, ülteté-
seket, mind az idei évben először pályázóknál,  mind az évről-évre pályázó 
porták bírálásánál. 
Díjazás: Mindkét kategóriában az előző évhez hasonlóan értékes nyeremé-
nyekkel díjazzuk az első 3 helyezettet, valamint a különdíjat elnyerő pályázót.
Az ünnepélyes díjkiosztó ősszel kerül megrendezésre.
                     Várjuk jelentkezésüket!

Tiszta Udvar – Rendes Ház

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATOT HÍRDET
„GÖDÖLLŐ FÁJA 2016” 

CÍM ELNYERÉSÉRE

A pályázat célja: Gödöllő város területén található legszebb és legegyedibb 
fa felfedezése, mely nevezésre kerül a magyarországi Év Fája 2017 versenyre. 
A fő cél, hogy felhívjuk a lakosság figyelmét a környezetük szépségének meg-
találására, a zöldfelület, köztük a fák fontosságának szerepére.
Pályázni két kategóriában:
• köz- illetve,
• magánterületen álló fákra lehet.
Pályázni fényképes pályaművel, a jelentkezési adatlap benyújtásával lehet. 
Az adatlap átvehető a Városháza portáján, elektronikusan letölthető a www.
godollo.hu oldalról. A jelentkezési lapokat és fotókat elküldheti postai 
úton a Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri Kabinetre, Kiss Zsuzsanna ré-
szére levélben (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.), és elektronikusan az alábbi 
e-mail címre: kiss.zsuzsanna@godollo.hu, illetve személyesen adhatja be a 
Városháza portájára.
A pályázatok benyújtásának a határideje: 2016. június 3.
A pályázat során nem kell, hogy a fa nagy vagy öreg példány legyen. Az a fon-
tos, hogy a pályázatra benevezett fa a jelölők, a környezetében élők számára 
fontos szerepet töltsön be. A pályázat során kérjük, írja le a fa pontos helyét, 
körülbelüli méreteit (lombkorona átmérő, magasság, fafaj), ismert vagy be-
csült korát illetve hozzáfűződő történetét, legendáját. Továbbá 3 különböző 
szögből készült fényképet is csatolni szíveskedjen.
A pályázatok elbírálása: Mindkét kategóriából egy elő zsűri 5-5 darab fát 
választ ki, majd ha ez megtörtént a lakosság szavazatai döntenek arról, hogy 
melyek nyerhessék el a „Gödöllő Fája 2016” címet.
Díjazás: A nyertes fához emléktábla kerül kihelyezésre.
                     Várjuk jelentkezésüket!

Az épület egyediségére és a város 
kulturális életében betöltött kiemelt 
szerepére való tekintettel a Művé-
szetek Háza Gödöllőt felvették a 
település helyi egyedi védelemmel 
rendelkező épületeinek jegyzékébe.
A helyi védelem célja a településkép 
és történelem szempontjából meg-
határozó épített értékek védelme, a 
település építészeti örökségének, jel-
lemző karakterének a jövő nemzedé-
kek számára történő megóvása.

Az önkormányzat – élve a Széchenyi 
2020 program keretében megjelent 
pályázati felhívás lehetőségével – a 
Művészetek Háza Gödöllő és a Gö-
döllői Petőfi Sándor Általános Iskola 
energetikai felújítására vonatkozó 
pályázatot nyújt be.
A pályázati feltételek szerint maxi-
málisan 250 millió forint támogatás 
igényelhető 100 százalékos támoga-
tási intenzitás mellett. A rendelkezés-
re álló keretösszeg 10 milliárd forint.

A felhívás szerint a projektek szak-
mai célja lehet az épületek hőtech-
nikai adottságainak javítása meg-
szabott épülethatároló szerkezetek 

fejlesztésével illetve napelemek al-
kalmazása hálózati vagy önálló vil-
lamosenergia-termelés céljából, ki-
zárólag a fejlesztésben érintett épület 
villamosenergia-ellátásához.
A Művészetek Háza pályázata a nyí-
lászárók cseréjét, a kupola hőszige-
telését és a tető szigetelését célozza 
meg. Az iskola pályázatában tetőszi-
getelést, napelemek telepítését és a 
nyílászárók cseréjét tervezik. A két 

beruházás együttes, becsült költsége 
legfeljebb 230 millió forint, mely a 
projekt járulékos tevékenységeinek 
költségeivel együttesen legfeljebb 
250 millió forint.

A képviselő-testület a KLIK megke-
resésére, élve a nemzeti köznevelés-
ről szóló törvényben biztosított véle-
ménynyilvánítási jogával, támogatja 
a Gödöllői Petőfi Sándor Általános 
Iskola német nyelvoktató nemzeti-
ségi nevelés - oktatásra való átszer-
vezését és a Gödöllői Hajós Alfréd 
Általános Iskola mozgásszervi fo-

gyatékos kategóriával, 
valamint érzékszer-
vi (hallás) fogyatékos 
kategóriával történő 
átszervezését. Az utób-
bi területen az önkor-
mányzat, mint működ-
tető, nem tudja vállalni 
az átszervezés utáni fel-
adatbővülés következté-

ben felmerülő esetleges felújítási és 
beruházási kiadások fedezetét.
A képviselő-testület nem támogatja 
a Gödöllői Török Ignác Gimnázium-
ban német nemzetiségi nyelvoktató 
gimnáziumi tagozat megszervezé-
sére vonatkozó javaslat elfogadását, 
mert a tagozat beindításának sem 
személyi, sem tárgyi feltételei nem 
állnak rendelkezésre az intézmény-
nél.     lt

Gödöllő város és vonzáskörzete 
(Gödöllői járás) számára a járóbe-
teg-szakellátást alapvetően a Tormay 
Károly Egészségügyi Központ bizto-
sítja. 

Az Országos Tisztiorvosi Hivatal 
(OTH) által meghatározott kötelező 
ellátási területünkbe tartozik a járás 
25 települése, ahol csaknem 100 fő 
háziorvos dolgozik. Betegeink zöme 
az általuk kiállított beutalókkal érke-
zik rendeléseinkre. 
Az ellátandó lakosság száma a járó-
beteg-szakellátási szolgáltatást nyúj- 
tó szervezeti egységek tekinteté-
ben átlagosan mintegy 84 ezer fő, a 
gondozóintézeti szolgáltatást nyújtó 
szervezeti egységek tekintetében pe-
dig közel 140 ezer fő.
Intézetünk 19 különböző szakmá-
ban nyújt szolgáltatást a minket fel-
keresőknek. Évente összességében 
mintegy 200-210 ezer esetet látunk 
el, melyből – a gyermek szakrende-
léseken – 28-29 ezer fő 18 év alatti 
gyermek fordul meg. 
A jelenlegi egészségügyi ellátórend-
szer úgy kapacitás, mint finanszíro-
zás szempontjából éves szerződések 
alapján végzi tevékenységét, melyek 
alapvetően meghatározzák és beha-
tárolják az ellátandó/ellátható bete-
gek számát. 
Az intézetünkben működő szakmá-
kat, a maximális szakorvosi óra-
számot és az egyes szakrendelések 
rendelési idejét (Területi Ellátási 
Kötelezettség és Teljesítmény Vo-

lumen Korlát) is ilyen szerződések 
szabályozzák. Sajnos, az OTH-val 
és az Országos Egészségbiztosítási 
Pénztárral kötött szerződés alapján 
intézetünkre meghatározott havi 
betegellátási lehetőség és az egyes 
szakmák tekintetében hozzánk for-
duló lakosságszám közötti jelentős 
eltérés – vagyis a többlet ellátási 
igény – előjegyzési rendszer működ-
tetését teszik szükségessé. 
Sajnálatos módon ez néhány hét-
től akár több hónapos várakozást is 
megkívánhat betegeinktől.
Mindemellett az állam csak a kapa-
citás-lekötési szerződésben meghatá-
rozott betegszámot (volumenkorlát) 
finanszírozza intézetünknek.

A társadalom elöregedése, és a sok 
esetben egészségtelen életmódból 
adódó egészségügyi kockázatok 
miatt korábban nem látott igények 
fogalmazódnak meg az egészség-
üggyel szemben. Sajnálatos módon 
ezzel párhuzamosan nem nőnek a 
járóbeteg szakellátás feltételei sem 
a rendelkezésre álló szakmai kapaci-
tás, sem a finanszírozás tekintetében.
Az egészségügyi ellátás aktuális 
helyzetét jelentős mértékben befo-
lyásolják az orvosok rendelkezésre 
állásának anomáliái. Az országosan 
szinte valamennyi szakterületen ki-
teljesedett általános orvoshiány ná-
lunk is érezteti hatását, így a szakren-
delések működtetése egyre nagyobb 
szervezési kihívást – és ellátási koc-
kázatot jelent. 

A 2016. év intézetünk számára igen 
kedvezőtlen orvoslétszám változást 
hozott. Sajnálatos módon több – 
hosszú idő óta intézetünkben prak-
tizáló – kollégánk rendelése szűnt 
meg, vagy csökkent jelentős mérték-
ben.
Ezek pótlása minden erőfeszítésünk 
ellenére – az előzőekben leírt okok 
miatt – vagy egyáltalán nem, vagy 
csak részben sikerül/t.

Szeretnénk tájékoztatni a Tisztelt 
Lakosságot, hogy 
• a Reumatológiai szakrendelésünk 
heti 14 órával, a Nőgyógyászati 
szakrendelésünk heti 18 órával rövi-
debb időben áll rendelkezésre,
• 2016. május 1-től az I. számú Bel-
gyógyászatunk átmenetileg szünetel, 
így csak heti 16 órában tudunk orvo-
si ellátást nyújtani,
• 2016. június 1-től átmenetileg szü-
netel a Gyermek orthopédiai ellátás.

Természetesen a fenti változások 
miatt ezeken a szakterületeken vagy 
nem tudunk betegeket fogadni, vagy 
az eddigieknél kevesebb számú be-
teg ellátására van lehetőségünk. 
Intézetünk folyamatosan keresi a 
megoldás lehetőségét, addig is türel-
müket és megértésüket kérjük!
Az aktuális szakrendelési időkről 
kérjük, tájékozódjanak a napi frissí-
tésű www.tormay.hu honlapunkon!

Nagy Árpád igazgató

Tormay Károly Egészségügyi 

Központ Gödöllő

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK

VOLÁNBUSZ: BŐVÜLŐ SZOLGÁLTATÁS

A Volánbusz Zrt. értesíti tisztelt utasait, hogy 2016. május 7-étől változik a 325 
és 326 autóbuszvonalak menetrendje, valamint jó hír a szolgáltatást igénybe 
vevőknek, hogy a reggeli és a délutáni csúcsidőszakokban új, 324-es jelzésű 
járatok közlekednek a Dunakeszi – Fót – Mogyoród – Gödöllő útvonalon. 
A 324-es, 325-ös és 326-os autóbuszok ütemes menetrend szerint továbbra is 
csatlakozást biztosítanak Mogyoródon a H8 Gödöllői HÉV-hez.
A 324-es és 325-ös autóbuszok Dunakeszi Barátság úti lakótelepen fordított 
irányban haladnak körbe így a Templom, a Barátság út 39., és a Barátság út 
9. megállókat – az eddig megszokottól eltérően - ellenkező irányban érintik. 
A részletes menetrendről a megállóhelyeken kihelyezett indulási jegy-zéke-
ken, és az  ingyenes menetrendi füzetben, továbbá a www.volanbusz.hu és 
www.menetrendek.hu oldalakon tájékozódhatnak az érdeklődők.  

NéháNy goNdolat a gödöllői járóbeteg egészségügyi szakellátás helyzetéről

Lakossági tájékoztatás

Rendkívüli ülést tartott április 28-án a képviselő-testület. Első-
ként módosították az épített értékek helyi védelméről szóló 
31/2003. (XII. 15.) sz. önkormányzati rendeletet. Ezt követően 
arról határoztak, hogy Gödöllő részt vesz az „Önkormányzati 
épületek energiahatékonysági felújítására és megújuló ener-
giaforrás hasznosítására a Közép-magyarországi Régióban KE-
HOP-5.2.9” elnevezésű pályázaton. Végül a KLIK megkeresésé-
re intézményi átszervezéseket véleményeztek.
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ElismErés a Gödöllői KiKElEt ÓvodánaK GépészmérnöKi laboroK

tanácsKozás az ÓvodaérEttséGről
év véGéiG jÓK a réGi 20 EzrEsEK!

maGasabb szintrE lépEtt a turisztiKai EGyEsülEt Gödöllő

TDM-szervezetként több a lehetőség
június KözEpéiG tart a vizsGaszEzon

Megkezdődtek az érettségik
Új lehetőségek nyílnak meg a Turisz-
tikai Egyesület Gödöllő előtt, miután
április 15-én TDM, azaz turisztikai
desztinációs management szervezet-
té nyilvánította a Nemzetgazdasági
Minisztérium turisztikai és vendég-
látó ipari főosztálya. A TDM lénye-
gében olyan szervezetet jelöl, ami
egy adott területen lévő turisztikai
vonzerőket igyekszik összekapcsol-
ni, versenyképessé tenni és termék-
ként megjeleníteni, szem előtt tartva
a fenntartható fejlődés és a területen
élők jólétének fontosságát.
A TDM regisztráció új fejezetet

nyit az egyesület életében, többek
között lehetővé teszi az uniós pá-
lyázatokon való részvételt, hazai vi-
szonylatban pedig több lehetőséget
ad a szakmai továbbképzéseken való
részvételre.
A regisztrációt követően az egye-

sület a TDM Szövetség tagja lett,
aminek kiemelt célja a TDM szerve-
zetek szakmai- és érdekképviselete,
az aktív szakmai közreműködés a
nemzeti marketing és turizmuspoliti-

ka, a területet érintő jogi- és közigaz-
gatási szabályozás kialakításában, a
TDM szemléletmód képviselete és
terjesztése, valamint a nemzeti tu-
risztikai szervekkel való együttmű-
ködés.
A Turisztikai Egyesület Gödöllő

már 2011-es megalakulása óta TDM
szerűen működik, eddig is számtalan
rendezvénynek volt aktív résztvevő-

je, s a jövőben is így kívánja folytatni
munkáját. Csupán az elmúlt egy év-
ben nagy sikerrel képviselte városun-
kat az Nemzeti Vágtán, az OMÉK-
on és az utazás kiállításon, legutóbb
pedig április 28-án a Pozsonyi Ma-
gyar Napon vett részt Gödöllő és az
egyesület tagjainak képviseletében.

