
A gödöllőieket foglalkoztató kérdésekről, fejleszté-
sekről és a pártalapításról beszélgettünk dr. Gémesi 
György polgármesterrel.   (3. oldal)

Szekeres Erzsébet tervezte a Magyar Posta idei 
húsvétra megjelentetett bélyegét.
                       (5. oldal)

A gödöllői Gémesi Csanád a 24. helyen végzett a 
szöuli kardvívó világkupa-versenyen.
                       (8. oldal)
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a nyaralóhely

Új kiállítás

Áprilisban, várhatóan a húsvétot 
követő héten a képviselő-testület 
döntését végrehajtva elkezdődik a 
volt városháza bontása, ami a nyár 
második felére befejeződik. Az ezt 
követő beruházás során zöldfelüle-
teiben is kibővülő főtér számos új 
lehetőséget kínál a szabadidő el-
töltésére a gödöllőieknek és az ide 
látogatóknak, tájékoztatta a márci-
us 31-i lakossági fórum résztvevőit 
dr. Gémesi György polgármester a 
városi könyvtárban. Az érdeklődők 
megismerték az új városháza kiala-
kításának terveit is.

A város vezetője elöljáróban elmond-
ta, hogy a képviselő-testület a széles 
körű társadalmi egyeztetéssel kidolgo-
zott Integrált Városfejlesztési Stratégia 
alapján fogadta el ciklusprogramját. Je-
lenleg ennek a végrehajtása zajlik.

Az idén közel egymilliárd forintból 
indulnak el út, járda és csatornázási 
beruházások, amelyek több városrészt 
érintenek. Elsősorban az Antalhegyen, 
mintegy100 ingatlant kötnek be a vá-
rosi szennyvízhálózatba. Mint lapunk-

ban már korábban is megírtuk, tovább 
folytatódik a Széchenyi utca és a Test-
vérvárosok útja, továbbá a Petőfi tér 
felújítása.

A városi sportcsarnok kivitelező-
jének kiválasztására új közbeszerzési 

eljárást kell kiírni, mert az előző 
nyertese visszalépett. A másfél 
milliárd forintos beruházás egy-
aránt szolgálja a szomszédos 
iskolák testnevelés óráinak meg-
tartását, sport- és kulturális ren-
dezvények lebonyolítását 450 
fős lelátóval.

Szemünk előtt szépül a Vár-
kapitányi Lak, idén a felújítás 
második üteme valósul meg, 
aminek eredményeképpen a 
földszintet meg lehet nyitni, s ott 
lesz majd az adventi időszakban 
a Karácsonyház. Az emeleten ér-
tékes freskók nyomára bukkan-

tak. Ezek restaurálásuk után versenyre 
kelhetnek a kastély egyes termeivel. 
Pályázati forrásból korszerűsítik a Pe-
tőfi iskola épületét és a fejezhetik be 
immár a Művészetek Háza Gödöllő tel-
jes felújítását.         (folytatás a 2. oldalon)

LAKOSSÁGI FÓRUM A FŐTÉR BŐVÍTÉSÉRŐL

Még szebb, még vonzóbb lesz Múlt hét pénteken megnyílt a Gödöl-
lői Városi Múzeum legújabb, „Élet a 
kastély vonzásában – Gödöllő, a nya-
ralóhely (1867-1945)” című időszaki 
kiállítása, amely a kiegyezéstől 1945-
ig mutatja be, hogyan vált Gödöllő a 
királyi család nyaralóhelyéből polgári 
üdülővárossá és kedvelt kirándulóhely-
lyé.

A rendezvényen dr. Gémesi György 
polgármester mondott köszöntőt, majd 
Kiss Imre, a Magyar Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari Múzeum igazgatója 
nyitotta meg a kiállítást és mutatta be 
annak katalógusát. Beszédében elis-
merően szólt a kiállítás felépítéséről, 
és az interaktív elemek beillesztéséről, 
a kiadványról pedig úgy fogalmazott: 
az egyszerre mutatja be a település 
gazdasági és művészeti életét, vala-
mint – épp úgy, mint maga a kiállítás 
– visszaadja annak egykori, békebeli 
hangulatát.

(folytatás a 6. oldalon)



(folytatás az 1. oldalról)

Gémesi György részletesen is-
mertette az est fő témájának, a főtér 
fejlesztésének előzményeit. Mint köz-
tudott, az önkormányzat első terve az 
volt – és ezt tartalmazta az elfogadott 
ciklusterv is –, hogy felújítja a város-
házát. Mivel az állam által átalakított 
jogszabályi környezet miatt megala-
kult járási hivatal az épületben műkö-
dött, a polgármester a felújítás közös 
költségviselését szorgalmazta. 2015 
áprilisában felkereste Tarnai Richárd 
Pest megyei kormánymegbízottat. El-
mondta, hogy a városháza közösen 

használt terület, az emberek megszok-
ták az itteni szolgáltatásokat. Kérte, 
vizsgálják meg a lehetőségét, miként 
tudna a kormányhivatal hozzájárulni 
a felújításhoz. Levélben is elküldte a 
javaslatát, amit jónak is tartottak, de 
pénzt nem adtak hozzá. 

A következőkben az önkormányzat 
felajánlotta az épület térítésmentes át-

adását, annak érdekében, hogy abban 
valamennyi, a kormányhivatal által 
nyújtott szolgáltatást igénybe tudja 
venni a lakosság. Akkor már szóba 
került, hogy a polgármesteri hivatal a 
volt banképületbe költözik, de ezzel 
a javasolt megoldással a polgárok to-
vábbra is a főtéren intézhették volna el 
a hivatalokkal kapcsolatos ügyeiket. A 
kormányhivatal nem kívánt a lehető-
séggel élni, hanem elkötelezte magát 
a Kotlán Sándor utcai ingatlanjának 
a fejlesztése mellett. A polgármester 
jelezte, nem biztos, hogy ennek örülni 
fog a lakosság. Majd annak érdeké-
ben, hogy az állampolgárok könnyeb-
ben igénybe tudják venni a járási hi-
vatal szolgáltatásait, az önkormányzat 
autóbuszjárat indított a Kotlán Sándor 
utcába. 

A városháza hasznosítása érde-
kében pályázatot hirdetett az önkor-
mányzat a gazdasági szektor számára, 
de nem érkezett a felhívásra pályázat. 
Az önkormányzat a lakosság vélemé-
nyét is kikérte és a beérkezett több 
száz javaslat túlnyomó része a főtér 
bővítését támogatta.

E folyamattal párhuzamosan kez-
dődött az új városháza kialakításának 
tervezése a szomszédos volt bank-
épület felhasználásával. Kibővítve az 
épületet, a polgármesteri hivatal ott is 
el tudja látni a korábbinál szűkebbre 
szabott feladatait. Új ügyfélszolgála-

tot, esküvők és más igényes esemé-
nyek számára szintén igénybe vehető 
tanácstermet is építenek a rendelke-
zésre álló területen.

A legutóbbi egyeztetés alkalmával 
a megyei kormányhivatal elnöke fel-
ajánlotta segítségét a lebontandó vá-
rosházában található azbeszt biztonsá-
gos elszállítására.

A polgármester kiemelte: az épület 
hasznosítható berendezéseiből nem 
lesz hulladék, azokat kiszerelték. Egy 
részük városi intézményekbe, például 
az iskolákba került, a tárgyaló fabur-
kolatát pedig a református egyháznak 
adták. A szétszerelt lift raktárban vár 
jövőbeli feladatára.

A főtér közösségi célú bővítését 
célzó látványterveket Mészáros Judit 
főépítész ismertette. A város központi 
tere parkosított játszó- és pihenőkert-
tel, lefedett szabadtéri színpaddal – té-
len műanyag burkolatú korcsolyapá-
lyával – kiszolgáló létesítményekkel 
(öltözővel, nyilvános wc-vel, pelenká-
zóval) –, terasszal, nagy gyepterület-
tel, már árnyékot adó előnevelt koros 
fákkal gazdagodhat. A prezentáció be-

mutatta a főtér és az új város-
háza kapcsolódását is.

A főépítész elmondta, 
hogy jelenleg az engedé-
lyezési tervek elkészítése a 
feladat, s e munka során fi-
gyelembe veszik a lakosság 
észrevételeit, visszajelzéseit. 
A fő cél az, hogy a főtér kö-
zösségi funkciói erősödje-
nek, igényes pihenőpark alakuljon ki. 
A már meglévő architektúra elemeit a 
lehető legkisebb mértékben változtat-
ják meg. 