(k.j.)

(folytatás az 1. oldalról)

Rajtuk kívül még mintegy 36 ezren
tesznek legalább egy vizsgatárgy-
ból valamilyen fajta érettségi vizsgát
(előrehozott, szintemelő, kiegészítő,
ismétlő, pótló vagy javító).
Idén 1,6 százalékkal több emelt

szintű vizsgára kerül sor, mint tavaly,
ez 700-zal több emelt vizsgát jelent.
Egyébként összesen 43 ezer emelt szin-
tű vizsga lesz a következő hetekben.
A vizsgákra május 2. és június 24.

között kerül sor. Az első héten sor-

rendben magyarból, matekból, törté-
nelemből, angol-, majd német nyelv-
ből lehet érettségizni. Május 9-től a
nemzetiségi nyelv és irodalom, majd
az informatika következik.
A szóbeli érettségi vizsgák már be-

lenyúlnak a nyárba, június 2-án kez-
dődnek, és június 24-ig tartanak. Az
emelt szinten érettségizők kezdik eze-
ket a június 2-9 közötti héten, majd
13-tól jönnek a középszintű szóbelik.
Ebben a vizsgaidőszakban lép élet-

be az a szabály, amely szerint a kö-
zépiskola elvégzését
közvetlenül követő
érettségi időszakban
a vizsgák megkez-
désének feltétele
ötven óra közösségi
szolgálat teljesítésé-
nek igazolása. Ha a
vizsgázó ezt a fel-
tételt nem teljesíti,
nem kezdheti meg
az érettségit.

(k.j.)

A világűrből a szántóföldre „zu-
hant” a telemetria, a távoli mérések
és vezérlések rendszere. Ma már a
mezőgépek működésének adatai is
figyelemmel kísérhetők az üzem-
anyag-fogyasztástól a betakarított
termény nedvességtartalmáig egy
távoli ponton, mondjuk a tulajdonos
vállalkozás központjában, de akár
mobiltelefonos alkalmazáson bár-
hol a világon. Ezt az új gyakorlatot
mutatja be és tanítja a Szent István
Egyetem Gépészmérnöki Karának
Mérnökinformatikai Központjában
elkészült a Helmut Claas Precision
Agriculture Laboratory. A precíziós
gazdálkodás napjaink mezőgazdasá-
gi gyakorlata. Ezért kell elsajá-
títania ismeretét és használatát
a gépészmérnök hallgatóknak.
A kar egyik legrégibb nemzet-
közi partnere és az Axiál Kft.
támogatásával kialakított, áp-
rilis 26-án átadott laboratórium
ezt a célt szolgálja.
Néhány nappal korábban

– aszódi és váci szakközép-

iskolások jelenlétében – kialakított
diagnosztikai és szerviztechnikai
laboratóriumot adtak át ugyanott. A
beruházás értékét jól jellemzi, hogy
a számos berendezés között találha-
tó egy olyan univerzális szerkezet,
amely akár 1400 kilogramm tömegű
kerék szerelésére is alkalmas.
Az új laboratóriumok kialakítása

egy nyolcéves folyamat részét képe-
zi; ez idő alatt a Gépészmérnöki Kar
gyakorlati oktatási bázisának minden
egyes négyzetméterét korszerűsítet-
ték és új funkcióval gazdagították. A
modern laboratóriumok új lendületet
adnak a képzésben. (lt)

A Magyar Nemzeti Bank 2016. december 31-i határnappal a készpénzforga-
lomból bevonja a 2015 előtt kibocsátott, régi 20.000 forintos bankjegyeket. A
bevonás napjáig a régi bankjegyek is használhatók a vásárlások során, ezt kö-
vetően azonban már csak a megújított, 2015 decemberétől forgalomba hozott
20.000 forintos bankjegyek lesznek használhatók.
Az MNB 2014 decemberében kezdte meg a „Fejlődés és tradíció” jegyében

megújított, korszerűbb forintbankjegyek kibocsátását az új 10.000 forintossal,
melyet 2015 decemberében a 20.000 forintos címlet követett. A lakosság és
a gépek, automaták számára
is egyszerűbb, megbízhatóbb
azonosítás lehetőségét biztosí-
tó új bankjegyek bevezetése si-
keres volt, részarányuk a kész-
pénzforgalomban dinamikusan
növekszik.
A régi bankjegyeket a bevo-

nás napját követően a hitelinté-
zetek és a posta pénztárai még
három évig, az MNB pedig 20
évig díjmentesen cseréli törvé-
nyes fizetőeszközre. (ny.f.)

A Gödöllői Kikelet Óvoda nevelőtes-
tülete 2016. április 22-én, Edelény-
ben vehette át a „Néphagyományőrző
Mester Óvoda” címet a Néphagyo-
mányőrző Óvodapedagógusok Egye-
sületének XVIII. találkozóján. A
megtisztelő címre pályázni lehetett,
és rangos szakmai elismerésként je-
gyezik a hagyományéltető óvodák
körében.
Szigethy Ildikó, az egyesület elnö-

ke a kiemelkedő néphagyomány éltető
nevelést folytató óvodák közé emelte
beszédében az intézményt, majd dr.
Faust Dezsőné adta át az emléktáblát
és az emléklapot Fodor Csilla óvoda-
vezetőnek és testületének. Az egyesü-
let határon innen és határon túl nyolc
óvodának adományozta ezt a kitüntető címet.
„Nagyon büszkék vagyunk. Hiszen ez az elismerés

elődeinknek és jelenlegi testületünknek is szól. Az óvo-
dában, a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazítva
igyekszünk közösen megélni velük és a kedves szülőkkel

hagyományainkat. Így bízunk benne, hogy a siker öröme
közös, hiszen e cím mindannyiunk számára elismerés.
A jövő feladata megfelelni az elvárásnak – nyilatkozta
lapunknak Fodor Csilla, a Gödöllői Kikelet Óvoda veze-
tője. (db)

„Van-e óvodaérettség? ...ha
nincs, miért ne lenne? ...ha
van, mik az összetevői?”
Ezek a gondolatok álltak
a középpontjában annak
a szakmai tanácskozás-
nak, amit gyermekorvosok,
óvodapedagógusok, bölcső-
dei gondozók, védőnők,
szakszolgálati szakemberek
részvételével tartottak meg
a Gödöllői Városi Könyvtár-
ban egy szakmai programso-
rozat részeként, a Gödöllői
Mesék Háza Óvoda és a Gö-
döllői Polgármesteri Hivatal
Közigazgatási és Szociális
Irodája szervezésében.
A rendezvényen az érin-

tettek „csapatmunkában”
beszélték át a gyermekek első közösségbe kerülésével
kapcsolatos kérdéseket. Áttekintették, mennyiben jelent
más helyzetet, ha a gyerek bölcsődéből kerül az óvodá-
ba, hogyan segíthetnek a szülőknek és a gyermekeknek

az ebben az időszakban felmerülő problémákban a gyer-
mekorvosok és a védőnők és a hogyan segíthetik egymás
munkáját a szakemberek.

(ny.f.)

Képünk illusztráció

A 2015-ös OMÉK-on
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A civil szféra jelentős fejlődésen ment keresztül 
az elmúlt 50 év alatt, amelyet Gödöllő városi stá-
tuszban élt meg. 

A Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesület felhí-
vással fordul Gödöllő minden civil egyesülete 
felé azzal, hogy gyűjtsék össze az egyesület fon-
tos pillanatait felidéző ereklyéit, dokumentu-
mait, lejegyzett történeteit, fotóit.

Az egyesület, Gödöllő várossá nyilvánításának 50-ik évfordulójához kapcso-
lódóan fotókiállítást tervez az elmúlt időszak fontos civil eseményeiből, ame-
lyen korlátozottan, de helyet kaphatnak rövid eseményleírások és tárgyi emlé-
kek is. A kiállítás a Civil Házban lesz megrendezve, amelynek a megnyitójára 
a ház felújítása után, az ősz folyamán kerül.
A dokumentumok leadásának határideje 2016 augusztus 15., melyet a Ci-
vil Ház címére (Gödöllő, Szabadság út 23) vagy személyesen az egyesület 
vezetőségi tagjainak lehet eljuttatni.

Érdeklődni lehet a szabo.csaba62@gmail.com címen vagy a 30/369-3968-as 
telefonszámon lehet.

Kérjük a civil szervezeteket, hogy aktivitásukkal, fotóik összegyűjtésével se-
gítsék a civil múltunk egységes megjelentetését és az érdeklődők számára a 
hozzáférést. Sok-sok élmény és pillanat őrződik a fejekben és különböző do-
kumentumokban, fotókon, amik az egyesületi életet jeleníthetik meg a nagy-
közönség előtt, példát adva a további hasznos tevékenységeknek.

Immáron 8. alkalommal kon-
dult meg a Világbéke-gongja 
az édesanyák köszöntésére, a 
békéért, biztonságért, egymás 
elfogadásáért, gyermekeink 
nyugalmáért a Gödöllői Civil 
Kerekasztal Egyesület szerve- 
zésében május 1-jén, Anyák 
napján. 

A gong megszólaltatására idén Neu-
berger-Vass Ritát kérték fel, aki au-
tista gyermeket nevelő édesanyaként 
kiemelkedő munkát végez sorstársai 
megsegítése érdekében a Diverzitás 
Alapítvány vezetőjeként városunkban.
A bensőséges ünnepséget Six Edit, 
a GdCKE elnöke nyitotta meg szí-
vet melengető szavaival, majd Pecze 
Dániel alpolgármester köszöntötte az 
egybegyűlteket. 
Ezt követően Kecskés Judit civil re-
ferns folytatta az édesanyák tiszteleté-
re rendezett megemlékezést, melynek 
során tolmácsolta Chukri Éva hét-

gyermekes édesanya anyaságra bíztató 
gondolotatait, majd Pataki Pál – Gö-
döllő Város Nyugdíjas Egyesületének 
elnöke, aki személyes jelenlétével is 
megtisztelte az ünnepséget – „Hálát 

adok az Édsanyámért” c. versével zár-
ta a köszöntések sorát. Az ünnepség 
fényét gyönyörű zenei produkcióval 
emelte meg ifjabb Szabó Sándor, a 
Megújult Nemzedékért Alapítvány 
tagja.
Az Anyák napi köszöntő nyitja meg 
a „Május a családok hónapja” ren-
dezvénysorozatot, melynek keretében 

több program kínál közös családi él-
ményt. Sok éve hagyományként ren-
dezi meg a Socius Kör Egyesület a 
Születés hete programsorozatot, mely 
idén több helyszínen is várja a hónap 

során az érdeklődő-
ket. Május 21-én a 
Gödöllői FÉSZEK 
N a g y c s a l á d o s o k 
Egyesülete várja a 
Civil Házban déle-
lőttől a bográcso-
zással egybekötött 
Családi Napjára a 
családokat, ugyan-
csak ezen a napon 

pedig a Gödöllői Waldorf Iskola kínál 
az iskola udvarán 14-18 óráig kicsik-
nek és nagyoknak egyaránt színes csa-
ládi programot a Pünkösdi Bazárán. A 
családi hónap zárásaként végül a Ci-
vil Kerekasztal önkéntesei kézműves 
foglalkozással járulnak hozzá a városi 
Gyermeknapon a színes programsoro-
zathoz.                          Kecskés Judit

Több tanuló is sikert aratott a 
VSZC Madách Imre Szakközép-
iskolája, Szakiskolája és Kollégi-
umából, a 9. éve  megrendezésre 
kerülő Szakma Kiváló tanulója 
versenyen. 

A három napos megmérette-
tésen 40 szakma végzős tanu-
lói mérték össze elméleti és 
gyakorlati tudásukat egymás-
sal, a „Szakma Kiváló tanu-
lója” cím megszerzéséért.
A Madách iskola és diákjai 
ebben az évben nem csak a 
verseny résztvevőjeként vol-
tak jelen a rendezvényen, 
hanem kiállítóként is nép-
szerűsítették az intézményben elsa-
játítható szakmákat, amelyek között 
számos hiányszakma is szerepel, 
mint például az asztalos, festő-má-

zoló-tapétázó, ipari gépész vagy a 
gépi forgácsoló, amely szakmában 
Márkus-Lenk  Attila, az intézmény 
végzős, nappali tagozatos tanulója a 
2. helyet szerezte meg, ezáltal men-
tesülve a  szakmai tanulmányokat 

lezáró vizsgák alól.  Felkészítő taná-
rai: Rugáné Stark Izabella és Bazsó 
József /SIEMENS Zrt.
                               (Madách iskola)

ANYÁK NAPI KÖSZÖNTÉS A VILÁGBÉKE-GONGNÁL

Szakma Sztár Sikerek a madáchban

CIVIL 50 ÉV FOTÓKON

Három, élményekben gazdag na-
pot tölthetett Erdélyben a Gödöllői 
Hajós Alfréd Általános Iskola 45 
hetedikes diákja az Emberi Erő-
források Minisztériuma által kiírt 
Határtalanul! pályázaton elnyert 
1.079.000 forint értékű tanulmá-
nyúton.

Az egyik diák elmondta, hogy már 
ötödikes kora óta várja, hogy „be-
lenőhessen” a kifejezetten 7-esek 
számára kiírt programba. A prog-
ram fontos célja, hogy a gyermekek 
megismerhessék a határon túl élő, 
kisebbségi sorsú magyarság életét. 
A szállásadó Széken erre sok lehe-
tőség nyílt: iskolalátogatás, közös 
táncház, irodalmi műsor, és az aján-
dékkönyvek átadása biztosították a 

tartalmas barátkozás lehetőségeit.  A 
3 nap alatt sok, a határon túlra ke-
rült irodalmi vonatkozású emlékhely 
meglátogatására is sor került. Nagy 

hatással volt a diákokra Ady Endre 
szülőházának megtekintése, ahol szó 
szerint átélhették, mit is jelent „Az 
Értől az Oceánig” jutni.                 hai

KEDVES TAGOK, MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK! 
A Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesület Gödöllői területi csoportjának 

következő fogadó órája

2016. MÁJUS 4-ÉN, SZERDÁN 16-17 ÓRA KÖZÖTT LESZ, 

szeretettel várunk minden érdeklődőt!

HELYSZÍN: Civil Ház, 2100 Gödöllő, Szabadság út 23.  

E-mail: mkmore.godollo@gmail.com,  Telefon: 06-30-2952456

A fogadó órák a továbbiakban is minden hónap első szerdáján 16 és 17 óra között lesznek.

határtalan irodalom - barátSágoS fogadtatáS Széken
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Bárhová is megyünk az országban, 
szinte nincs olyan település, ahol ne 
őriznék nagy gonddal és szeretettel a 
régi épületeket. Főleg falun van nagy 
becsülete az öreg parasztházaknak, 
gazdasági épületeknek, amik a he-
lyiek számára a múlt egy-egy megőr-
zendő emlékei, az idegenek számára 
pedig rácsodálkozás múltunk értéke-
ire, szépségére. 

Az egykori házak sok helyen faluház-
ként, múzeumként, skanzenként fogad-
ják a látogatókat, de szerencsére egy-
re többen jönnek rá: ezek az épületek 
megőrzésre méltók, érdemes őket fel-
újítani és újra élettel megtölteni, lakó-
házként használni őket. 
Ha a népi építészet, a régi paraszti élet 
kerül szóba, elsőre Szentendre, Hol-
lókő, Sóstó vagy Ópusztaszer neve 
jut az ember eszébe. Míg a regionális 
skanzenek különlegessége, hogy átfogó 
képet adnak hazánk különböző tájegy-
ségeinek népi építészetéről, addig Hol-
lókő a palócok mindennapjaiba engedi 
bepillantani a látogatókat. Végigsétálni 

a ma is élő falu főutcáján feledhetetlen 
élmény, valóságos időutazás. De nem 
is kell messzire mennie a gödöllőiek-

nek, ha egy 
kis vissza-
tekintésre 
vágynak. A 
szobákból, 
p i t v a r o s 
konyhából, 
istállóból, 
m ű h e l y -
ből és ko-
csiszínből 
álló galga- 

mácsai falumúzeumban megtudhatják, 
milyen házakban éltek egykor a Gal-
ga mentén, de a paraszti életformával 
megismerkedhetnek a nagytarcsai falu-
múzeumban is. 
Az érdeklődőknek persze nem csak a 
szép régi házak, hanem az út mentén 
lévő haranglábak, keresztek, stációk, 
pincék és temetők is sokat mesélnek 
egy-egy település múltjáról. 
Ha pedig egy legyintéssel elintézné 
mindezt, azt gondolva, hogy egyik pa-

rasztház olyan, mint a másik, az téved.  
Hiszen a ház lehet taposott-szalma fe-
delű, zsúpkévékkel fedett, cseréphajas, 
nádfedelű, a fal pedig vert-, pacsir-
ta- vagy boronafal; Tartozhatott hozzá 
kódisállás, lopott tornác, pitvar, ámbi-
tus… és még jó sokáig sorolhatnánk az 
épületek különbözőségeit, attól függő-
en, melyik országrészben, mely népek, 
mikor építették.  
Hogy mik ezek? Nos, a Corvina úti-
könyvek legújabb kiadványából mind-
ezekre választ kapnak a népi építészet 
iránt érdeklődők. A könyv nem csak 
hazánk nagyobb skanzenjeit és neve-
zetesebb falumúzeumait mutatja be, 
hanem azokat a kevésbé ismert helye-
ken lévő építményeket is, amiket lehet, 
hogy pillantásra sem méltat az, aki au-
tóval elsuhan mellettük.
Hollókő, a szentendrei skanzen, a gö-
cseji, a vasi, a sóstói a szennai és az 
ópusztaszeri skanzen mellett megyén-
ként, ábc-rendben ismerteti a magyar 
népi építészet emlékeit, színes fotókkal 
illusztrálva, s ráadásként olyan szósze-
dettel kiegészítve, ami korunk embere 
számára is érthetővé teszi az épületek 
felépítésének, elrendezésének módját. 
(Magyar népi építészet)                    
                   jk

A BAgoly könyvesBolt AjánlAtA

Múltidéző építmények

(Folytatás az 1. oldalról)

Tavasz, nyár, ősz és tél... Mindenre 
éhes vágyakozás, beteljesült szere-
lem, félelem és magány, öregség és 
halál mozgóképei töltötték be a szín-
padot a gálaműsor első részében.
Különleges produkció várta a közön-
séget a kastély lovardájában is, ahol a  
Ferencvárosi Garabonciás Együttes, 
a Dió Általános Iskola és az Egysé-
ges Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézmény Rög-
tönzés Színháza 
közös integrációs 
mozgásszínházi 
előadással, vala-
mint táncházzal 
köszöntötte világ-
napot. 
A MOL Új Eu-
rópa Alapítvány Gyermekgyógyító 
Programjának támogatásával megva-
lósult projekt keretében a fogyatékkal 

élő és egészséges 
gyermekek a tánc 
és a pantomim se-
gítségével tanul-
hattak az egymás 
iránti toleranciáról, 
az odafigyelésről 
és egymás elfoga-
dásáról. A gödöllői 
előadás, az Órame-

sék, Állatmesék, Embermesék egy-
ben premier is volt, egy október óta 
tartó közös munka gyümölcse. 

A tánc világnapját 1982-ben ünnepel-
ték először, az UNESCO Nemzetkö-
zi Színházi Intézetének Nemzetközi 
Táncbizottsága kezdeményezésére. 
Az időpont Jean-Georges Noverre 
francia táncos és balettművészhez 
kötődik, aki 1727. április 29-én ezen 
a napon született, s akit ma is az egye-
temes táncművészet megújítójaként 
tartanak számon. A világnap célja  a 
tánc népszerűsítése.                        bj

Két születésnapot köszöntött a Le-
vendula galéria április 30-án  meg-
nyílt kiállítása: az 50 éves 
Gödöllőt és a szintén 50 éves 
Fazakas-Koszta Tibor festőmű-
vészt. 

A Piknik című kiállítás olyan 
alkotásokat vonultat fel, amik 
jellemzi az alkotó pályáját, s 
amikben egyaránt megtalálha-
tók az egykori korondi otthon 
emlékei és korunk lenyomatai. 

A kiállítás meg-
nyitó Bartók 

János – hűen a kiállítás címéhez – 
valódi piknik hangulatot teremtve ka-
lauzolta a közönséget, bemutatva az 
alkotót és a kiállított képeket. 

A jó hangulatról Dezső 
Piroska és Szabó 
Gergő hangulatos ze-
nével – no megszüle-
tésnapi köszöntővel –, 
Somlai Tamás pedig 
finom borokkal gon-
doskodott. A kiállítást 
Lőrincz Ferenc ren-
dezte.                        kj

különleges előAdások érzelmekről, időről, elfogAdásról

Gödöllőn is ünnepeltek a tánc világnapján

Egy igazán 50–es kiállítás

Az év végéhez közeledve egyre több 
zenei versenynek rendezik meg az 
országos döntőjét, ami sok jó hírrel 
szolgál a gödöllőieknek. A Frédéric 
Chopin Zenei AMI növendékei egy-
más után aratnak szép sikereket a meg-
mérettetéseken. 
Április 15-én és 16-án került sor Eger-
ben az Országos Eszterházy Kama-
raéneklési Versenyre, melyen duett 
és tercett kategóriában is indultak az 
intézmény magánének főtanszakos 
növendékei. A Duett kategória II. kor-
csoportjában Szabó Petra és Nagy Ba-
lázs Arany minősítést kaptak, a Tercett 
kategória II. korcsoportjában Szabó 
Petra, Gémesi Botond és Nagy Ba-
lázs szintén Arany minősítéssel zárta 
a versenyt. Felkészítő tanáruk Balogh 
Ágnes volt, akinek növendékei ápri-
lis 27-én Balassagyarmaton, a XVIII. 
Magánének Találkozón is részt vettek.  

Itt  Nagy Balázs a III. korcsoportban, a 
„Műdal” kategóriában III. díjat nyert.
A fúvós hangszeres növendékek is két 
versenyen mérettették meg magukat. 
Április 22. és 24. között első alkalom-
mal került megrendezésre Szentendrén 
az I. Nyitnikék Országos Fuvolaver-
seny, ahol Kolozsi Dominika a „Mini” 
korcsoportban indult. Teljesítményét 
különdíjjal jutalmazta a zsűri. Felké-
szítő tanára Gordos Éva. 
Ebben az időpontban rendezték Buda-
pesten a IX. Országos Czidra László 
Furulyaverseny országos döntőjét is.  
A megmérettetésen a szóló kategória 
II. korcsoportjában Eszenyi Zsombor 
képviselte az iskolát, akinek felkészítő 
tanára Bartek Zsolt volt. 
A kamarazene II. kategóriában a Baji 
Boglárka, Szutor Karina, Farkas 
Benedek  trió II. díjat nyert, felkészítő 
tanáruk Z. Molnár Ildikó.             jb

Zeneiskolai sikerek
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programok a premontrei auditóriumban

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

Gödöllő várossá nyilvánítása nagy lépés volt a tele-
pülés történetében, ám mindez kötelezettségekkel is
járt. A fiatal városban nem állhatott meg a fejlődés,
márpedig ezen a téren igencsak sok feladatuk volt a
városvezetőknek.
A végrehajtó bizottság tagjai tanácsülés keretében
tették le májusban a közigazgatási esküt,
majd megvitatták
fejlesztési terveke
A Pest Megyei Hírla
beszámolója szerin
többek között arró
született döntés
hogy a város köz
pontjában többszin-
tes házak épülnek,
új utak létesülnek
és minden eszközzel
fejlesztik a keres-
kedelmi hálózatot.
Itt született dön-
tés az állatkórház
létesítéséről is.
A városfejlesz-
tési tervekben
Máriabesnyő is
helyet kapott, még
pedig orvosi lakás , g ,
gyógyszertár és gyógyszerész lakás, valamint új pe-
rembolt létesítését tervezték. Döntés született ar-
ról is, hogy a főútvonal (feltehetően a Szabadság út
– a szerk.) melletti járdák hidegaszfalt-burkolatot
kapnak.
Nem kevés munka várt tehát a vezetésre, ráadásul a
lakosság is folyamatosan jelezte, mi mindenre vol-
na szükség az új városban. A Fenyvesi nagyúton lakó
Mayer Béla például, a lapnak írt egyik levelében azt
hiányolta, hogy a megnagyobbodott gödöllői járásban
nem volt szemészeti szakrendelés, ami korábban műkö-
dött Gödöllőn, de valamiért megszüntették, a betege-

ket pedig a fővárosban látták el. „Budapestre kell
utazniuk, ahol a rendelőintézetben csak két óráig
fogadják a betegeket. Kérésünk az lenne, hogy a sze-
mészeti szakrendelést ismét helyezzék vissza Gödöl-
lőre, mert sokkal könnyebb és olcsóbb egy főorvosnak
és egy asszisztensnőnek Gödöllőre kiutazni – hetente
háromszor – mint 50–60 embernek pár perces vizsgála-

re.”
De nem csak a fejlesz-
tések tartották lázban
a lakosságot 1966 má-
jusában, hanem a kong-
resszusi munkaverseny
is, amivel a gödöllői
üzemek az Magyar Szo-
cialista Munkáspárt,
vagyis az MSZMP IX.
ongresszusára készül-
ek.
Ganznál – ahol rend-

zeresek voltak a munka-
rsenyek – a vetélkedést
minőség javításával, a
normaóra összehangolá-
val és a prototípusok
gvalósításának előreho-
alával.

A Gödöllői Gépgyár Műhe- lyében a műszaki fejlesz-
tés és a selejtcsökkentés volt a cél, míg a Humán
Oltóanyaggyár – ahol a munkagépek nem érkeztek meg
időre, és elcsúszott a próbaüzem – azt vállalta, hogy
az egyhónapos csúszás ellenére első éves, 21 millió
forintos tervüket határidőre teljesítik.
Az Országos Talajjavító Vállalat gödöllői központ-
ja a dolgozók szakmai tudásának fejlesztését tűzték
ki célul, míg a Gödöllői Fémárugyárban 1 százalékos
tervtúlteljesítést határoztak el.

Köszönjük a Gödöllői Városi Könyvtár
és Információs Központ segítségét!

50 éve történt
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Az év elején nyílt meg, és néhány
hónap alatt a városrész új kulturális
központja lett a Premontrei Auditóri-
um, ahol egymást váltják a különböző
rendezvények, koncertek, kiállítások.

Ez utóbbiak közül jelenleg a Szer-
zetesek című fotókiállítás látható az
épületben, amit magyar fotóművé-
szek a magyar jezsuiták felkérésére
készítettek 2015-ben a Szerzetesek
Éve alkalmából, a hangversenyterem-
ben pedig hetente más kórus, zene-
kar lép a színpadra, de itt zajlanak a
Premontrei Szent Norbert Gimnázi-
um és Egyházzenei Szakközépiskola
egyházzenész növendékeinek vizsga
koncertjei is.
A kórusok, klasszikus- és egyház-

zenei művek mellett a napokban jazz

est helyszíne volt a Takács Menyhért
terem. A hangversenyek bevételét en-
nek akusztikus burkolatának kialakí-
tására, valamint a terem audiovizuális
eszköztárának bővítésére fordítják.