A városi szabadtéri ünnepségeket 
eddig a városháza előt-
ti területen alkalman-
ként felállított mobil 
színpadon rendezték 
meg. Az elképzelések 
szerint egy fix színpad 
is a lebontandó épület 
helyére kerül. E mö-
gött a térfalat nem új 
épülettel zárják le, ha-
nem zöldfelületekkel, 
amikbe egy kisebb 
domb is beletartozhat. 
A különböző játékele-
mek szintén tervezés 
alatt állnak. 

Jó lehetőséget kínál a tervezőknek 
a kiszolgáló létesítmények elhelyezé-
sére az a tény, hogy egy szintnyi kü-
lönbség van a jelenlegi városházi par-
koló és a városháza előtti tér között. A 
főépítész hozzátette: itt nem lesz tilos 
a fűre lépni, sőt, éppen azért lesz sok 
zöldfelület, hogy használják.

Az új városházának hangsúlyos 
főbejáratot szeretnének 
adni, az oda vezető bur-
kolt gyalogutat kiszéle-
sítik a Gábor Áron utca 
felől. A főtérről a városi 
piacra vezető árkádos 
épületrész beépítésével 
egy kávézó is helyet 
kaphat. 

A polgármesteri hiva-
tal új székhelyét a múze-
um és a volt banképület 
közötti foghíjtelek be-
építésével és a piac fe-
lőli oldalon kialakítandó 
egy-egy épületszárnnyal, 

továbbá tetőtér beépítéssel lehet tel-
jessé tenni. Az intenzív zöldterülettel 
kialakítandó belső udvarba kerül a vá-
rosháza rendezvényterme.

A fórum résztvevői 
számos kérdést tettek 
fel a bontási anyagok 
elszállításától a jövő-
beli parkoláson át a 
zajvédelemig. A vála-
szokból kiderült, hogy 
a részletes tervek elő-
írásai alapján zajló 
bontás a városházi 
parkoló felől kezdő-
dik a húsvétot követő 
héten, s a túloldal nö-
vényzetét, burkolatát 
messzemenően véde-
ni fogják. A vízjáték 

és a szökőkút is marad a helyén. Arra 
fognak törekedni, hogy a munka a le-
hető legkisebb mértékben zavarja a 
gimnáziumi érettségit.

Az év végére megvalósulhat a főtér 
vázolt, közösségi célú bővítése. Gé-
mesi György emlékeztetett rá, hogy a 
főtér 2011-ben elnyerte az ország leg-
szebb főtere címet. A most bemutatott 
fejlesztés ennek a jegyében arra törek-
szik, hogy még szebb, még vonzóbb 
legyen a város központja.  

Az önkormányzat a lakók pihené-
se érdekében a jövőben sem szervez 
éjfél utánig tartó rendezvényt sem a 
főtéren, sem másutt. A fejlesztés nem 
jár a centrum parkolási lehetőségeinek 
csökkenésével. A Művészetek Háza 
melletti parkoló befogadóképességét 
például 90-ről 200 helyesre bővítik 
úgy, hogy a trianoni emlékművet áthe-
lyezik a kastély mellé, az országzász-

lóhoz. A Petőfi tér korszerűsítését csak 
a városháza elbontása után fejezik be, 
hogy ne károsodjon az új útburkolat. 
A Petőfi-szobrot is felújítják, a vi-
lágháborús emlékműhöz hasonlóan. 
Várható, hogy a tovább élénkülő főtér 
a városi piac forgalmát is fellendíti a 
jövőben.

Mészáros Judit tájékoztatást adott 
arról is, hogy ebben az évben telepü-
lésképi arculati kézikönyvet kell ké-

szítenie az önkormányzatnak a lakos-
ság bevonásával. 

A polgármester elmondta: a legfris-
sebb információk szerint 2018-ban eu-
rópai uniós támogatásból elkezdődhet 
a Köztársaság úti szintbeli vasúti átjá-
rót kiváltó felüljáró építése. A Rákos–
Hatvan vasútvonal korszerűsítése so-
rán megújul a vasútállomás, közelebb 
kerül a vasút és a HÉV peronja. Az 
egyetemi gyalogos felüljárót aluljáró 
váltja ki és felújítják a máriabesnyői 
megállóhelyet, továbbá szélesebb híd 
alatt lehet majd átjutni gépkocsival a 
Klapka György útra.

Arról is szólt Gémesi György, hogy 
a 2014-es országgyűlési kampányban 
kiemelt állami beruházásként beje-
lentett uszodáról továbbra sem kap az 
önkormányzat tájékoztatást a város 
országgyűlési képviselőjétől.         (l.t.)
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Bővülő főtér
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Még szebb, még vonzóbb lesz

Több mint érdekes, hogy a lakos-
sági fórumon részt vevő fideszes 
önkormányzati képviselő, illetve 
a helyi Fidesz-tagok nem szólal-
tak meg és nem mondták el ész-
revételeiket, miközben a fórum-
mal egy időben a gödöllői Fidesz 
nevében egy gépi hang gödöllői-
eket hívogatott telefonon a vá-
rosháza bontásával kapcsolatos 
kérdésekkel. Emiatt több mint 
százan hívták az önkormányza-
tot, amely elhatárolódik az ilyen 
stílusú megnyilvánulástól.
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– Miért kellett szétválasztani azokat a felada-
tokat, amelyeket korábban, jól működően, egy 
helyen lehetett elvégezni?  Ma az okmányiroda 
a Kotlán Sándor utcában van, a polgármesteri 
hivatal irodái is több helyen működnek, ami 
jelentősen megnehezíti a lakosság ügyintézé-
sét. Megér ennyit a városháza felújítása?

– A városháza felújításának terve része volt a 
2014-es önkormányzati választási programunk-
nak. A cél – bármennyire is igyekeznek egyesek 
ezt sugallni - nem a járási hivatal elköltöztetése 
volt, hanem az épület rendbetétele, amivel már 
nem lehetett tovább várni. Az önkormányzatnak 
a felújításra 1 milliárd forint állt rendelkezésére, 
azonban a felmérések során kiderült, hogy nettó 
1,5-2 milliárd forintba kerülne. Időközben az is 
kiderült, hogy a tetőtérben azbeszt található, amit 
teljes egészében el kell bontani. 

Mivel az épületet nem egyedül az önkormány-
zat használta, hanem a járási hivatal is, természe-
tesnek vettük, hogy a költségeket megosztjuk.  
Mi az előre betervezettnél többet nem tudtunk 
volna erre a célra fordítani, mert akkor a követ-
kező négy évben nem maradt volna pénz fejlesz-
tésekre. Természetesen egyeztettünk a dr. Tarnai 
Richárddal, a kormányhivatal, és dr. Urbanics 
Gáborral, a járási hivatal vezetőjével, akiktől 
azt a választ kaptuk, hogy nem vállalnak részt a 
költségekből. Mivel az önkormányzat egyedül 
nem tudta finanszírozni a felújítást, és – mivel 
időközben a kormány sok feladatot elvett az ön-
kormányzatoktól – a csökkentett hatáskörök miatt 
kevesebb fővel működő hivatalhoz kisebb épület 
is elég, ezért a városháza lebontása mellett dön-
töttünk. Ez egyébként korábban lakossági igény 
is volt. 2014 előtt rendszeresen kritizálták a város 
vezetését, miért nem bontatja le a városházát és 
épít helyette egy másikat. Most, érdekes módon, 
azért kapunk támadást, mert lebontjuk.

– Ezek szerint hamarosan tényleg nem lesz 
városháza Gödöllőn..?

– Mért ne lenne?! Most is van, méghozzá a fő-
téren. És – minden rosszindulatú állítás ellenére 
– minden önkormányzati ügyintézés itt, a belvá-
rosban intézhető, a főtér és a Petőfi tér által hatá-
rolt területen. Az ügyfélszolgálat az új városhá-
za épületétől kb. 3 perces gyaloglással elérhető! 
De ha megtörténik az épület bővítése, ismét egy 
helyre kerül valamennyi önkormányzati ügyin-
tézés, ráadásul a rendelkezésre álló összegből a 
lakossági igények alapján alakítjuk át a főteret. 
A városháza területének hasznosításáról a múlt 
évben közvélemény kutatást tartottunk, amire kb. 
500 javaslat érkezett. Ebből közel 400 volt ér-
demben hasznosítható, melyeknek 80 százaléka 
a főtérbővítését, a zöldfelület növelését, állandó 
szabadtéri színpad, játszótér, közösségi terek és 
nyilvános mosdó kialakítását jelölték meg. Ezek 
kerültek be a tervbe. 

– Miért ment így tönkre a régi városháza 
épülete? 