A zenekedvelők májusban is több
koncert közül választhatnak: május
7-én este Dalok a barokktól a XX.
századig címmel Tanyi Ágnes és
Nagy Bertalan dalestjére, 7-én A
Savaria Barokk Zenekar Bach estjére
kerül sor, 22-én pedig a Juniata Col-
lege Főiskolai Kórusának hangverse-
nye várja a közönséget.
A rendezvényekről az Auditórium

információkban gazdag honlapján, a
www.auditorium.premontrei.hu cí-
men tájékozódhatnak az érdeklődők.

(k.j.)

Gödöllő idén ünnepli várossá nyilvánításának 50. évfordulóját.
Ez alkalomból a képviselő-testület a „Gödöllő 50 – A megúju-
ló értékek városa” címmel programokban gazdag ünnepi évet
rendez.
Ennek részeként Gödöllő Város Önkormányzata rajzpályázatot
hirdet az ifjúság számára, melynek a témája milyen lesz Gödöl-
lő 50 év múlva (2066-ban).

A rajz témája és címe:
Gödöllő 50 év múlva

A rajzokat három kategóriában lehet benyújtani:
– általános iskola, alsó tagozatos,
– általános iskola, felső tagozatos és
– középiskolás kategóriában.
A rajzokat leadni a jelentkezési adatlap benyújtásával lehet.
Az adatlap átvehető a városháza portáján (Budapest Bank volt
épülete, 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.), elektronikusan le-

tölthető a www.godollo.hu oldalról. A
jelentkezési lapokat és pályaműveket
elküldheti postai úton a Polgármesteri Hivatal, Polgármeste-
ri Kabinetre, Kiss Zsuzsanna részére levélben (2100 Gödöllő,
Szabadság tér 7.), illetve személyesen adhatók le a városháza
portájára.

A pályázatok benyújtásának a határideje:

2016. május 6. (péntek), 12.00
A pályázat során A/4-es és A/3-as formátumú, bármilyen esz-
közzel (pl. ceruza, filc, festék, szén, tus, kréta) bármilyen mód-
szerrel (pl. montázs/kollázs) készült rajzot be lehet küldeni.
Kérjük feltüntetni a pályamű címét, az alkotó nevét és életko-
rát, továbbá az intézmény nevét.
2016 júniusában a gyermekek rajzaiból kiállítást is rendezünk
a Művészetek Házában.

RAJZPÁLYÁZAT: „GÖDÖLLŐ 50 ÉV MÚLVA”

„Nincsen hulladék, csak érték“ című rajzversenyre érkezett alkotásokból nyílt ideiglenes kiállítás Gödöllőn a Mű-
vészetek Háza aulájában. A Gödöllő Város Önkormányzata által – a „Mikor, mit, hogyan szelektáljunk Gödöllőn”
elnevezésű Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség által támogatott pályázat keretében
– meghirdetett felhívásra beérkezett valamennyi alkotásmegtekinthető 2016. május 2. és május 31. között. Az ide-
iglenes kiállítást követően a rajzokból a Zöld Híd Régió Kft. Ökörtelekvölgyi Központjában állandó kiállítás nyílik.

„NINCSEN HULLADÉK, CSAK ÉRTÉK” – GYEREKRAJZOK
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Turul 
Állatkórház és Patika

Nyitva tartás:
Szombat, vasárnap:

9-19-ig   

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

Tel.: 06-30/943-9898

Hétvégén is nyitva tartó 
állatorvosi rendelő:

Nyitva: H–Szo  800–1700

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

AKCIÓK!
SZABADGYÖKERŰ GYÜMÖLCSFA 

Kedvezményes áron! 
1200 Ft.!!!
EGY NYÁRI

ÉS ÉVELŐ NÖVÉNYEK

A Magyar Madártani és Természet-
védelmi Egyesület Gödöllői Helyi 
Csoportja, a Gödöllői Értékvédő 
Egyesület és a SZIE Botanikus kert 
szervezésében tartották meg április 
30-án szombaton a Madarak és Fák 
Napját a Városi Könyvtár udvarán.
A szervezők a gyerekek számára 

többek között egy tanösvényt és 
tudáspályát is „kiépítettek“: ennek 
során a kicsiknek egy füzetbe pe-
cséteket kellett gyűjteniük, ha egy-
egy „állomásnál“ sikeresen teljesí-
tették a feladatokat. A fődíj pedig 
egy ingyenes családi belépő volt a 
Jászberényi Sas Központba. A ve-

télkedőn a részt ve-
vők nemcsak tudásu-
kat tehették próbára, 
hanem számtalan ér-
dekes információval 
is gazdagodhattak.
A Madártani Egye-
sület például több 
különböző odút is 
felvonultatott; ezek-

kel, valamint ké-
pek segítségével 
a gyerekek meg-
tudhatták, hogy 
az egyes madár-
fajok milyen tí-
pusú, nagyságú 
mesterséges odú-
kat kedvelnek.
A Szent Ist-

ván Egyetem Botanikus kertjének 
„standjánál” természetesen a nö-
vények és azok termései kerültek a 
középpontba, külön kiemelve a fák 
jelentőségét a mindennapi életben.
A helyszínen a gyerekek festhettek, 
illetve papírból madarakat „vará-
zsolhattak”, és persze nem marad-
hatott el a nagyon népszerű arcfes-
tés sem.                (hc)

Általában a macskakarmolás 
veszélytelen, de van egy be-
tegség, amelyet így kaphatunk 
el. Ezért nem árt az óvatosság, 
jobb ha azonnal fertőtlenítjük 
a megkapott testfelületünket.

Minden macskabarát tudja, hogy 
milyen könnyű összeszedni néhány 
karmolást a cicótól. Leggyakrabban 
játék vagy szőrápolás közben ke-
letkeznek a sérülések, de erejének, 
önállóságának fitogtatásául is kie-
resztheti karmait a macsesz, vagy ha-
rapdálni kezd és emiatt a bőrünkön 
felületes felhámsérüléseket („karco-
lásokat”) ejt. Az esetek legnagyobb 
részében ezek a kicsit fájdalmas apró 
sérülések néhány nap alatt nyomtala-
nul meggyógyulnak és gyorsan el is 
felejtjük azokat.
Van azonban egy betegség, amelyet a 
macska karmolása, esetleg harapása 
révén kaphat meg az ember és annak 
súlyos, komoly fájdalommal járó 
következményei lehetnek. Ennek 
jellemzője, hogy a karmolást köve-

tően kb. 3-14 nappal alakulnak ki a 
tünetei. Jellemző, hogy félhevenyen 
regionális nyirokcsomó duzzanatok 
lépnek fel a megkarmolt emberben. 
Leggyakrabban a hónaljban levő 

vagy a nyaki nyirokcsomók érintet-
tek, mivel a karmolások többnyire a 
karon képződnek. Az esetek 10-15 
%-ában ezek a megbetegedett nyi-
rokcsomók gennyesen beolvadnak. 
Még súlyosabb megbetegedés esetén 
a nyirokcsomó duzzanatok test szer-
te kialakulnak. Emellett láz, fejfájás, 
hidegrázás és étvágytalanság figyel-

hető meg az érintett személyeken. 
A kórokozó egy baktériumfaj (Bar-
tonella henselae), amely a macska 
karmai alatt élhet, neki nem okozva 
tüneteket. Legkönnyebben fiatal, 

kóbor, elhanyagolt 
cicáktól lehet össze-
szedni a fertőzést, de 
teljesen nem zárható 
ki lakásban tartott 
macskák esetében 
sem. Ezért nagyon 
fontos, hogy minden 
macskakarmolás t 
sürgősen fertőtlenít-
sünk magunkon! Ha 
a karmolást köve-
tően néhány nappal 

vagy egy-két hét elteltével fejünk 
fájni kezd és/vagy belázasodunk, fel-
tétlenül és sürgősen keressük fel or-
vosunkat, említsük meg, hogy cicánk 
okozott rajtunk sérülést! A megfelelő 
antibiotikumos kezeléssel megelőz-
hetők a szövődmények és a nyirok-
csomók fájdalmas duzzanatai.

royalcanin.hu

Madarak és Fák Napja 2016

HÉTVÉGÉN IS NYITVA TARTÓ 

ÁLLATORVOSI RENDELŐ
Május 7-én, szombaton 

9-11 óráig: 

Plútó Állatorvosi Rendelő
Gödöllő, Szabadság út 97.

Rendel: 
dr. Horváth Márk állatorvos

 
Tel.: 06/20-38-55-726

Miért fertőtlenítsük a macskakarmolást azonnal?

A belterületi parkokban és a lakótele-
pi tömbök közötti fás, bokros terüle-
teken különböző énekesmadár fajok 
(rigófélék, poszátafélék, pintyfélék, 
varjúfélék) fészkelnek. Sőt gyakran 
bagoly fajok is tanyát üthetnek, ekkor 
gyakran láthatunk egy-egy fiókát a fű-
ben, vagy a házfalak mellé, kis zugok-
ba húzódva.
Ilyenkor az emberek többsége úgy 
gondolja, hogy a fióka kiesett a fé-
szekből, vagy szülei elpusztultak. Ez 
azonban általában nem így van. Sok 
madárfaj fiókája teljes röpképességé-
nek elérése előtt elhagyja a fészket. 
A szülő madarak természetesen nem 
feledkeznek meg a parkban tipegő 
kicsinyeikről. Amikor megérkeznek 

a táplálékkal, hang-
jelzéssel hívogatják 
őket, amire válaszol-
nak, így könnyen rá-
juk találnak.
Így tehát abban az 
esetben, ha nem ta-
pasztalható sérülés a 
fiókán, csupán annyi 
a teendő, hogy egy 
biztonságosnak tűnő 

közeli helyre (fára, bokorba) tesszük 
őket. Ügyeljünk arra, hogy árnyékos 
helyre kerüljenek, ne a tűző napra.

www.kmnp.hu

Tévhitek az elárvultnak hitt madárfiókákról
A városi parkokban tavasszal gyakran láthatunk elárvultnak 
tűnő madárfiókákat. Ilyenkor azt hihetjük, hogy kiestek a fé-
szekből. Az esetek többségében azonban nem erről van szó, s 
nincs szükség beavatkozásra.
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Remekül teljesített a Gödöl-
lői SK csapata, akik a tabella 
második helyén álló Vecsés 
otthonából távoztak gól nél-
küli döntetlen után ponttal. 
A GEAC is ikszelt (1-1), míg a 
GSK kettő a listavezető Úrit 
verte 2-1-re.

Szász Ferenc együttesére nem 
várt könnyű feladat, ugyanis a 
megyei I. osztályú pontvadászat-
ban ezüstérmes pozícióban álló 
Vecséshez látogatott, a gödöllői 
csapat azonban többször bizonyí-
totta már az idei szezonban, hogy 
képes a bravúrra. Nem is maradt 
el a pontszerzés és ugyan a házi-
gazdák közelebb álltak a győze-
lemhez, a szervezetten védekező 
GSK ponttal távozott a vecsési 
katlanból.
A Gödöllő öt fordulóval a bajnok-
ság vége előtt 38 pontos, ezzel a 
tabella nyolcadik helyén áll.
Pest megyei I., 25. forduló

Vecsési FC – Gödöllői SK 0-0

Megyei II. osztály – Se 
előre, se hátra

A GEAC ismét döntetlent ját-
szott, ezúttal a Perbál elleni ha-
zai párharc végződött 1-1-re, így 
nem tudott előre lépni a tabellán. 
A riválisok botlásának köszönhe-
tően viszont a jelenleg 29 pontos 
gödöllőiek maradtak a 11. helyen 
csoportjukban.
Pest megyei II. Közép-csoport, 
25. forduló: GEAC – Perbál SC 
1-1 (0-0) Gól: Horváth Zsolt.

Megyei III. osztály – „Úri” 
legényeket vert a GSK II.

A listavezető Úri KSK-t fogad-
ta és verte 2-1-re a Gödöllői SK 
második számú csapata a megyei 
III. osztály Közép-csoportjában, 
ezzel továbbra is élnek a dobogós 
álmok. A GSK II. 53 ponttal a ta-
bella negyedik helyén áll csoport-
jában.
Pest megyei III. Közép-csoport, 
25. fodruló: Gödöllői SK II. – Úri 
KSK 2-1 (1-0) Gól: Tóth Bence, 
Pintér Krisztián.                          -tl-

Labdarúgás – gödöLLői „úri-muri”

Bravúrpont Vecsésen

Pest megyei I., 26. forduló
Május 8. vasárnap 16.30 óra, 

Gödöllői SK – Pilisi LK
Táncsics M. úti Sportcentrum

A 2016-os terepkerékpár sze-
zon a Visegrádi Négyek nemzet-
közi versennyel vette kezdetét 
Pilisszántón április 23-24. kö-
zött. A gödöllői Bukovácz Anna 
(Cube Csömör versenyzője) az 
U13 korosztályban a 3. helyet 
szerezte meg. 

Rangos nemzetközi mezőnyben a ma-
gyar korosztályos válogatott keretének 
tagja, Bukovácz Kata (képen balról 
a második) a junior női korosztályban 
legjobb hazaiként a 3. helyen végzett 
ezzel értékes világranglista pontokat 

szerezve. A versenyről és az ered-
ményekről bővebben a: bringasport.
hu/?p=11036 linken olvashatnak. -bb-

KeréKpársport – Visegrádi NégyeK VerseNye

Gödöllői érem csömöri színekben

Magabiztosan, 30-16-ra verte 
a Gödöllői KC az utolsó előtti 
Gyömrő csapatát, ezzel továbbra 
is a dobogó harmadik fokán áll 
Bartos Gábor együttese az NB II. 
Északi-csoportjában.