– Ez az épület a ’80-as években nem a legjobb 
anyagokból és nem a legjobb technológiával ké-
szült. Rossz konstrukció. Ugyanilyen a tűzoltóság 
épülete, aminél már szintén felmerült a bontás 
kérdése, de ez már állami tulajdonban van, az ál-
lam dönt arról, mi legyen vele.  A karbantartásokat 
mindig elvégeztük, és igyekeztünk lehetőségeink-
hez mérten felújításokra is sort keríteni. De nem 
láttunk be a falakba, a burkolatok alá! Cserélni 

kellett volna a teljes szennyvízrendszert, 
aminek a hibája miatt az épületben állandó 
volt a csatornaszag. A nyílászárók többször 
is kiestek, a ’80-as években kiépített fűtés-
rendszer mellett a felső szinten ősztől tava-
szig télikabátban dolgoztak, nyáron pedig 
elviselhetetlen volt a hőség. A nagyobb esők 
után nem egyszer előfordult, hogy a lámpák-
ban állt a víz! Nem tudtuk, hol folyt be. Nem 
igaz, hogy egy alapos belső és külső festéssel 
rendbe lehetett volna tenni ezt az épü-
letet. Lehet azt mondani, hogy többet 
is költhettünk volna rá korábban, de 

szerintem természetes, ha választani kell, 
hogy óvodára, iskolára, utakra költsük a 
pénzt, vagy a polgármesteri hivatal épületé-
re, akkor nem az utóbbi fog elsőbbséget él-
vezni! Próbáltunk pályázati forrásokat sze-
rezni, de sajnos ez nem sikerült. Így például 
a 2010-es főtér programnak is része volt a 
városháza felújítása, de mivel a pályázaton 
kevesebb támogatást kaptunk, mint ameny-
nyit igényeltünk, így kikerült a projektből. 

Sajnálom, hogy az internetes közösségi 
oldalakon egyes személyek valótlanságo-
kat állítva igyekeznek félretájékoztatni az 
embereket.

Még egyszer hangsúlyozom tehát: A já-
rási hivatalt nem mi tettük ki a Kotlán Sán-
dor utcába. Arról, hogy hová költöznek, a 
kormányhivatal döntött. Egyébként lett vol-
na más lehetőség is, sokkal közelebb. Ők 
választották ki a helyet! Arról pedig hogy a 
feladatok – például az okmányiroda, gyám-
ügyek – nem nálunk vannak, a kormány ho-
zott döntést, nem én és nem a képviselő-testület. 
Mi igyekszünk mindent megtenni, hogy a lakos-
ság ügyintézését megkönnyítsük. Ezért indíttat-
tunk például egy buszjáratot a járási hivatalhoz. 
És milyen érdekes hogy – szintén ezek a szemé-
lyek – ezért is támadnak! Hogy bezzeg a buszjárat 
működtetésére van az önkormányzatnak pénze! 
Nos, ez valóban egy plusz szolgáltatás a város ré-
széről, mivel másként a lakosság nagy része nem 
tudna oda kijutni. 

De hadd jegyezzem meg: Elég érdekes, hogy 
míg az állam közös hivataloknak helyet adó vá-
rosháza felújításába nem akart beszállni, a jelen-
legi járási hivatal kialakítására jelentős összeget 
fordított, most pedig ad egy milliárd forintot arra, 
hogy a Kotlán Sándor utcai épületet felújítsák! 

– Igaz, hogy emiatt jelentősen megromlott a 
kapcsolat az önkormányzat és a kormányhiva-
tal között?

– Egyáltalán nem! Mind a kormányhivatal, 
mind a járási hivatal vezetőjével jó, partneri mun-
kakapcsolatunk van. Erre jó példa, hogy Tarnai 
Richárd segítséget nyújt a régi városháza bontása 
során az épületben lévő azbeszt biztonságos el-
szállításához.

– A városháza kérdése nem vitt el túl sok 
energiát? Sokan úgy vélik, emiatt nem történ-
nek fejlesztések.

– Az önkormányzati ciklus 2014-től 2019-ig 
tart. Lehet számon kérni rajtunk a választási ígé-
reteket, fejlesztéseket 2015-16-ban, de ilyet csak 
azok tesznek, akik nincsenek tisztában a folyama-
tokkal. A fejlesztések jelentős részénél pályázta-
tásra van szükség, ami jelentős időt vesz igény-
be, ráadásul sok esetben költségnövekedéssel is 
számolnunk kell. Nehezíti a dolgunkat például, 
hogy nincsenek szakemberek, kivitelezők. A mo-
numentális állami beruházások elviszik a vállal-
kozókat. Erre jó példa, hogy emiatt nem tudjuk 
elkezdeni a sportcsarnok építését, új közbeszer-
zési eljárást kell kiírni. Nálunk csak egy ésszerű, 
kb. 10 százalékos nyereséggel számolhatnak a 
vállalkozók, nem úgy, mint az állami beruházá-
soknál. Mit gondolnak, miért van az, hogy az ál-
lami beruházások mindig többe kerülnek, mint a 
valós értékük? Miért duplázódnak meg sok eset-
ben a költségek? És érdekes módon, ezekre nem 

kell közbeszerzést kiírni, ellentétben, ha az ön-
kormányzat végez fejlesztést, akkor ez csaknem 
minden esetben kötelező!  Közbeszerzési eljárás 
során került kiválasztásra a Belvárosi Építő Kft. 
is, aki a Testőrlaktanya felújításának külső mun-
káit fogja elvégezni. A munkát a napokban kez-
dik, s nettó 78 millió forintot fordítunk rá saját 
forrásból.  Érdekes egyébként, hogy a Testőrlak-
tanya kapcsán eddig állandóan azzal támadták a 
városvezetést, hogy hagyja összedőlni az épüle-

tet, ami nem is önkormányzati tulajdon volt. Mi-
után megvásároltuk és felújítjuk, már megkaptuk, 
hogy ezt a pénzt másra is lehetne költeni. 

De több fejlesztést hajtunk végre eredményes 
pályázatainknak köszönthetően is. Így például 
EU-s támogatásból valósul meg a Művészetek 
Háza felújításának III. üteme, aminek során az 
emeleti nyílászárók cseréje mellett a kupola és a 
lapostető szigetelését is elvégzik, valamint ennek 
a projektnek a részeként a Petőfi Sándor Általános 
Iskola nyílászáróinak cseréjére és külső hőszi-
getelésére is sor kerül. Ezekre 249 millió forint 
támogatást nyertünk! A Magyar Kézilabda Szö-
vetség pályázatán a Hajós Alfréd Általános Iskola 
sportcsarnokának felújítására is jelentős támoga-
tást nyertünk, a 81 milliós beruházás 30 százalé-
kát biztosítja az önkormányzat, a többi pályázati 
forrás. A Testőrlaktanya freskóinak restaurálására 
is pályázatot adtunk be. És akkor már válaszoltam 
is azokra a vádakra, amit szintén gyakran hallok, 
hogy nem élünk a pályázati lehetőségekkel!

Igyekszünk kihasználni minden lehetőséget, 
de sok pályázatból a Közép-Magyarországi Ré-
gió fejlettsége miatt kiszorul, sok esetben pedig 
a kiírások nem vonatkoznak az önkormányzati 
fenntartású intézményekre. Nemrég például Si-
mon Gellért (Fidesz-KDNP) önkormányzati 
képviselő, az egészségügyi bizottság elnöke kér-
te számon, miért nem pályáztunk a Tormay Ká-
roly Egészségügyi Központ felújítására. Ebben 
az esetben is az volt a probléma, hogy ránk nem 
vonatkozott a kiírás. Persze jó lenne, ha a képvi-
selő úr nem utólag szólna, ha tudomása van egy 
pályázati lehetőségről, hanem időben felhívná rá 
a figyelmünket.

Visszatérve a fejlesztésekre, ebben az évben 
bruttó 336, 5 millió forintot fordítunk az utak-
ra, 52 milliót a járdákra, és közel 170 milliót a 
csatornarendszerre, ez utóbbinak a költségeit 2/3 
részben önkormányzati támogatásból 1/3 részt 
lakossági forrásokból fedezzük. Pályázatokkal 
és takarékos gazdálkodással megy előre a város. 
Mindez akkor, amikor az állam fokozatosan veszi 
el a forrásainkat. Ma már a személyi jövedelem-
adóból sem kapunk egy fillért sem. A város hét-
milliárdos költségvetéséből már csak 800 millió 
forint az, ami állami finanszírozás. a többit mi 
„termeljük” meg. 

Ugyanakkor, amit az állam megígért, mint pél-
dául az uszoda, vagy a blahai zajvédő fal, sehol 
sincsenek! 

– Vannak, akik úgy gondolják, az ön kor-
mányellenes nyilatkozatainak az eredménye, 
hogy a város rendre kimarad az állami fejlesz-
tésekből.

– Ha én állást foglalok egy kérdésben, azt nem 
politikai, hanem mindig szakmai alapon teszem. 
Gödöllőn 34 000 ember él. A kormány nem a te-
lepülés vezetőjét bünteti, hanem a város lakóit. 
Ha ad, a város lakóinak adja, ha elvesz, az ott 
élőktől veszi el. Egy normális országban ez nem 
fordulhat elő! 

Én településvezetőként mindenféle gondolko-
dású emberrel kell, hogy együtt dolgozzak. És ezt 
nem politikai, hanem szakmai alapon teszem, és 
tettem ezt akkor is, amikor a városnak szocialista 
országgyűlési képviselője volt. És, bár voltak vi-
táink, mégis jelentős forrásokat tudtunk szerezni 
Gödöllőnek.  Így kellene az országnak is működ-
ni. Amit a kormány csinál, az olyan, mintha úgy 
újítanánk fel egy utcát, hogy csak a támogatóink 
háza elé tennénk aszfaltot!

– Ezért döntött úgy, hogy visszatér az orszá-
gos politikába? 

– A parlamentből kiszorultak a polgármes-
terek, akik pedig az egykori településvezetők 
közül ma képviselőként ott ülnek, bábként asz-
szisztálnak az önkormányzati rendszer leépítésé-
hez. Nagy lépésekkel haladunk az ’50-es évektől 
a’80-as évek végéig működő tanácsrendszer felé. 
2006-ban az MDF-ből való kilépésem után po-
litikailag hontalanná váltam. Azt nyilatkoztam: 
egyik politikai pártban sem látok alternatívát.  
Akkor az országos politikától visszavonultam, 
de mint a Magyar Önkormányzatok Szövetségé-
nek elnöke, mindig elmondtam a véleményemet. 
Most olyan helyzet állt elő, amikor lépni kellett. 
Ezt nem egyedül teszem, hanem polgármester 
társaimmal. Úgy is mondhatnánk, az Új Kezdet a 
polgármesterek és az önkormányzati képviselők 
pártja, azoké, akik ott vannak a terepen az embe-
rek között, és pontosan tudják a mindennapi prob-
lémákat. De természetesen nem csak ők alkotják 
a tagságot, nagyon sok szakemberrel dolgozunk 
együtt.

– A jelenlegi törvény szerint polgármesterek 
nem lehetnek országgyűlési képviselők. Mit 
tesz akkor, ha bejut a parlamentbe? 

– Én 1998 és 2006 között két parlamenti cik-
lust végigcsináltam úgy, hogy egyszerre voltam 
polgármester és országgyűlési képviselő, és nem 
látta kárát a város. El lehet a feladatokat együtt 
is látni, ha nagyon muszáj, ráadásul azóta a kor-
mány jelentősen lecsökkentette az önkormány-
zati feladatokat, és ennek a folyamatnak még 
nincs vége.  A tervek szerint 2019-ben a 2000 
fő alatti településeken megszűntetnék a polgár-
mesteri tisztséget és az önkormányzatot. Ez a 
végét jelentené annak a kétpólusú demokratikus 
rendszernek, ami 1990-ben létrejött. Arra fogunk 
törekedni, hogy az önkormányzati ciklus végig 
megmaradhasson párhuzamosan a két tisztség, 
de csak egy fizetésért! Ez nem új dolog, hiszen 
ezt a Fidesz is alkalmazta a 2014-es választások 
után.

– Egyesek úgy vélik, Önnek már kevés Gö-
döllő, azért tér vissza az országos politikába. 

– Mindig Gödöllőt tartottam a legfontosabb-
nak és most is a város a legfontosabb a számom-
ra. Hatvanegy éve itt élek, itt éltek a szüleim, az 
ő telkükön építkeztem. Itt élnek a gyerekeim, a 
testvéreim és az ő gyerekeik közül is többen. A 
vagyonom semmivel sem több, mint amikor az 
orvosi pályát felcseréltem a városvezetéssel, és a 
gyerekeimnek sincs sem kastélyuk, sem birtoka-
ik. Mindannyian a saját munkájukból élnek. Amit 
teszek, azt nem magamért, hanem a városért, az 
itt élőkért teszem.

K.J.

„Mindig gödöllőt tartottaM a legfontosabbnak és Most is a város a legfontosabb a száMoMra”

Beszélgetés Gémesi György polgármesterrel
Az elmúlt egy év alatt számtalan téma fog-
lalkoztatta a gödöllőieket, ráadásul egyesek 
több kérdésben is igyekeznek félretájékoztat-
ni az itt élőket. Ilyen például a városháza kér-
dése, a járási és a polgármesteri hivatal szét-
költözése, Gödöllő politikai okokból történő 
hátrányba kerülése, valamint a polgármester 
nevével fémjelzett Új Kezdet megalakulása és 
színre lépése. Ezekről a témákról beszélget-
tünk dr. Gémesi György polgármesterrel.
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MEGHÍVÓ – TELEKI KOSZORÚZÁS
Teleki Pál halálának 76. év-
fordulója alkalmából, sírjánál, 
a máriabesnyői temetőben 
2017. április 8-án, szomba-
ton, 11 órai kezdettel tartjuk 
koszorúzással egybekötött 
megemlékezésünket, melyre 
szeretettel hívjuk, és várjuk 
Teleki Pál minden tisztelőjét!
             

A Teleki Pál Egyesület Elnöksége

2017. április 8-án, 10.25-kor a Művészetek Háza parkoló-
jából (és vissza) díjmentes különbusz indul, melyre a te-
metőig minden buszmegállóban fel lehet szállni.

Tisztelt Ügyvéd Úr!
2016-ban vásároltam egy lakást egy hatlakásos épület-
ben. Az eladó azt mondta nekem, hogy a társasház alapí-
tása már folyamatban van, az alapítással minden tulajdo-
nos egyetért, rövidesen elkészülnek az okiratok is. Sajnos 
a folyamat azóta is áll, mert az egyik tulajdonos – aki 
nemrég vette a lakását – csak abban az esetben hajlandó 
az alapító okiratot aláírni, ha az udvari gépkocsibeálló az 
ő kizárólagos használatába kerül, mert szerinte a lakását 
a tulajdonostól így vette meg. A közös tulajdon fenntartá-
sa nem jó nekünk, de nem szeretnénk azt sem, ha valaki 
jogtalan előnyhöz jutna a többi lakóval szemben. Mit lehet 
ilyenkor tenni?

dr. Váczi Árpád ügyvéd válasza: 
Tisztelt érdeklődő!
Meglévő épületre társasházat alapítani – főszabályként 
– valamennyi tulajdonostárs alapító okiratba foglalt elha-
tározásával lehet. Természetesen ez csak akkor lehetsé-
ges, ha valamennyi tulajdonostárs megegyezik az alapító 
okirat tartalmában és azt elfogadja. Az alapító okiratban 
lehet meghatározni többek között a közös tulajdonból 
valamelyik albetéthez tartozó kizárólagos használati jo-
gosultságokat is. Természetesen az alapító okiratot olyan 
tartalommal célszerű elfogadni, ami egyik tulajdonostárs 
jogos érdekét sem sérti, és ami alapján a kizárólagos 
használati jogosultságok is a tulajdonostársakat arányo-
san illeti meg. Az alapító okirat elkészítésekor fontos, hogy 
annak rendelkezéseit a tulajdonosok körültekintően hatá-
rozzák meg, mert a későbbi módosítás is általában csak 
valamennyi tulajdonos hozzájárulásával lehetséges.
Amennyiben a társasház alapításában a tulajdonosok 
nem tudnak megállapodni, és valamelyik tulajdonos csak 
a többiek számára hátrányos tartalommal hajlandó az 
alapító okiratot elfogadni, akkor a társasházi törvény lehe-
tőséget biztosít arra, hogy bármelyik tulajdonostárs a bíró-
ságtól kérje a társasház-tulajdonná történő átalakításának 
elrendelését. Ebben az esetben az alapító okirat tervezetét 
és a szükséges hatósági engedélyeket a keresetlevélhez 
mellékelni kell. A bíróság a tulajdonosok méltányolható 
érdekeinek figyelembevétel fogja a társasházat létrehozni, 
és ítéletével az alapító okiratot pótolni. A társasház be-
jegyzéséhez ezen túlmenően az ingatlan-nyilvántartásról 
szóló jogszabályokban meghatározott dokumentációkat 
is csatolni kell.

dr. Váczi Árpád ügyvéd, Gödöllő, Petőfi tér 11.
vaczi.arpad@gmail.com

Társasház alapítása

TÁRSASHÁZI JOGESETEK,
AZ ÜGYVÉD VÁLASZOL

FELHÍVÁS!
A Gödöllői Lokálpatrióta Klub 
autóbuszos utazást szervez a

csíksomlyói búcsúba
(2017. május 31-június 5). 