Hozta a kötelezőt a GKC, miután 
14 gólos különbséggel verte hazai 
pályán a gyömrőieket. A következő 
hétvégén a dobogó szempontjából 
igen fontos meccs vár a gödöllői 
kézisekre, akik a második helye-
zett Heves vendégei lesznek, míg a 
harmadik helyért folytatott harcban 
riválisnak számító Csömör hazai 
pályán fogadja a hátulról harmadik 
Salgótarjánt. A jelenleg 28 pontos 
Gödöllő nagy versenyfutásban van 
a Csömörrel, akik egy egységgel kö-
vetik a mieinket a csoport tabelláján.

A juniorok is magabiztosan, 31-4-
23-ra verték a gyömrői fiatalokat, 
ezzel minden bizonnyal a második 
helyen végeznek csoportjukban. 
Mácsár Gyula tanítványai 22 pont-
tal állnak a tabella második helyén 
és még egy esetleges hevesi győze-
lemmel előzhetnek, de ehhez az egy 
ponttal előttük álló csömöri junio-
roknak az utolsó előtt Salgótarján 
ellen botlaniuk kellene hazai kör-
nyezetben.

NB II. Északi-csoport, 20. forduló
Gödöllői KC – Gyömrő VSK 30-16 
(17-9). Juniorok: Gödöllői KC – 
Gyömrő VSK 34-23

Megyei bajnokság – 100 %-os 
alapszakasz siker

Véget ért a Pest megyei Junior Ké-

zilabda bajnokság alapszakasza, 
amit városunk csapata, a Gödöllői 
KC 100 %-os teljesítménnyel nyert 
meg. Mácsár Gyula együttese 28 
mérkőzésen, 28 győzelmet ért el és 
56 ponttal, 1054 lőtt és 529 kapott 
góllal nyerte csoportját. 
A megyei elődöntő mérkőzések-
re május 15-én, Csömörön kerül 
majd sor 15 órai kezdéssel, ahol az 
alapszakasz negyedik helyén végző 
Emericus KSE lesz az ellenfél, míg 
a másik ágon a Dunakeszi a Soly-
márral mérkőzik a megyei döntőbe 
jutásért.

Az alapszakasz győztes GKC tag-
jai: Dajka Miklós, Durucz Tamás, 
Durucz Miklós, Józsa Balázs, Ka-
posi Máté, Kovács Gábor, Kovács 
Bálint, Kiss Tamás, Laczkó Szilárd, 
Pacs Róbert, Pitlik Marcell, Szakály 
Domonkos, Varga Roland, Edző: 
Mácsár Gyula.                -li-

KéziLabda – a juNioroK ezüstje már biztos

Bronzért küzdő felnőttek

Sztarenszky Tiborné, Marika néni 
ismét megmutatta a következő gene-
rációnak, valamint saját kortársainak 
is, hogy 81 évesen is lehet súrolni a 
teljesítő képesség határait. 
A gödöllői maratonista április 23-24. 
között megrendezett Sárvár 6-12-24 
órás Ultra Futóversenyen a hat órás 
futótávot teljesítette. 
Marika néni a 79 évesek korkate-

góriájába versengett, tegyük hozzá 
egyedül, ami semmit sem von le ér-
demeiből, sőt versenyről versenyre 
bizonyítja, hogy nincs hozzá hasonló 
futó teljesítmény korcsoportjában az 
országban. 
A 81. életévét betöltő Sztarenszkyné 
egy gyönyörű serleggel és aranyé-
remmel jutalmazták a sárvári ver-
seny szervezői.                            -tt-

szabadidő sport – sárVár, uLtrafutás

Hat óra futás 81 évesen

A MAG-LOG Team CFT Gödöl-
lő futsal csapata, akik a sze-
gedi SZTE EHÖK SE együtte-
sét verték hazai pályán 4-3-ra 
és felléptek az ötödik helyre a 
tabellán.

Az első félidőben gálázó, jelenleg 
41 pontos gödöllői csapat győ-
zelmét Magyar Zsolt szállította, 
aki háromszor volt eredményes. A 
MAG-LOG lapzártánk után a szin-
tén 41 egységgel negyedik Debre-
cen otthonában lépett pályára.
Futsal NB II. Keleti-csoport, 23. 
forduló: MAG-LOG Team CFT 
Gödöllő SZTE EHÖK SE 4-3 (4-
1) Gól: Magyar Zsolt (3), Bencsik 

Roland.
Utánpótlás bajnokság – Cím-
védésre készülő U20-sok

Az NB II-es korosztályos bajnoksá-
gokban már a négyes döntőkre ké-
szülnek a csapatok. A tavaly U20-as 
másodosztályú bajnoki címet szerző 
Covritas Futsal Team Gödöllő csa-
pata az idén is bejutott a Final Four 
küzdelmeibe, amelyet ebben a kor-
csoportban Gödöllőn, az egyetemi 
sportcsarnokban rendeznek meg 
május 8-án, vasárnap.
A házigazda gödöllői fiatalok cím-
védésre készülnek, ehhez a 10 óra-
kor kezdődő elődöntőben előbb a 
tavalyi bronzérmes Airnergy FC 

csapatát kell legyőzni. A másik 
ágon a Debrecen a Váccal meccsel 
majd a döntőbe jutásért. A futsal 
szerelmeseit sok szeretettel várja 
május 8-án a klub az egyetemi csar-
nokban megrendezésre kerülő né-
gyes döntőn!

futsaL – a poNtoK itt maradtaK

Fontos három pontnak örülhettek 

A futsal U20-as II. osztá-
lyú bajnokság négyes döntő-

jének programja:
2016. május 8. vasárnap:

10 óra: Airnergy FC – Covritas 
Futsal Team Gödöllő
11 óra: DEAC – Váci Futsal SE
12 óra: bronzmérkőzés (elődön-
tők vesztesei)
13 óra: döntő (elődöntők győz-
tesei)
Helyszín: Szent István Egyetem 
Sportcsarnoka!

Május elsején, a Szent István 
Egyetem területén, az OMÉK 
volt pályáján került megrende-
zésre a Lovas Majális, amelynek 
keretében a XIII. Minősítő Díjug-
rató Lovasversenyt bonyolítot-
ták le öt kategóriában.

A Gödöllői Lovas Sport és Hagyo-
mányőrző Egyesület által rendezett 
minősítő versenyen sorrendben az R 
90 nyitott, R 100 kezdőlovasok stílus-
versenye, az R 100 nyitott GAK Kupa, 
az R 110 nyitott GLSE Kupa (50 ezer 
forint pénzdíjazású) és az R 115 nyi-
tott Gödöllő Városáért díjra (80 ezer 
forint pénzdíjazású) került sor a nap 
folyamán. Az öt kategóriában összesen 
91-en ültek nyeregbe és versengtek 
egymással, az akadályokkal és az idő-

vel. Az első kategóriában Menyhárt 
Ildikó nyert  Gucci nevű lovával 
(Ördög Lovas SE), a másodikban 
Miavecz Tünde (Matyi-Szilaj 
Lovaspark), míg a harmadik ka-
tegóriát Szűcs Zoltán (Májva-
virág- Tvinn Sport SE) nyete. 
A GLSE Kupát a hazai GLSE 
versenyzője, Lénárd Nóra nyer-
te Díva nevű lovával, míg az R 

115-ös nyitott, Gödöllő Városáért díjat 
a gyöngyösi Zsákai KFC versenyzője, 
Majláth Csaba hódította el Zsákai 
Cassano nevű lovával.
Parsch Péter a GLSE elnöke így ér-
tékelt: – A tavalyi 74 nevezőt is sike-
rült felülmúlnunk, ami örömteli és azt 
gondolom, hogy nagyon jó versenyt 
láthattak a kilátogató nézők. Köszön-
jük az Egyetem vezetésének, Gödöllő 
városának és természetesen az összes 
támogatónknak a lebonyolításhoz el-
engedhetetlen anyagi és egyéb támo-
gatást.    -ll-

LoVas majáLis – Xiii. miNősítő díjugrató VerseNy

Közel száz nevező díjugratott

Április 23-án Vácott rendezték 
meg az idei első szabadtéri ver-
senyt, a dr. Vanyek Béla Emlék-
versenyt, amelyen a GEAC atlé-
ta palántái három arany- és 5-5 
ezüst, illetve bronzérmet sze-
reztek.

Aranyérmesek: Lippai Csaba 60 
méteren (9,05 mp), Grünwald Tamás 
600 m-en, Kriszt Sarolta magasugrás-
ban. Ezüstérmesek: Kriszt S. távol és 
60 m-en, Benke Alexandra 600 m-en, 
Váczi Dániel ifi gerely (51,34 méter), 
Canea Zoltán serdülők gerely (49,37 

méter). Bronzérmesek: Lippai Cs. 
600 m-en, Grünwald T. 60 m-en, Nagy 
Bori 600 m-en, Mihajlovic Alex ser-
dülő gerely, Eszenyi Napsugár serdü-
lő gerely.
A gödöllői atlétákat Körmendy Kata-
lin és Máté Alpár készítette fel a meg-
mérettetésre. (fotó: geac.hu)           -tt-

atLétiKa – dr. VaNyeK béLa emLéKVerseNy

Szabadtéri érmek Vácról
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A GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY 

Május 5., csütörtök, 17.00: Sivadóné 

Benyus Hedvig (fuvola) növendékei-

nek hangversenye

 Május 6., péntek, 17.30: Székely Judit 

(furulya) növendékeinek hangverse-

nye

Május 6., péntek, 18.00: helyszín: 

Gödöllő Királyi Kastély, Lovarda: A 

Jugendsinfonieorchester Sachsen- 

waldschule Reinbek és a F. Chopin 

Zenei AMI Ifjúsági Fúvószenekarának 

hangversenye

Május 9., hétfő, 18.00: A népzene tan-

szak kiemelt hangversenye

Május 10. ,kedd, 17.00: Braun Julianna 

(gitár) növendékeinek hangversenye

Frédéric Chopin Zenei
Alapfokú Művészeti Iskola

 ALKOTÓHÁZA
2016. ÁPRILIS 25-TŐL MÁJUS 21-IG NEM 

LÁTOGATHATÓ!
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ORVOSI ÜGYELET
18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 06-70/370-3104

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

Május 2-8-ig: 
Ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi u. 1. Tel.: 416-551.

Május 9-15-ig: 
Kígyó Gyógyszertár, Gábor Á. u. 3. Tel.: 430-069.

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

Tisztelt támogatók!
Az előző évben felajánlott személyi jövedelemadó 1%-át a súlyos beteg-
ségben szenvedő gödöllői gyermekek gyógyíttatásának támogatására for-
dítottuk. 
Kérjük, idén is támogassák a Dr. Lumniczer Sándor Alapítványt sze-
mélyi jövedelemadójuk 1%-val!  
Adószám:18670945-1-13 • Bankszámla számunk: 11742049-20301004
A Tormay Károly Egészségügyi Központ működési feltételeinek javítása 
céljára a  11742049-20343435 elkülönített számlán gyűjtjük az adomá-
nyokat.

1%

Tisztelt Ismerősünk, Barátunk! A Gö-
döllői Értékvédő Közhasznú Egye-
sület ezúton is köszöni támogatói se-
gítségét, felajánlását. Céljaink minél 
sikeresebb megvalósítása érdekében ebben az évben is 

számítunk az Önök megtisztelő segítségére. 
Ha személyi jövedelemadója 1 % -ával támogatni kívánja egyesületünket, 
akkor rendelkező nyilatkozatát az alábbiak szerint szíveskedjen kitölteni: 
A kedvezményezett adószáma: 18718252-1-13 

A kedvezményezett neve: Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület. Fel-
ajánlása akkor jut el hozzánk, ha a borítékra ráírja az Ön nevét, lakcímét 
és az adóazonosító jelét! Támogatását hálásan köszönjük! 

Tisztelettel: Szűcs Józsefné

1%

FELHÍVÁS – GÖDÖLLŐ EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT DÍJ

2016. évi városi Semmelweis napon ismételten átadásra kerül a GÖDÖLLŐ EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT DÍJ.
Gödöllő Város képviselő-testülete rendeletének alapján a díj azoknak a személyeknek vagy közösségeknek ado-
mányozható, akik a város egészségügyi és szociális ellátása érdekében kiemelkedő tevékenységet folytattak a 
gyógyító – megelőző munkában, illetve a szociális gondoskodás területén jelentős eredményeket értek el.

GÖDÖLLŐ EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT díjban évente legfeljebb két személy és egy közösség részesíthető, amennyi-
ben közösségre nincs javaslat, három személy részesíthető a díjban.
Tisztelettel kérjük, tegyenek javaslatot – részletes indoklással – olyan személyekre, közösségekre, akiket méltónak 
tartanak e kitüntető cím elnyerésére.
Kérem, hogy javaslatát írásban, részletes indoklással szíveskedjen a Gödöllői  Polgármesteri Hivatal, Közigaz-
gatási és Szociális Irodájára eljuttatni (2100 Gödöllő, Kossuth Lajos u. 3 sz.) vagy e-mailben a tamas.marta@
godollo.hu címre.
HATÁRIDŐ: 2016. MÁJUS 18.
Tisztelettel:  

FELHÍVÁS GÖDÖLLŐ VÁROS DÍSZPOLGÁRA CÍM ODAÍTÉLÉSÉRE

Tisztelt Gödöllői Polgárok!
Gödöllő Város Képviselő-testülete az 1996. évi 12. (VI.3.) számú önkormányzati rendeletében, valamint az ezt 
módosító 21/2003. (VI.19.) számú, az 5/2012. (II.8.) számú, a 17/2013. (V.21.) számú, 9/2014. (V.19.) számú 
önkormányzati rendelet szabályozza az önkormányzat legmagasabb elismerését a „GÖDÖLLŐ VÁROS DÍSZ-
POLGÁRA” kitüntető cím adományozásának rendjét.