Első nap Nagykárolyban és Érmindszen-
ten történő megállásokat követően szál-
lás a magyar többségű Koltó településen, ahol megtekintjük a Teleki 
kastélyt. Másnap Beszterce és Gyergyószárhegy érintésével Csíksze-
redába érkezik a csoport. A pénteki programot erdővidéki körút al-
kotja, látogatás többek között Kisbacon és Vargyas településre. A 
pénteki program része egy közös vacsora Böjte Csaba tusnádfürdői 
gyermekotthonában, ahol lehetőség nyílik az otthon megtekintésé-
re, beszélgetésre, kapcsolatfelvételre. A szombati napon az ünnepi 
szentmisén való részvétel, valamint szabadprogram, Csíkszereda 
megtekintése. Vasárnap Homoródfürdő, Farkaslaka és Torda érinté-
sével, rövid megállásokkal érkezünk Kalotaszentkirályra, míg a hétfői 
visszatérést megelőzően Nagyvárad belvárosát tekintjük meg.

Bővebb információ és jelentkezés:
Bokor Árpád (+36/20-411-8951)

A korábbi évek hagyományait folytatva idén is lesz  vá-
rosszépítési hétvége, amikor önkéntesek virágosítják a 
gödöllői közterületeket, varázsolják széppé a szabad-
téri bútorokat, megállókat. A városrészi egyesületek az 
alábbi időpontokban és helyszíneken várják a csatlakoz-
ni szándékozókat: 

SZŰCS JÓZSEFNÉ: Április 21., péntek, 16.00. Helyszín: 
Juhar utcai játszótér. Munka: környezetrendezés.

DR. GYÖRFI BEÁTA, DR. JENEY LÁSZLÓ, PELYHE JÓ-
ZSEF: Április 21., péntek, 16.00. Találkozó, helyszín: Dó-
zsa György úti temető bejárata. Munka: fűnyírás, gallya-
zás, tavaszi munkálatok.

HALÁSZ LEVENTE: Április 22., szombat, 9:00. Helyszín: 
Rómer Flóris utcai játszótér, SPAR-játszótér, Kikerics utca 
Marika telepi bekötő szakasza. Munka: takarítás és kör-
nyezetápolás.

DR. PAPPNÉ PINTÉR CSILLA: Április 22., szombat, 9:00. 
Helyszín: Deák Ferenc tér. Munka: homokozó feltöltése, 
szegélyfestés, szemétszedés, gereblyézés, focikapu ösz-
szeszerelése, elhelyezése, esetleg növénypótlás, illetve 
-ültetés a kutyafuttató mellett.

PECZE DÁNIEL: Április 22., szombat, 10:00. Helyszín: 
Molly-domb. Munka: tavaszi takarítás, fűmag szórás, vi-
rágültetés.

TÓTH TIBOR: Április 22., szombat, 10:00. Helyszín: Pa-
lotakert 1. szám mellett. Munka: takarítás és környeztá-
polás.

VARGA ÁRPÁD: Április 22., szombat, 10:00. Helyszín: Fa-
iskola téri játszótér, Major utcai játszótér. Munka: takarí-
tás, környezetápolás, esetleg faültetés.

KIS ANTAL: Április 22., szombat, 14.00. Helyszín: Címer 
utcai játszótér. Munka: takarítás, környezetápolás.

VÁROSSZÉPÍTÉSI HÉTVÉGE –
2017. ÁPRILIS 21-22.

A Víz Világnapja alkalmából hagyo-
mányaikhoz híven, a Gödöllői Me-
sék Háza Óvoda óvodásai benépesí-
tették az Úrréti tó környékét. A jeles 
napra való készülődés már napokkal 
korábban elkezdődött, a gyerekek 
természettudományos könyveket 
nézegettek, vízzel kapcsolatos isme-
retek gyűjtöttek, a víz körforgásával 
kapcsolatos kísérleteket végeztek, a 
vízvédelemmel, a tavak, vizek élővi-

lágával ismerkedtek. 
A megszerzett tudással 
a tarsolyukban indul-
tak el csütörtökön  a 
tópartra, ahol játékos 
feladatok során a gya-
korlatban is megta-
pasztalhatták mindazt, 
amivel előzőleg el-
méletben megismer-
kedtek.  A gyermekek 

élvezettel és tevé-
kenyen vettek részt 
a gyűjtésben és al-
kotásban. A termé-
szet kincseiből kis-
hajókat készítettek 
és vízre bocsájtot-
ták. A legnagyobb 
élmény természete-
sen az volt, amikor 
a kenuba is beszáll-

hattak és kipróbálhatták az igazi eve-
zés élményét a tó vizén. 

A Mesék Háza Óvoda ezúton is kö-
szönet mond a Vízenjárók Gyermek 
és Túra Egyesületének a kenuért és a 
biztonságos felszerelésért, valamint 
Pálffy Tibornak, a Margita 344,2 
Turisztikai és Sportegyesület vezető-
jének a kitartó evezésért és a feltéte-
lek biztosításáért.

(U)

VÍZI KALANDOK A VÍZ VILÁGNAPJÁN

ISMÉT ÁLL AZ ALVÉGI TOJÁSFA
Húsvétra készülnek az Alvég lakói. 
Az Alvégi Civil Társaság szervezé-
sében április elsején kicsik és nagyok 
együtt díszítették fel a városrész tojás-
fáját, amelyre – ahogy a múlt évben 
is – mindenki feltehette a saját maga 
által festett, vagy épp rajzolt tojást.  
A dekorálásnak még nincs vége, aki 
lemaradt a szombati közös munkáról, 
húsvétig még bármikor pótolhatja, ha 
egy hímestojással a környéken jár.  (j.)



Kevés olyan ember van, aki ne vágy-
na saját kertre. Igaz, egyesek álma 
a saját veteményes, vagy gazdaság, 
míg másokat a virágok, vagy a gon-
dozott gyep tesz boldoggá. Akinek 
nem adatik meg a saját föld, az cse-
répben, ládában nevel némi zöldet, 
ami – mindegy hogy ehető vagy sem 
– örömet jelent a mindennapokban, 
megsimogatja a lelket. 

A laikus azt gondolná, kertész-
kedni csak annak érdemes, aki jól 
ért hozzá, és akinek nagy terület áll 
rendelkezésére. Pedig néhány négy-
zetméteren is lehet gazdálkodni, 
megtermelni egy-két dolgot a kony-
hára, olyan növényeket, amelyek 
nem igényelnek rengeteg gondozást 
– csak megfelelően kell kiválasztani 
őket. Ebben segít Bálint Gyuri bácsi 
legújabb – pontosabban negyedszer 
átdolgozott és újra kiadott – könyve. 
A szép fotókat és alapos leírásokat 
tartalmazó kiadványban egyaránt 
helyet kaptak a hazai kiskertekben 
leggyakrabban előforduló (mint pél-
dául paradicsom, paprika, zöldbab), 
az őshonos és sokáig elfeledett, de 
újra felfedezett (például a csicsóka, 
mángold, pasztinák) és újdonságnak 
számító haszonnövények (gumós kö-
mény). 

No, de egy kert nem az igazi virá-
gok nélkül. Bálint gazda ezekből is 
bőségesen válogatott. Aki egyszerű 
megoldást keres, az mindent meg-
tudhat az aranyfa (sokan aranyvesz-
szőnek vagy aranyesőnek hívják), az 
orgona, a rózsa gondozásáról. Aki 
„mindig virágos” kertet szeretne, az 
kiegészítheti mindezt krókuszokkal, 
nárciszokkal és tulipánokkal is.  

Bálint Gyuri bácsi ötvenkét növény 
– ahogy ő fogalmaz – portréját vázol-
ta fel úgy, hogy azok is kedvet kap-
janak a kertészkedéshez, akik csak 
kikapcsolódásként ültetnének néhány 
dolgot, és azok is találjanak köztük 
érdekességeket, újdonságokat, akik 
már gyakorlott gazdálkodók. 

A könyv hatalmas erénye, hogy 
rendkívüli alapossággal írja le a kü-
lönböző munkafolyamatokat, a ta-
lajmunkáktól kezdve a vetésen és 
palántázáson át, a gondozás folyama-
tát, és még a termés leszedését is. Így 
azoknak is sikerélményük lehet, akik 
életükben először látnak vetőmagot.

A hasznos szakmai tudnivalók 
mellett pedig számtalan érdekessé-
geket is megtudhat az olvasó a növé-
nyek történetéről, származásáról, sőt 
a felhasználást is tippek segítik, ami 
főleg a fiatalabbaknak kiválóak, hi-
szen lehet, hogy életükben nem hal-
lottak még például a csicsókáról, ami 
az egyik legigénytelenebb növény, 
vagy nem tudják, hogyan különböz-
tessék meg a kikelt fokhagymát az 
újhagymától. 

Bizony, ami természetes annak, 
akik gyermekkorában kertes házban, 
veteményest művelő szülők vagy 
nagyszülők mellett nevelkedett, az 
másvalakitől, aki csak a piacon, vagy 
az üzletek polcain találkozott a nö-
vényekkel, komoly tanulást igényel. 
Bálint gazda azonban nem csak a 
kertészkedés nagymestere, hanem 
annak is, hogyan adja tovább közel 
100 esztendő tudását. 

Bálint György: Minden héten szüret

gödöllői Szolgálat 52017. ápriliS 4. Kultúra

A BAgoly könyvesBolt AjánlAtA

Kerti portrék Bálint gazda módra

Mészáros János munkái
Mészáros János nevéről 
elsősorban a nevéhez kap-
csolódó épületek, a Tűzto-
ronyház és a Rézgombos-
ház jut az eszünkbe, s nem 
képzőművészeti alkotások, 
pedig a városunkban jól is-
mert építész nem csak épü-
leteket, hanem grafikákat és 
szobrokat is készít. Ezekből 
láthatnak majd válogatás a Levendula Galéria következő kiállításán, amely 
április 8-án 17 órakor nyílik.

Mészáros János gimnáziumi tanulmányait Kolozsváron végezte, majd Bu-
karestben tanult az építészeti egyetemen. Úgy véli, az építészet a téralkotás 
művészete, nem csak mérnöki munka és műszaki rész, hanem esztétikum is, 
de emellett rendkívül fontos a hely szelleme is, ahová az építmény kerül.

Grafikáinak és szobrainak témái változóak: az embert nap, mint nap érő 
különböző hatások, impulzusok kerülnek a papírra, vagy öltenek alakot. A 
Levendula Galéria kiállításán most ezekből a munkákból láthatnak néhányat 
az érdeklődők.                 (j)

Gödöllő adott otthont a Magyar 
Szín-Játékos Szövetség Improvizá-
ciós fesztiváljának döntőjének amely 
helyi sikert hozott. 

Az idei döntő kivételesen erős-
nek bizonyult, tizenhárom csapat 
érkezett az ország minden szegleté-
ből, hogy összemérjék tudásukat és 
felkészültségüket az improvizáció 
terén. A békéscsabai, debreceni, vas-
vári, pécsi, nyíregyházi, gödöllői és 
budapesti elődöntő után került sor a 
végső megmérettetésre.

A részt vevő csapatok hat külön-
böző feladatot kaptak, amelyeket 
különböző felkészülési idővel kellett 
megoldaniuk. A feladatokat Halász 
Tibor, a fesztivál házigazdája tette 
közzé. 

A csoportok jeleneteit szakmai 
zsűri értékelte (Antal Ádám - szí-
nész; Korányi Bálint - Győr Import 
Impro társulat; Szántó Dániel - Győr 
Import Impro társulat) és hasznos ta-

nácsokkal is el-
látta a játszókat. 
A résztvevők egy 
szakmailag érté-
kes és nagyon jó 
hangulatú döntő 
részesei lehettek.

A verseny fő-
díját, az Arlechi-
nó Díjat a zsűri 
a Club Színház 
csapatának, a 
Hobbiték cso-
portnak ítélte, 
melynek tagjai: 
Gecse Gábor, Farkas Lilla, Föld-
vári Ármin, Kovács Adrienn.

A II. díjként számontartott Brig-
hella díjat a HÍV csoport (Homológ 
izoalgánok világa), a Budapest- Vö-
rösmarty Mihály Gimnázium csapata 
nyerte, a III. helyen pedig a békéscsa-
bai Stúdió Sokkkk csoportja nyerte, 
ők részesültek a verseny Pulcinella 

Díjában. A szintén gödöllői színek-
ben indult Rövid irónia csoport (Ba-
ráth Petra, Győrfi Laura, Nagy 
Laura, Szinvai Dániel) országos 
ötödik helyezést ért el. A fenti ered-
ménnyel a Club Színház már harma-
dik országos Improvizációs bajnoki 
címét szerezte meg, amellyel egye-
dülálló az országban.                 (ny.f.)

FArsAngi rögtönzések, improvizációs Fesztivál

Gödöllői színjátszók diadala

szekeres erzséBet műve kerül A BorítékokrA

Húsvéti bélyeg
A Magyar Posta hagyományai szerint bélyeg kibocsá-
tásával köszönti a kereszténység legnagyobb ünnepét, a 
húsvétot. A bélyegképen és az alkalmi borítékon Szeke-
res Erzsébet képző- és textilművész Krisztus síri leple c. 
alkotása, illetve annak részlete található.

A gödöllői művész munkáját meghívásos pályázaton 
öt meghívott alkotó pályaműve közül választották ki. 

A bizánci húsvéti liturgiában használt síri lepel a halott 
Krisztus, illetve sírba tételének textíliára hímzett vagy 
festett ikonja, amit a nagypénteki vecsernye során Krisz-
tus sírba helyezésének megjelenítéseként világi hívek 
közreműködésével a pap hordozza ünnepélyes körmenet-
ben, majd a templom közepén előkészített helyre, a szent 
sírra helyezik. Nagyszombaton, a feltámadási szertartás 

alkalmával viszik 
át a főoltárra, ahol 
40 napig, Krisztus 
mennybemene-
telének ünnepéig 
marad az oltárasz-
talon. 

A bélyeg mellett a hozzátartozó elsőnapi bélyegzéssel 
ellátott borítékon a lepel is ábrázolásra került, az ezen 
olvasható szöveg is a görög katolikus liturgia része.  Az 
elsőnapi bélyegző – amelyet szintén Szekeres Erzsébet 
tervezett – Krisztus töviskoszorúját ábrázolja.

A boríték Tóth László grafikus közreműködésével ké-
szült.         (J)
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Beszélgetés a logópályázat győztesével

Szálak, színek, jelképek

A GYEREKEK BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN

Új időszaki kiállítás a városi mÚzeumBan

Gödöllő, a nyaralóhely
(folytatás az 1. oldalról)

A 1867. évi kiegyezést követően 
Ferenc József és Erzsébet a gödöllői 
kastélyt és a hozzá tartozó uradal-
mat a Magyar Korona tulajdonaként 

használatba vette. A királyi nyara-
lóhellyé váló települést hamarosan 
felfedezték a pesti polgári családok 
is, akik eleinte szobákat béreltek, a 
tehetősebbek házat, villát építettek. 
Később megjelentek a szállodák, 
panziók, a kevésbé tehetős polgárok 
pedig a kiváló közlekedési lehető-
ségeknek köszönhetően egynapos 
kirándulásra indulhattak Gödöllőre. 
Az első világháború után a kastély, 
mint Horthy Miklós kormányzó 
nyaraló rezidenciája, presztízsként 
továbbra is vonzerőt gyakorolt. So-
kan látogatták az itt megrendezett 
járási, nemzetközi rendezvényeket, 
s a máriabesnyői kegyhelyet is egyre 

több zarándok és turista kereste fel. A 
nyaralók, turisták igényeinek kielé-
gítésére létrejöttek a strandok, sport-
pályák, a vendéglők és a szállodák, 
amelyek egyben a társasági életnek 

is fontos helyszínei 
voltak. A kiállítás 
bepillantást enged 
Gödöllő és Má-
riabesnyő által a 
nyaralóknak, kirán-
dulóknak nyújtott 
utazási, szállás- és 
szórakozási lehe-
tőségeibe. Autó-
busz és automobil 

modellek, korabeli sporteszközök, a 
régi „Persler szálloda”, vagy ahogy 
inkább ismerik, a Központi Szálloda 
megmaradt emlékei 
idézik meg az egy-
kori nyaralóhelyet. 
Képzőművészeti al-
kotások, fotók, ké-
peslapok vetítik elénk 
a korabeli Gödöllőt. 
Megismerhetjük a 
múlt század népszerű 
fürdőit, és a közel 80 
éves mozit. A szállo-
dákat és néhány villát számítógépes 
animáció kelti életre. A látogatók 
megismerhetik a kastély néhány ne-

ves vendégét és leghíre-
sebb gödöllői nyaralókat 
is. 