1. A kitüntető cím azoknak a magyar vagy külföldi személyeknek adható, akik:
• a város gazdasági, társadalmi, tudományos vagy művészeti életében maradandót alkottak,
• egész életművükkel, kiemelkedő munkásságukkal szolgálták az emberi civilizáció, a kultúra, a művészet ügyét, 
hozzájárulva a város tekintélyének gyarapításához, jó hírnevének növeléséhez. 
2. „Gödöllő Város Díszpolgára” cím évente, legfeljebb egy személynek adományozható.
3. A városi kitüntetések adományozására javaslatot tehetnek az önkormányzat szervei, társadalmi szervezetek, 
közösségek, személyek. Az adományozásról a Képviselő-testület dönt. A kitüntetés post mortem adományozható, 
posztumusz nem adományozható.
Tisztelettel kérem Önöket, hogy javaslataikkal, véleménynyilvánításukkal segítsék a döntéshozók munkáját.
Kérem, hogy javaslatát írásban, részletes indoklással szíveskedjen a Polgármesteri Hivatal Polgármesteri 
Kabinetre eljuttatni (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7. címre, és/vagy a kovacs.reka@godollo.hu e-mail cím-
re).
HATÁRIDŐ: 2016. május 20. (péntek) 
               Tisztelettel: Dr. Gémesi György polgármester sk.

FELHÍVÁS GÖDÖLLŐ VÁLLALKOZÓJA DÍJ ADOMÁNYOZÁSÁRA

Tisztelt Gödöllői Polgárok!

Gödöllő Város Önkormányzata „Gödöllő Vállalkozója” Díjat adományoz azoknak a köztartozással nem ren-
delkező egyéni vállalkozóknak, társas vállalkozások személyesen közreműködő tulajdonosainak, illetve vezető 
tisztségviselőinek, akik olyan tradicionális, illetve modern ipari, szolgáltatási tevékenységet folytatnak, amely a 
város gazdasági életében, a lakosság ellátásában tartósan kiemelkedőnek és színvonalasnak minősül, illetve je-
lentős eredményeket értek el a város fejlődését, szolgáltatásainak bővítését célzó vállalkozási tevékenységeikkel.
„Gödöllő Vállalkozója” Díj évente két személynek adományozható.

Kérem, hogy javaslataikkal segítsék a döntéshozókat.
Indoklással alátámasztott javaslataikat szíveskedjenek a Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinetre 
eljuttatni (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7. címre, és/vagy a kovacs.reka@godollo.hu e-mail címre).
HATÁRIDŐ: 2016. május 20. (péntek) 

      Tisztelettel: Halász Levente, a Gazdasági Bizottság elnöke sk.

Simon Gellért Péter sk., az Egészségügyi Bizottság elnöke                      Kristóf  Etelka sk., a Szociális  Bizottság elnöke                
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Fotó:
Tatár Attila



KÖZLEMÉNY

+Tegyünk a Leukémiás Gyermekekért és
Betegekért Közhasznú Alapítvány Adószám:
18142842-1-14. Adója 1 %-át felajánlhatja úgy
is, hogy azt egy leukémiás kisgyerek kapja
meg! Idén kérjük álljon mellénk, majd kísérje
nyomon munkánk! Ígérjük nem fog csalódni!
www.tegyunkleukemia.hu

+A Gödöllői Szolgálat Gödöllő egyetlen he-
tilapja! Reklámozza cégét, szolgáltatását ná-
lunk, mert ezt biztos elolvassák

INGATLAN

+Gödöllőn 620nm-es belterületi panorámás épí-
tési telek 18m utcafronttal, gyönyörű környezet-
ben sürgősen eladó. I.ár: 9,9MFt 20-772-2429.

+Szadán igényes környezetben, jó fekvésű,
900nm-es, gondozott, közműves építési telek,
8,9M-ós i.áron sürgősen eladó 20-772-2429.

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

+Sürgősen eladó 96 nm-es, 3 szobás, teljesen
felújított családi ház, 840 nm-es, gyümölcsfák-
kal beültetett telekkel, Gödöllőn! Félig alápincé-
zett, dupla garázs. Iár: 23.8MFt. (20)804-2102

+Szadán aszfaltos utcában új építésű, csok ké-
pes, 3szoba+ nappalis 100nm-es ház 500nm-
es telekkel eladó. I.ár: 31,7MFt 20-772-2429

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

+Gödöllőn 4 lakásos társasházban Befektetés-
nek kiváló, új építésű iroda eladó amely lakásnak
is használható 55nm-es erkélyes, teraszkapcso-
latos 2 szoba+ nappalis beosztású. Könnyen
kiadható. Parkolóhely az árban. 20/772-2429

+Gödöllőn központhoz közel 920nm-es, jó fek-
vésű, építési telek, extra 26m széles utcafront-
tal eladó. I.ár: 13,3MFt 20-772-2429

+Gödöllőn, a Fenyvesben 100m2-es, három
és félszobás, szigetelt, jó állapotú ház, közel
1800m2-es telekkel eladó! I.ár:27.9MFt 20-
539-1988

+Gödöllőn Királytelepen belterületi építési te-
lek sürgősen eladó. 20-772-2429

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

+CSOK, CSOK, CSOK! Új építésű ikerházi la-
kások, 96, 92m2 alapterülettel, Nagyfenyvesi
részen eladók! Átadás: 2016.Dec! Iár:32.9MFt!
20-539-1988

+Gödöllő Alvég városrészben, 540m2-es te-
lekkel rendelkező felújítandó, vagy bontandó
30m2-es kis ház eladó! 12.9MFt! 20-539-1988

+KERESEK kertvárosban 140m2 körüli csalá-
di házat vagy eladó telket! 20-944-7025

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

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

+Sürgősen Eladó lakást keresek központban
(20)804-2102

+Gödöllőn a kecskés dűlőn eladó egy
1912nm zártkert, művelési ág alól kivonva,
aminek 3%-a beépíthető. Ár 2,5MFt 70/611-
2539, 70/611-2789

+Gödöllő és Isaszeg határában eladó 1ha
9025nm nagyságú szántó, jelenleg is gondoz-
va. Iár: 2,5MFt. 70/611-2539, 70/611-2789

+Gödöllőn a valkói úton, a Spar közelében
eladó egy 1019 nm-es szántó(20x50m), jelen-
leg is gondozva. Iár: 2,5MFt. 70/611-2539,
70/611-2789

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

+Gödöllőn eladó áron alul családi ház, ame-
rikai konyha-nappali, 4 szoba, 2 fürdő, 2 ga-
rázs, kertkapcsolatos terasz, gondozott, par-
kosított udvar, kút, hőszigetelt, dupla fűtés,
redőnyös, új nyílászárók. Tel.: 30-228-8403,
20-420-6243 (egész nap).

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

+Eladó Gödöllőn a Táncsics Mihály utcában az
Erzsébet parkkal szemben egy 110nm-es, nap-
pali+3szobás, összkomfortos családi ház. A tel-
ken szaletli, fűtött garázs található és örökzöldek
vannak telepítve. I.á.: 29,9 mFt 20-919-4870

+Eladó Turán az állomáshoz és a buszhoz na-
gyon közel egy 2szobás, összkomfortos csalá-
di ház zárt verandával, 1200nm-es telken. Al-
kalmi áron 6mFt irányárért 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn kertvárosban a központhoz
nagyon közel egy 2szobás, téglából épült,
70nm alapterületű lakóház, mely egyedi fűtés-
sel rendelkezik. A telken, mely 559nm nagysá-
gú található egy nagyméretű garázs, alatta pin-
cével, valamint egy nyári konyha, mely önálló
lakrészt is képezhet. I.á.: 20 mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn a belvárosban, liftes házban
egy 1,5 szobás, 2.emeleti, 44nm-es öröklakás
I.á.: 13,6 mFt 20-919-4870

+Eladó Szadán egy 1,5 szobás, téglaépítésű
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 nappa-
li+4szobás, 2fürdőszobás, 2 kocsi beállásos
ikerház 500nm-es kizárólagos használatú te-
lekrésszel. Ezzel kapcsolatos dokumentációk
megtekinthetőek. További információk telefo-
non: 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn az Erzsébet Parkkal szem-
ben egy társasházi 110nm összterületű, 2szin-
tes, duplakomfortos lakás. Az ingatlan előtt
ingyenes parkoló található. Befektetők előny-
ben, akár visszabérlési lehetőséggel. E.á.:
25mFt 20-919-4870

+Eladó Turán a központhoz közel egy új építé-
sű, amerikai konyhás nappali+3szobás, téglá-
ból épült, szigetelt, földszintes családi ház. I.á.:
19mFt 20-919-4870

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

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

+Eladó Gödöllőn az újfenyvesi részen egy
140nm alapterületű luxus családi ház tetőtér
beépítési lehetőséggel, 900nm-es, örökzöl-
dekkel telepített, térburkolattal kirakott telken.
A ház alatt több funkcióra alkalmas helységek
vannak kialakítva. A földszint nappali+3 nagy-
méretű szobás, a nappali-konyhához egy nagy-
méretű fedett terasz kapcsolódik. A ház szi-
getelt és rendkívül igényes megjelenésű. I.á.:
59,5 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 kertkapcsolatos terasz
nyílik. I.á.: 28 mFt 20-919-4870

+Eladó Bagon a zártkerti részben egy tég-
laépítésű, szoba-konyhás, kis lakóépület. Az
épületben gázkonvektoros fűtés, és villany van
bevezetve. A telken kerti csap található, melytől
könnyen bevezethető a víz az ingatlanba. I.á.:
2mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn a kertvárosban egy 540nm-
es telken egy nappali+3szobás, kifogástalan
állapotú kertes családi háznak a középső és te-
tőtéri szintje. Földszinti részen egy 100nm-es
felújítandó, 3szobás lakrész található. A telken
2 garázs található. I.á.: 31mFt 20-919-4870

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

+Eladó Gödöllőn az Antalhegyi dombon egy
444nm-es, panorámás építési telek, melyen
egy 30nm-es könnyűszerkezetes ház találha-
tó. I.á.: 7,8 mFt 20-919-4870+Eladó Gödöllőn
Szilágyi E. utcában 1060nm-es parkosított
telken 110nm-es 3szoba+n családi ház tulaj-
donostól. Külső szigetelés, új nyílászárók, re-
dőnyök, új villany, vízvezeték, 110nm-es mellé-
képület, kút, pince. Iár:24,5MFt. 30/402-7276

+Gödöllő belvárosában, az Erzsébet kir-né
krt-n, 56nm-es, 2+1 felújított, erkélyes, tégla-
építésű, konvektoros, légkondicionálóval ellá-
tott magasföldszinti lakás, saját tárolóval TU-
LAJDONOSTÓL ELADÓ!! Érd: 70/632-7662

+Parasztház eladó Zsámbokon 1160 nm tel-
ken 5 millióért. 1,5 szoba, konyha, fürdőszoba,
víz, villany, gáz, rengeteg mellékhelyiség álla-
tok tartására, gyümölcsfák automata locsoló-
val. Tel: 30/466-0466

+Vácszentlászlón eladó egy 638 nm-es ÉPÍ-
TÉSI TELEK termő gyümölcsfákkal, fúrt kúttal.
Közmű az utcában, csatorna a telken belül. Ár:
3,3 millió. 20/200-8549

+Tóalmáson 250 nm-es telken galériás, szige-
telt, egylégterű, kandallóval fűtött, fürdőszobás
nyaraló eladó. Tel: 20/9360-097

+Gödöllőn 769 nm-es belterületi panorámás
telek eladó az Antalhegyen, tulajdonostól. Köz-
mű az utcában. Tel: 20/278-1054

+Eladó Gödöllőn a FÁCÁN SORI LAKÓPARK-
BAN egy 138 nm-es alapterületű, kétszintes sor-
házi lakás (3 háló, 2 fürdőszoba, WC) 16 nm-es
garázzsal. Iár: 35,9MFt. Érd: 70/201-9940

+LAKÁS GARÁZZSAL! Gödöllő, Kazinczy
körúton 2. emeleti, két szobás, 55 m2-es lakás
14,39 mFt-ért eladó, garázzsal, ami további
2,6mFt. Tel: +36 70 326 1433 (http://ingatlan.
com/22174325)

+CSALÁDI HÁZ ÁR ALATT! Gödöllő, Isaszegi
úton, szép állapotú 3+1 félszobás 140m2-es
ház, beépíthető tetőtérrel, 525 m2-es telken,
garázzsal 31 mFt-ért eladó! Tel: +36 70 326
1433 (http://ingatlan.com/21728417)

+SZADÁN BIRTOK! Gazdálkodásra alkalmas
igényes, 5 szobás családi ház, nagy telekkel,
üvegházzal, medencével, tóval egyéb extrákkal
280m2 alapterülettel, 2388m2 telken 65,1mFt-
ért eladó. Tel: 70/326-1433 (http://ingatlan.
com/21549951)

+Eladó Gödöllő, Erdőszél u.11.alatti 720nm-
es összközműves telek 30nm-es hőszigetelt
házzal, ami 110nm-ig bővíthető. Ir.ár:9MFt.
061/403-3711, 30/7275-5406

+Eladó Gödöllőn, a Remsey körúton új építésű
társasházban földszinti 47 nm-es nappali+1 há-
lószobás lakás. Ár: 17,5 MFt. Tel: 70/7733-222

+Gödöllő belvárosában, az Erzsébet kir-né
krt-n, 56nm-es, 2+1 felújított, erkélyes, tégla-
építésű, konvektoros, légkondicionálóval ellá-
tott magasföldszinti lakás, saját tárolóval TU-
LAJDONOSTÓL ELADÓ! Érd: 70/632-7662