A megnyitón, az egy-
kori gödöllői éttermek 
hangulatát Gödöllő Vá-
ros Népi Zenekara idéz-
te meg, amelynek tagjai 
a múlt század elejének 
neves cigányzenészei, a 
Vidák család tagjainak 

repertoárjából szólaltatott meg néhá-
nyat. A neves muzsikus család em-
léktárgyai a kiállításon is láthatók. 
Zenéjüknek köszönhetően összekap-
csolódott múlt és jelen, a zenekar ve-
zetője ifj. Balogh Gyula és család-
ja ugyanis az egykori Vidák család 
egyenes ági leszármazottai.

A bemutatott anyagról Kerényiné 
Bakonyi Eszter, a Gödöllői Városi 
Múzeum igazgatója elmondta, el-
sősorban saját tulajdonú tárgyakból 
válogattak, de sok emléket bocsátot-
tak rendelkezésükre gödöllői magán-
személyek is. Bényi László korabeli 

kerékpárokkal, Sasvári Tiborné 
Erzsébet királynéhoz kapcsolódó ké-
peslapokkal, Kovács Józsefné pedig 
az egykori gödöllői mozi eredeti szé-
keivel tette gazdagabbá a bemutatás-
ra került anyagot. A mozi széksora, 
Rácz Barnabás restaurálásának 
köszönhetően kerülhetett a nagykö-
zönség elé. A településrekonstrukció 
Szőke Balázs munkája.

A kiállítás része a 2017-es 
„Bölcsőtől a koronáig – Gödöllő a 
királyné városa” című tematikus év 
rendezvényeinek.

(k.j.)

Szalka Krisztina, gödöllői grafikus 
tervét fogadta el a képviselő-testület 
„Gödöllő 2023 Európa Kulturális 
Fővárosa” pályázatra beérkezett 240 
pályamű közül. Ezt március 23-án 
sajtótájékoztatón jelentették be, ahol 
elhangzott, a bíráló bizottságok és a 
képviselő-testület indoklása : A fonat 
egyszerre utal az egykori nemzetkö-
zi hírű szecessziós művésztelepre, 
és az annak 
szellemi örök-
ségét tovább 
vivő, jelenle-
gi Gödöllői 
Iparművészeti 
Műhelyre. A 
szálak össze-
fonódása ha-
zánk, Európa, 
és a művésze-
tek egységét 
szimbolizálja. 
Hogy valóban 
ezt akarta-e meg-
jeleníteni, arról a 
fiatal tervezővel 
beszélgettünk. 

– Nagyon tet-
szik ez az értel-
mezés, és az én 
elgondolásomtól 
sem áll messze. 
– A szándékom 
nem az volt, hogy valami konkrét 
dolgot jelenítsek meg, hanem egy 
olyan ábrázolásra törekedtem, ami 
valamilyen asszociációt vált ki a 
szemlélőkből. Érdekes, hogy milyen 
sokféle dolgot látnak bele! Van, aki 
lángnak gondolta, míg mások fának, 
virágnak jellemezték az ábrát. 

– És mi volt az Ön szándéka?
– Mivel nem akartam a megszo-

kott nevezetességeket megjeleníteni, 
a város művészeti gyökereihez nyúl-
tam vissza, s így jutottam el az egy-
kori művésztelephez, amihez szoro-
san kapcsolódik a szövés, a textil. 
Itt találtam meg azokat a jellegzetes 
motívumokat, melyek a logótervet 
ihlették.

A szálak a különböző művésze-
ti ágakat jelképezik. Én ezek közül 
hármat emeltem ki, ami szerintem 
Gödöllőn nagyon erősen jelen van, 
ez a zene, a képzőművészet, és a 
színház. 

A színek használatával a város jel-
legzetességeire igyekeztem utalni. 

A zöld számomra egyértelmű-
en azt jelképezi, hogy Gödöllő egy 
zöld város. Hatalmas parkjai, szépen 
gondozott virágos közterei, a várost 
körülölelő dombok, erdők jelennek 
meg benne.

A rózsaszín, úgy vélem, a városi 
épületek egyik jellegzetes színe. Ez, 
illetve ennek különböző árnyalatai 
köszönnek vissza több régi városi 
épületen, például a Királyi Kasté-
lyon.

Az arany, vagy sárga pedig a tör-
ténelmi múltra utal, a barokkra épp 
úgy, mint a királyi korszakra. 

A színek választásánál azt is fon-
tosnak tartottam, hogy egy fiatalos 
színkombináció legyen. És érdekes, 
a sajtótájékoztatón is elhangzott: a 
város is fontosnak tartja, hogy a ren-
dezvénysorozattal megszólítsa a fia-
talokat. 

Most az a feladatom, 
hogy ezt összeillesz-
szem a képviselő-testü-
let kérésével: a nemzeti 
színek, valamint Gö-
döllő színeiből a kék és 
az ezüst megjelenítésé-
vel. 

– Ha megnézzük a 
terveket, leginkább 

két nagy csoportra lehetett őket 
osztani. Az egyikben szerepelt a 
kastély, vagy a pelikán, illetve va-
lamelyik más gödöllői nevezetes-
ség, a tervezők másik része pedig 
teljesen mellőzte ezeket. Ön ez 
utóbbiak közé tartozik.

– Szándékosan nem akartam a 
megszokott nevezetességeket meg-
jeleníteni. Itt nem a városnak kellett 
logót tervezni, hanem a kultúrának 
kellett a fő vonalnak lennie. A kö-
zösségi oldalakon megjelent hozzá-
szólásokban egyébként éppen ezért 
sokan úgy foglaltak állást, hogy ez 
a terv nem elég gödöllői. De én azt 
tartottam szem előtt, hogy ez a logo 
nem a hazai „piacra” készül, hanem 
külföldön kell megszólítania és meg-
fognia a szemlélőt. Az európai el-
várások és igények egészen mások. 
Itthon a direkt megjelenítéseket sze-
retik, de Európában inkább azt, ami 
valamilyen rejtett utalást tartalmaz. 
Nagyon különböző a vizuális trend.  
Mivel alkalmazott grafikusként vé-
geztem, mindig figyelek a háttértar-
talomra is. 

– Gyakran vesz részt hasonló 
megmérettetéseken?

– Először indultam el ilyen pályá-
zaton, s ennek az volt a fő oka, hogy 
gödöllői vagyok, és úgy gondoltam, 
a szülővárosommal egy ilyen nagy-
szabású munkában részt venni, nagy-
szerű feladat!

(-t)A héten lapunkkal együtt a postaládákba kerül a Gödöllői Magazin 2017-
es első száma, amely csakúgy, mint a korábbiak, aktuális és izgalmas ol-
vasnivalókat kínál. Megtudhatják például, milyen az, ha valakinek minden 
napja a karácsonyról szól, nosztalgikus utazásokat tehetnek a régi vonatok 
segítségével és bepillanthatnak az Oscar- és a Fonogram-díj kulisszái mögé. 
Megtudhatják ki a Facebook gödöllői sztárszakácsa, pontosabban sztársza-
kácsnője és megismerhetik azokat a finomságokat, amelyeket az Osztrák- 
Magyar Monarchiának köszönhetünk.  Mindezek mellett a lapban több híres, 
sőt világhíres négylábúról, köztük természetesen városunk híres cicájáról is 
olvashatnak.                 (a)

Szalka Krisztina a Szent Imre Általános Iskolában tanult. Ezután a Kézműipari 
Szakközépiskolában érettségizett, grafika szakon. Tervezőgrafikusként 2011-
ben végzett a párizsi székhelyű Visart Művészeti Akadémia magyar tagozatán, 
vizuális kommunikáció szakon. 

Néhány évig szabadúszó grafikusként dolgozott, nemrég pedig saját vál-
lalkozást indított, ami grafikai tervezéssel, reklámdekorációval és kiállítás- 
dekorációval foglalkozik. Mindemellett három éve az Iparművészeti Múzeum 
grafikusaként is tevékenykedik.

ITT A GÖDÖLLŐI MAGAZIN

Megjelent!

Elkészültek a lakossági igények 
alapján kiegészített padok a főté-
ren. Mivel a múlt év nyarán több 
szülő jelezte, hogy a háttámlánál 
több kisgyerek is kiesett a pad-
ból, a szakemberek a jelzésekre 
reagálva úgy döntöttek, hogy 
egy plusz léc beillesztésével a 
legifjabb használók számára is 
biztonságosabbá teszik az ülő-
helyeket. Az elmúlt napokban 
a főtér valamennyi padján elvé-
gezték a kiegészítést.

(bd)
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MÁR  LÁTHATÓ A HÁROM HÓNAPOS GEREZA BÉBI 

Bővült a Nyíregyházi Állatpark

HÉTVÉGÉN IS NYITVA TARTÓ 

ÁLLATORVOSI RENDELŐ

Április 8-án, szombaton 
9-11 óráig: 

Plútó Állatorvosi Rendelő
Gödöllő, Szabadság út 97.