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

2016. május 3.12 gödöllői szolgálat



+Eladó építési telek Gödöllőn az Alvégben:
1015 nm, teljes közmű. Engedélyezett ikerhá-
zi építési engedély van. Ár: 13MFt+ Áfa. Tel:
70/366-0999

+Eladó építési telek Szadán a Csapás utcá-
ban, 973 nm. Ár: 10,5 MFt. Tel: 70/366-0999

+Eladó Gödöllőn a KAZINCZY – lakótelepen,
3.em. egy 60 nm-es alapterületű, kétszobás,
konvektoros fűtésű, társasházi öröklakás. Iár:
15MFt. Tel: 20/947-4752

+Központhoz, egyetemhez közeli másfél szobás,
2.em. felújított lakás eladó. Tel: 20/939-4931

+Gödöllőn, Kecskés dűlő elején 300 nöl-es
telek eladó fúrt kúttal, villannyal kertészkedők-
nek vagy telephelynek. Lakóövezet 20 m-re.
Iár: 1,45 MFt. Az árba kishaszongépjárművet
beszámítok. 30/232-1060

+Eladó Gödöllőn a Palotakerten egy 58 nm-
es, 2 szobás, földszinti lakás. Ir.ár: 14,5MFt.
Érd: 30/256-9667, 20/490-2667

+Gödöllőn eladó egy kertes családi ház csen-
des, jó környezetben. Kizárólag vevők érdeke-
lődését várom, és hívásukat a délutáni órák-
ban: 70/2829-248

ALBÉRLET KIADÓ

+KERESÜNK Gödöllőn hosszútávra kiadó
nappali +2 vagy 3 szobás max. 100-120 nm-
es igényes családi házat, ikerházat vagy lakást
külföldi ügyfél számára. Tel: 70/366-0999

+Kiadó 2 szobás, felújított lakás, mfszt. Gödöl-
lőn májustól. 85.000,-Ft+ rezsi+ kauciók. Érd.
16.30 után: 30/353-1129

+Teljesen különálló, egy szoba összkomfortos
kertes házrész kiadó májustól. Érd. du. órák-
ban: 20/942-5487, 20/942-5487

+Kiadó Gödöllőn a Mikszáth Kálmán utcában
egy önálló 60 nm-es kocka családi ház 2 fő
részére alkalmas, egybenyíló szobákkal. Tel:
20/329-3904

ÜZLET, IRODA, GARÁZS

+Eladó Gödöllőn egy 32 éve jól működő
PRESSZÓ. Iár megegyezés szerint. Érd:
30/467-3013, 70/611-2789

+Gödöllőn a Petőfi tér 11-ben udvari, 30 nm-
es helyiség kiadó. Tel: 30/346-5408

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

+Saját irodát szeretne? Eladó új építésű, 47nm-
es iroda Gödöllő belvárosában a Posta mellett
kulcsrakészen, mélygarázzsal és udvari beálló-
val. 16,5MFt+Áfa. Kedvezményes kamatozású
növekedési hitel felvehető rá. 70/366-0999

+Gödöllő központjában 22 nm-es GARÁZS-
RÉSZ eladó, kiadó. Érd: 20/576-9125

+Gödöllőn a Kazinczy körúton GARÁZS KI-
ADÓ. Tel: 70/224-7137

+Eladó Gödöllőn a Remsey körúton egy
12 nm-es autóbeálló a mélygarázsban. Érd:
30/948-9426

+Gödöllő központjában, utca fronti 34 négy-
zetméteres 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.

EDZŐTEREM

+TATAMIVAL burkolt 50 nm-es EDZŐTEREM
öltözővel, zuhanyzóval mezítlábas sportok-
hoz, a még le nem kötött időkben kiadó. Tel:
70/384-9119

ÁLLÁS

+Gödöllői éttermünkbe keresünk pizza szaká-
csot a betanítást is vállaljuk. Jelentkezni fény-
képes önéletrajzzal a pizzamaxcaffe1@gmail.
com email címen lehet.

+Nyílászáró értékesítő munkatársat keresek
gödöllői üzletbe, részmunkaidőbe (heti 10
óra)! Elsősorban hölgy kolléga jelentkezését
várom! Feladat: ajtó, ablak, redőny értékesítés,
tanácsadás,árajánlat készítés. Elvárás: keres-
kedelmi tapasztalat, számítógépes, internetes
gyakorlat. Tel.: 06-30-398-48-15.

+Gödöllői éttermünkbe felszolgálót keresünk.
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a pizzama-
xcaffe1@gmail.com email címen lehet.

+Gödöllői fitnessterembe keresünk, fiatal,
kedves, nemdohányzó női munkatársat 8
órás munkára. Fényképes önéletrajzot várunk
a fitnessmunka@freemail.hu címre.

+Gödöllői éttermünkbe keresünk szaká-
csot. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a
pizzamaxcaffe1@gmail.com

+Szadai étterembe FELSZOLGÁLÓT és KÉZI-
LÁNYT felveszünk. 20/9430-746

+Újonnan nyíló gödöllői mini ABC-be szakkép-
zett ELADÓ – PÉNZTÁROST felveszünk Gö-
döllő és környékéről. Jelentkezni: 70/608-1801

+Gödöllői kávézóba, FELSZOLGÁLÓ – PUL-
TOS munkakörbe munkatársat keresünk. Je-
lentkezni: 30/400-4762

+Veresegyházi munkahelyre keresünk szakkép-
zett AUTÓSZERELŐT főállású munkakörbe,
versenyképes fizetéssel. Érd: 20/576-4242

+Gödöllői telephelyünkre keresünk munka-
társakat a következő munkakörökbe: SOFŐR.
Munkavégzéshez szükséges: „C” kategóriás
jogosítvány+ GKI kártya. Előny: „E” kategória
megléte, nehézgépkezelői jogosítvány építési
anyag-előkészítő vagy emelőgép kezelő szakké-
pesítéssel. BETANÍTOTT MUNKÁS betonacél
előkészítő üzemünkbe. Munkavégzéshez szük-
séges: CO-hegesztő ismerete, jó fizikai kondí-
ció, középfokú végzettség. Előny: nehézgép-ke-
zelői jogosítvány építési anyag-előkészítő vagy
emelőgép kezelő szakképesítéssel. Jelentkezni:
személyesen: Gödöllő Lovas u. 7. sz. alatti te-
lephelyünkön (Göbész Kft). Tel: 28/420-287
Kovács Péter, e-mail: gobesz@gobesz.hu

+SZOBAFESTŐ SZAKMUNKÁST azonnali kez-
déssel hosszútávra felveszek. Tel: 20/9279-260

+KÖZÉPVEZETŐ munkatársat keresünk!
Kisparcellás kísérletezés, talajminta-vételezés.
Agrár végzettség előny, nem feltétel, B. kat. jo-
gosítvány, akár azonnali kezdés. Érd: 30/983-
8390, info@agroaim.hu

+ELADÓT KERESÜNK DOHÁNYBOLTBA.
Felelősségteljes, rugalmas, megbízható, ked-
ves munkavállalót várunk fényképes önéletrajz-
zal: atriumdohanybolt@gmail.com

+Gödöllői kereskedésünkbe árukiszállításra
fiatal munkaerőt keresünk. Kommunikációs
készség, jó fizikum szükséges. Tel: 28/415-
394 13 óráig hívható.

+Gödöllői Egyetemi Clubba 25-35 éves mun-
katársat keresek délután kezdődő, éjszakába
nyúló PULTOSmunkakörbe. Érd: 30/950-8943

+Gödöllői üzemanyagtöltő állomás shopjába ke-
resünk kereskedelmi végzettséggel és gyakorlat-
tal rendelkező munkatársat azonnali kezdéssel,
váltott munkarendben. Az alap fizetésen felül a
jövedelem kiegészíthető! Érd: 28/513-115

+Mogyoródi GUMISZERELŐ MŰHELYBE
munkatársat keresünk. Tel: 30/9901-114

+A Gödöllői Zöld Óvoda PEDAGÓGIAI ASZ-
SZISZTENS állás betöltésére munkatársat
keres. Munkavégzés helye: 2100. Gödöllő,
Batthyány L. u.34-36. Benyújtandó iratok: -ön-
életrajz, -végzettséget igazoló dokumentumok.
Jelentkezés benyújtásának határideje: 2016.
június 15. Postai úton: 2100. Gödöllő, Batthyá-
ny L u.34-36. Elektronikus úton: zoldovi@gmail.
com címre lehetséges. További információ kér-
hető Tiborczné Garai Katalin óvodavezetőnél a
06-28-510-750, és a 06-20-9 -175-114 telefon-
számokon, vagy e-mailben.
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KÍNÁLATUNKBÓL: *Gödöllőn, a Lomb utcában 880
nm-es, panorámás, üdülőövezeti telek (víz, villany,
gáz) eladó. Iá:6,9 mFt.

*Gödöllőn, a Boncsoki dűlőn 29 nm-es, téglaépítésű,
téliesített nyaraló 985 nm-es telken eladó. Iá:8 mFt.

*Gödöllő belvárosában,45 nm-es, 1,5 szobás, 2. eme-
leti, jó állapotú, panellakás eladó. Irányár:12,8 mFt

*Kartalon, 2 szintes,220 nm-es, 4 szobás családi ház
melléképületekkel, nagy telken eladó. Iá:13,3 mFt.

A Békési Renault Márkakereskedés
gödöllői és fóti telephelyére keres,

számítógépes alapismeretekkel rendel-
kező hölgy munkatársat, értékesítési

asszisztensi munkakörbe.
Jogosítvány előny.

Önéletrajzát az alábbi címekre várjuk:
bekesi.szilvia@bekesi.hu

vagy az alábbi telefonszámon:
06 209 77 0310 Nargangné Békési Szilvia



+A Ráti Kft. (Gödöllő, új ipari park) női munka-
társat keres ADMINISZTRÁTORI munkakörbe.
Közgazdasági végzettség, német vagy angol
nyelvtudás előnyt jelent. Csak gödöllői lakosok
jelentkezését várjuk fényképes önéletrajzzal a
rati@ratikft.hu email címre.

+Munkatársat keresünk GÖDÖLLŐ HATÁRÁ-
BAN TANYASI könnyű-közepes mezőgazdasági
fizikai munkák végzésére rész, vagy teljes munka-
időben.Amunka jellemzőenszárnyasállatokalmo-
zását, terelését, fűnyírást, takarítást és karbantartá-
si munkákat foglal magában a telep vezetőjének
irányítása alatt. Saját járművel történő önálló mo-
bilitás feltétel. Aktív nyugdíjasok jelentkezését is
várjuk munkaidőben a (28)510-985 számon.

SZOLGÁLTATÁS

+FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 50 nyelven,
anyanyelvi, diplomás, gyakorlott szakfordítók-
kal! Kedvezményes árak. I.L.I Fordítóiroda, Gö-
döllő, Körösfői u. 2. Tel.: 28-511-366, 20/543-
1775, e-mail: info@ili.hu, ili.godollo@gmail.com

+AERECO légbevezetők beszerelése 3 na-
pon belül! A higroszabályozású légbevezetők
beépítésével megelőzhető, ill. megszüntethető
a páralecsapódás, penészedés. Nyílt égésterű
gázkészülékekhez, kályhák, kandallók légellá-
tásához speciális légbevezetőket is kínálunk.
Kor-Mon Nyílászáró KFt. Gödöllő, Kossuth L.
u. 26. Tel.: 06-30-398-48-15;06-28-423-739

+Barbara kutyakozmetika. Cím: Nagytarcsa,
Tessedik Sámuel u.38. Kérésre házhozmegyek.
20/9355059. www.barbarakutyakozmetika.hu

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

+FŰNYÍRÁS, fűkaszálás, bozótirtás, parlagfű
mentesítés, sövénynyírás, parkfenntartás. E-mail:
fukaszalasgodollo@gmail.com. Tel.: 30/622-7421

+KERTGONDOZÁS: metszés, permetezés,
sövénynyírás, bozótirtás, fűnyírás, gyepszellőzte-
tés, fakivágás, kaszálás és egyéb kerti munkák.
Lelkiismeretes, alapos, megbízható munka rend-
szeresen és alkalmanként is. Tel: 30/528-7777

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

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

+VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS,
új csatorna bekötés, fürdőszobák, régi fűtési
rendszerek, vízvezetékek felújítása, új szere-
lése, kialakítása, locsoló, mérő tervezése, be-
építése, átadása. Cirkók, gázkészülékek, kon-
vektorok karbantartása felújítása, javítása. Tel:
20/9527-289, 28/476-229

+KERTFENNTARTÁS, Kerttakarítás, metszés,
permetezés, ültetés. Rotációs kapálás, gyep-
szellőztetés. Füvesítés. Fűnyírás, fűkaszálás,
bozótirtás, sövénynyírás. Ágak, levelek elszál-
lítása. 30/747-6090

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

+Azonnali kezdéssel vállalok KŐMŰVESMUN-
KÁT, BURKOLÁST, VÍZSZERELÉST, TETŐJA-
VÍTÁST, és fűnyírást 20% kedvezménnyel! Tel:
06-70-361-9679

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

+PERMETEZÉS motoros és kézi permetező
géppel. Gyümölcsfák, fenyők, tuják ki és visz-
szavágása, metszése. Zöld-hulladék elszállítás.
Árok és ereszcsatorna tisztítás. Veszélyessé vált
fák kivágása alpin technikával. 20/922-4400

+Betegségeket kiváltó lelki okok, párkapcso-
lati problémák oldása Gödöllőn. További infor-
máció a www.thetagodollo.hu oldalon. Időpont
egyeztetés: 20/367-4274

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

+ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál ki-
vitelezés, gipszkartonozás, hideg-meleg bur-
kolás). Vállalunk mindennemű építőipari kivi-
telezést. Gyors, megbízható munka. Ingyenes
árajánlat felmérés alapján. Tel: 20/4359-650

+KÖLTÖZTETÉS! BÁRMIT, BÁRHOL, BÁR-
MIKOR! Igény esetén LOMTALANÍTÁST is vál-
lalunk. Tel: 70/621-6291

+Jóslás, gyógyítás. 20/523-2947

+KERTTERVEZÉS, KERTÉPÍTÉS, kertfenn-
tartás, kerti tó – sziklakert, automata öntözőre-
ndszer telepítése. Referenciák, garancia. Tel:
06-20-9449-154

+Vállalkozás barát KÖNYVELÉS, cégalapítás,
munkabér számfejtés, adótanácsadás, TB ügy-
intézés, hatóságok előtt teljes körű képviselet.
Tel: 30/250-4696
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+TAPÉTÁZÁS, FESTÉS-MÁZOLÁS! Szakmai ta-
pasztalattal. Ingyenes felméréssel. 20/325-4944

+EGÉSZSÉGESEBB ÉLETMÓD. ANGOL
tanítás és Fordítás. TAKARÍTÁS: jobbeletmod.
com Számlaképes vagyok.

+LAKÁSSZERVIZ. Kisebb munkák, felújítá-
sok. Hideg-meleg burkolás, festés, víz, csa-
torna, zárszerelés, riasztó, biztonsági zárak
felszerelése. 06-70-201-1292

+SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS.
Lakatos Norbert (a hála festője) 70/625-8133,
20/275-0595, e-mail: goa4ever3@freemail.hu

+NEMDOHÁNYZÓ, nem alkoholista fiatalem-
ber MINDENFÉLE FIZIKAI MUNKÁT vállal:
gödörásás, földhordás, sitt pakolás, építőipari
áruk kézi mozgatása, költözésnél rakodás stb.
20/266-0104

+Friss nyugdíjasként KERTI MUNKÁT, FŰ-
NYÍRÁST, karbantartást, ház körüli kisebb mun-
kákat vállalok. Személygépjárművel rendelkezem.
(Magán sofőri állást is vállalok – B.kat.) Nemdo-
hányzó és antialkoholista vagyok. 70/523-8748

EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS

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

+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

+GYÓGYTORNÁSZ házhoz megy! Műtét utáni
rehabilitáció, akut és krónikusállapotok, gerincfer-
dülés kezelése holisztikus szemlélettel. 20/6165-
688 Keczán Judit www.bowenjudit.blogspot.hu

+PÁRKAPCSOLATI COACH, Házassági ta-
nácsadó-tréner várja segítséget kérő ügyfeleit,
online formában is. Kapcsolat: 30/354-7320.
e-mail: boldogsagkereso@yahoo.com

+EDDZ VELEM! Személyi edzés mindazoknak,
akik fittebbek, sportosabbak szeretnének lenni
szakember segítségével. Érd: 20/544-8021

OKTATÁS

+Pizza szakács tanfolyam indul Gödöllőn, to-
vábbi tájékoztatást emailben küldünk az érdek-
lődők számára. Jelentkezéseket a pizzaszakacs.
godollo@gmail.com email címre várjuk.

+MAGYAR VÖRÖSKERESZT ELSŐSE-
GÉLY VIZSGA, TANFOLYAM! Gödöllő, Pe-
tőfi tér 9. Pelikán Autósiskola 70/433-5033,
www.pelikansuli.hu

+KEDVES DIÁKOK! Ha érdekel Benneteket a
LENGYEL NYELV, kultúra és történelem, gyer-
tek, és iratkozzatok be a Lengyel Nyelvoktató
Nemzetiségi Iskolába. Az INGYENES, heti 4
órás oktatás a gödöllői kihelyezett osztályban
történik, anyanyelvi nyelvtanár vezetésével. He-
lyiséget, tankönyvet biztosítunk. Elért eredmé-
nyedről bizonyítványt kapsz, és a jegy a magyar
iskolai bizonyítványodba is bejegyezhető. Nyá-
ron lengyelországi TÁBOROZÁS és KIRÁN-
DULÁSOK várnak rátok. JELENTKEZNI május
15-ig a Gödöllői Lengyel Nemzetiségi Önkor-
mányzatnál lehet: Szabó László: 30/970-9981,
dr. Jezierska-Szabó Elzbieta: 30/477-7745

ADÁS~VÉTEL

+KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIBRI-
SEKET, papírrégiségeket, magyar és külföl-
di bélyeggyűjteményeket VÁSÁROLOK. Tel:
28/412-230

+Almásy Katalin becsüs, vásárol legmagasabb
áron bútorokat (romosat is), festményeket, órá-
kat, dísztárgyakat, porcelánokat, szobrokat,
könyveket, csillárt, szőrmebundát, hangszert,
kitüntetést, régi pénzt, csipkét, bizsukat, bo-
rostyánt, hagyatékot, mindenféle 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

+AGANCS FELVÁSÁRLÁS. Tel: 70/633-5772

+ÜZLET MEGSZŰNÉSE MIATT ELADÓ: 1db
álló fodrászbúra (8.000 Ft), 1db körmös asztal
(6.000 Ft), 1db masszázs ágy (16.000 Ft), 1db
nagy fiókos szekrény (15.000 Ft), 1db 60L
hűtő (10.000 Ft). Tel: 70/7753-255

+Eladó: Körfűrészhez 2db 250x3x30 vídiabe-
tétes német vágótárcsa 5.000Ft/db. 2 ajtós le-
mez öltözőszekrény 8.000Ft. Magyar, kétlapos
kempingfőző palackkal: 10.000Ft. Gyári tapé-
tázó asztal 7.000Ft. Festő bak, 2db: 6.000Ft.
Festő létrák. Újszerű 6 sebességes női kerék-
pár. (35.000), 6 sebességes férfi kerékpár
(28.000). 30/402-7276

+Eladó Gödöllőn, Szent Imrén használt kony-
haszekrénysor: 282cm, iár:37.000,-Ft, sarok-
fürdőkád: 90/150cm, iár:17.000,-Ft, fürdőszo-
baszekrény tükörrel, kagylóval iár:7.000,-Ft,
vízmelegítő villanybojler: 120L, ár:7.000,-Ft,
gáztűzhely iár:7.000,-Ft, versenykerékpár (Rey-
nolds) iár:27.000,-Ft. 30/9981-605

+Feleslegessé vált lakberendezési – haszná-
lati tárgyakat olcsón eladok. Tel: 20/2255-721

+Kíváló extraszűz olívaolaj, 100% olasz minő-
ség eladó. 1liter 2500Ft. Érd.: 0630 8518 763

+Eladó egy Omron felkaros, pumpás, használt
vérnyomásmérő 4000Ft, női trekking kerékpár
26colos, agydinamós, 3 sebességes marok-
váltós agyváltó, elöl- hátul csomagtartókosár,
kresz szabályoknak megfelelően felszerelve
i.á.: 60.000Ft. Érd.: +36-30-280-1313

+Eladó szép állapotban lévő tömör fenyő tv-áll-
vány. 850x770x450. Ár: 23 ezer Ft. Tel.: +36-
20-9811-027.

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

EGYÉB

+Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zársza-
lagos mézet közvetlenül a termelőtől! Akác-,
Akác-Hársméz. 720ml-es csavaros tetejű befőt-
tes üveget cserébe elfogadok. Házhoz szállítás.
SzabóMéhészetGödöllő, 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 fö-
lött házhoz szállítjuk. Dió-
bél eladó (2.000.-Ft/kg).
30/9891-721

+GYÖNYÖRŰ OSZLOP-
TUJÁK kaphatók Gödöl-
lőn termelőtől. Több mint
1.000 közül választhat. Il-
letve FUTÓRÓZSÁK (nyá-
ron is ültethető) szintén
nagy választékban eladók.
Tel: 30/569-8137

+Feleslegessé vált lakbe-
rendezési – használati tár-
gyakat olcsón eladok. Tel:
20/2255-721

+Társ- és partnerközvetí-
tés. Tel.: 20/9455-583.
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Ajándék hirdetés a Szolgálatban!
1+1=3 Akció!

Részletek az irodában vagy telefonon!

Van a csillagászati, a meteorológiai tavasz és van
a „gasztronómiai tavasz” is. Ez utóbbit nem ha-
tározhatjuk meg naptári időpontokkal, de ilyen
célból nem is szükséges a naptár azoknak, akik-
nek van konyhakertjük, vagy csupán rendszere-
sen vásárolnak piacon. A konyha számára jóval
később kezdődik a tavasz, hiszen idő és a tavaszi
napfény szükséges még a fóliás korai zöldségek
számára is. Igaz, hogy az első tavaszi lakomán-
kon már túl voltunk húsvétkor: akinek megada-
tott, hogy igazán fiatal – idei – bárány kerüljön
az asztalára az már belekóstolt a tavaszi asztal
örömeibe, s bár a füstölt-főtt sonka nyilván még
tavalyi disznóból volt, de az ínyencek ezeket a
fogásokat már hónapos retekkel, újhagymával
színesítették. És az elmaradhatatlan torma sem
hiányozhatott az asztalról. A torma, amely azon
kevés gyökérzöldségek egyike, amely az egész
év során hozzáférhető, hacsak nem fagyott a
föld, még télen is kiemelhetünk egy gyökeret.
Nincs párja az íly’ módon készített, frissen re-
szelt tormának. Ezért aki csak teheti, s van egy
kis hely a ház vagy a kerítés tövében, ültessen
tormát, s sok éven át járhat rá rendszeresen. Ke-
vesen tudják, hogy a tavaszi tormának a friss le-
veleit is milyen nagyszerűen lehet használni. A
régi nyírségiek kedvelt étele volt, érdemes újra
élni ezzel a lehetőséggel:
Töltött tormalevelek tormamártással
Zsenge tormalevelekre van szükségünk, mely-
hez tavasztól kora nyárig hozzájuthatunk. (Aki-
nek nincs kertje, bátran kérje a piacon a kedvenc
őstermelőjét, hogy hozzon neki!) Ennek az étel-
nek a legfőbb fűszere, ízesítője maga a torma.
Batyunként 1 zsenge levélre, valamint még egy-
szer annyira a főzőléhez és egy nem túl nagy,
friss tormagyökérre van szükségünk. A töltelék-
hez szükséges levelek vastag szárrészét elvéko-
nyítjuk, majd forró vízzel pillanatra leforrázzuk,
s egyenként, egymást nem takarva, kiterítjük
egy tálcán. Közben ízlés szerinti rizses-húsos
vagy húsmentes tölteléket készítünk: rizst félpu-
hára főzünk, vöröshagymát aranysárgára fony-
nyasztunk, a kihűlt rizst, hagymát összekeverjük
a frissen darált (sertés vagy szárnyas) hússal,
(vagy apróra vágott, párolt gombával), sóval,
borsikafűvel. A töltöttkáposzta készítésével
megegyezően betöltjük az előkészített levelek-
be. (Érdemes kis méretű batyukat készíteni, így

kétszer is göngyölhetjük a vékony leveleket.) A
maradék tormalevelek egy részével kibéleljük
a kivajazott mély lábast. Félkarikára vágott vö-
röshagymát, kevés zúzott fokhagymát, csipetnyi
sót szórunk rá. Sorban elhelyezzük a kis tölte-
lékeket, mellé teszünk egy darab friss torma-
gyökeret, betakarjuk a maradék tormalevéllel,
felöntjük annyi vízzel (vagy szárnyas alaplével),
hogy épp ellepje, s lassan főzzük. Adhatunk
hozzá kávéskanálnyi cukrot, mokkáskanálnyi
alma- vagy borecetet. A megfőtt töltelékeket
óvatosan kiemeljük, a sűrű, tormaleveles levet
a benne lévő főtt gyökérrel együtt, kevés tejföl
hozzáadásával turmixoljuk. Ezt adjuk mártás-
ként a töltelékek mellé, s adunk hozzá frissen
reszelt tormát.

Töltött mángoldlevelek

Hasonló módon készítjük a másik kiváló tavaszi
ételt, a Töltött mángoldleveleket. Ezt azonban –
minthogy íze kevésbé karakteres – érdemes job-
ban fűszerezni sóval, borssal, köménnyel. Igazi
tavaszi étel a fiatal fejeskáposza vagy kelká-
poszta szép zöld leveleibe töltött rizses hús vagy
rizses gomba. Nem „csaljuk meg” a klasszikus
töltöttkáposztánkat, ha évente néhányszor nem
savanyúkáposztát használunk. Az ilyen ételek
üdeségét azzal is biztosíthatjuk, hogy vékony,
világos rántást készítünk (el is hagyhatjuk), az
aranysárgára fonnyasztott hagymára apró koc-
kára vágott paradicsomot, zöldpaprikát, zúzott
fokhagymát szórunk, hozzáadjuk a vékonyra
vágott káposztalevelek egy részét, ráhelyezzük
a töltelékeket, befedjük a maradék káposztával,
meghintjük sóval, borsikafűvel (csomborral),
egyéb friss zöldfűszerrel (majoránnával, petre-
zselyemmel), lassan főzzük.
A Donatellában is igyekszünk követni az év-
szakokat.

Futó Tamás

Gasztrosorok a Donatella támogatásával

Itt a gasztronómiai tavasz!
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Megfejtés: Heinrich Heine egyik időszerű versének két sora
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte:Villányi-Nagy Panna, Csanak u. 18.,
Géczy Katalin, Szabadság út 163.

A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Hrebenák József László, Mátyás
király u. 15., Kőrösi Zoltán, Röges u. 85.

AHappy Box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Várkonyi Dóra, Rigó u. 21.

A Városi Múzeum 1000 Ft értékű ajándékutalványát nyerte: Kovács Ferencné, Csalogány u. 7.,
Skóza-Domján Szilvia, Deák F. tér 2.

A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Szabó Lajos,
Tavaszmező u. 7., Zsigri Andrásné, Köztársaság u. 62.