Rendel: 
dr. Horváth Márk állatorvos

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

Turul 
Állatorvosi rendelő 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:

Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy 2017. március 1-től a Gödöllő, Kőrösi Csoma Sándor utcában lévő 
gyepmesteri telep üzemeltetője megváltozott. A változást követően a gyepmesteri tevékenységhez 

kapcsolódó telefonszámok az alábbiak szerint módosultak:
Kóbor ebek bejelentése: 06-70-648-0200, naponta 8-18 óráig

Gyepmesteri telep: 06-70-648-0020, munkanapokon 7-16 óráig
Állattetem bejelentés: 06-30-303-3041, naponta 8-20 óráig

A fenti elérhetőségek 2017. március 1-től érvényesek Gödöllő város közigazgatási határain belül.  VÜSZI Kft.

GYEPMESTERI TELEP: GAZDÁT KERESŐ KUTYÁK

FRICI: 1 éves kan. Szu-
kákkal barátságos. Pórá-
zon szépen sétál, alap- 
vezényszavakat ismeri. 
Imád labdázni, keresi az 
ember társaságát.

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

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

MARCIPÁN: 1 éves köze-
pes, keverék szuka. Nagy 
mozgásigényű, játékos, más 
kutyákkal szemben domi-
náns. Még nagyon kölyök. 
Nagyon szerethető.

06-70-648-0020, munkanapokon 7-16 óráig

Az articsóka csak a XX. században ke-
rült a gyógynövények közé. Ekkor is-
merték el az emésztő-
rendszerre, a májra 
és az epevezetékekre 
gyakorolt hatását, 
még mielőtt nemré-
giben tudományosan 
is igazolták volna azt.
Az articsókának le-
velét hasznosítják, 
ami keserű aromás 
anyagot, cinarint 
tartalmaz, valamint több enzimet és 
A-provitamint. Igen keserű íze miatt 
elsősorban különféle gyógykészítmé-
nyek formájában alkalmazzák. Az arti-
csóka levele e tekintetben a máriatövis 
magvainak „testvére”; ezek szintén 
májvédő anyagot tartalmaznak és több-
féle májbetegség kezelésében alkalma-
zott gyógykészítmény összetételében 
szerepelnek.

Gyógyhatása
A cinarin hatásának köszönhetően az 
articsóka levele elősegíti az epekivá-
lasztást, valamint védi és regenerálja 
a májsejteket. Ezenkívül kimutatták, 
hogy a cinarin jelentősen csökkenti a 
vér koleszterin- és trigliceridszintjét (a 

vérben lévő zsírsavak szintjét). Végül 
magas sav-, káliumsó- és flavonoid-

tartalma 
miatt az 
articsóka 
l e v e l e 
vízhajtó 
tulajdon-
s á g g a l 
r e n d e l -
k e z i k . 
Az arti-
csókát a 

máj- és a vese működésére gyakorolt 
jótékony hatása miatt gyakran ja-
vasolják máj- és vesebetegségek 
esetén. A magas koleszterinszint 
és az emésztési zavarok (felfú-
vódás, émelygés, lassú emésztés) 
kiegészítő kezelésére is alkalmas 
lehet.
Az articsóka alkalmazása
Belsőleg alkalmazzuk máj- 
és vesebetegségek, magas 
koleszterinszint, emészté-
si zavarok esetén. Főzet: 30-
40g  szárított levelet tegyen  
1 liter forrásban lévő vízbe, és 10 
percig hagyja ázni. Napi adag: 3 
csésze, étkezés előtt 15-20 perc-
cel.

Vizes-alkoholos kivonat: 0,1-1,5 g ét-
kezés előtt vagy tabletta formájában 
(naponta 3-5), hogy a keserű ízt ne 
érezze.
Tinktúra: 500 g szárított levelet tegyél 
1 liter alkoholba, és két hétig hagyjad 
ázni. 1 kávéskanálnyit-2 evőkanálnyit 
keverjen el 1 pohár vízben; naponta 3 
alkalommal.
Az articsókának jelenleg semmilyen 
mérgező hatása nem ismert, mindamel-
lett veseköves betegek és szoptató nők 
számára nem ajánlott, ez utóbbiaknál 
csökkenti a tejelválasztást.

ARTICSÓKA, A GYÓGYNÖVÉNY

FOKOZOTTAN VÉDETT LEPKÉT
TALÁLTAK A VÉRTESBEN

ISMÉT KERECSENEK KÖLTENEK
A MAVIR MŰFÉSZKÉBEN

 A ritka majomfaj legifjabb tagja a jó 
időnek köszönhetően már a külső ki-
futóval is ismerkedik Nyíregyházán.

A Közép-Afrika 
egyenlítői területein élő 
állatok jellemzői, hogy 
hófehéren születnek s 
bundájuk színe több 
hónap alatt változik a 
felnőtt egyedekéhez ha-
sonlóvá. A 6 hónapnyi 
vemhesség után világra 
jött kölyök jelenleg fe-
kete és szürke színű,de 
pár hét múlva már az 
oldalán és farkán lévő 
bunda fehér lesz majd. 
Az oldalán végighúzó-
dó fehér sörény az ál-
lat helyváltoztatásában 
tölt be fontos szerepet, hiszen mikor 
kitárt végtagokkal s vízszintes testtel 
ugrik le a magasból, az oldalán lévő 

zászlószerű szőrgallér csökkenti az 
esés sebességét.

A zászlósfarkú gerezák (Colobus 

guereza guereza) táplálkozásukat 
tekintve igen különösek, mivel el-
sősorban leveleket esznek. Ehhez 

alkalmazkodva gyomruk sokkal in-
kább a kérődző patásokéhoz hason-
lít, mint a többi főemlőséhez ezért 

állatkerti takarmányozásuk 
is speciális: sok lombot és 
magas rosttartalmú zöldsé-
get fogyasztanak.

Feltűnő megjelenésük 
100 évvel ezelőtt csaknem 
a vesztüket okozta; fehér 
szőrgallérjukat az afrikai 
törzsek fejdísz készítésre 
használták, valamint Euró-
pában is nagy volt a keres-
let bundájuk iránt.

A kis állat születése nem 
mindennapi esemény, mi-
vel tavaly is  mindössze 47 
utód jött a világra a Föld ál-
latkertjeiben.

Forrás:

www.sostozoo.hu

Több év keresés után előkerült a Vér-
tesben az Anker-Araszoló (Erannis 
ankeraria). A február végén, március 
elején rajzó, fokozottan védett éjjeli 
lepkét nem könnyű megtalálni a gya-
korinak mondható sárgás tavaszi ara-
szoló (Agriopis marginaria) között.

A természetvédelmi őrökből és 
lepkészekből álló lelkes csapat már 
évek óta járta a Vértes potenciális 
élőhelyeit, melyek jellemzően az er-
dősztyepp jellegű, molyhos tölgyes 
bokorerdők.

A kitartó munka meghozta a várt 
eredményt, hiszen márciusban már a 
rajzási időszak végén, a védett lep-
ke 2 példányát is sikerült megtalálni 
Gánt térségében. A sikerről Klébert 
Antal természetvédelmi őrvezető 
tett közzé tájékoztatást a Duna-Ipoly 
Nemzeti Park honlapján. 

Az éjjeli lepke példányait más te-
rületeken is keresték, de, sajnos, nem 
bukkantak egyetlen példányra sem. 
Mivel a rajzás már befejeződött, így 
a kutatómunka már csak jövőre foly-
tatódhat. 

Forrás:

www.dunaipoly.hu

A madárbarátok egyre szélesedő 
táborának örömteli hír, hogy hete-
dik alkalommal újra figyelemmel 
kísérhető a MAVIR élő, internetes 
közvetítése egy nagyfeszültségű 
távvezetékoszlopra kihelyezett mű-
fészekből. A korábbi években ke-
recsensólymok, kabasólymok, sőt 
vörös vércsék is voltak már a lakók 
között. A HD kamerás élőkép a nap 
24 órájában elérhető, akár mobilba-
rát verzióban is. 

A fészket egy kerecsensólyom pár 
vette birtokba, a szakértők a tojót be 
is azonosították: ő az elmúlt évben a 

nézők által Csengének nevezett fiatal 
madár, aki idén már néhány napon 
belül három tojással örvendeztette 
meg a madárbarátokat. A kotlás már 
elkezdődött, és mivel így a fiókák 
közel egyszerre (2-3 napon belül) 
fognak kikelni, együtt is fejlődnek. 
Nem kell attól tartani, hogy az első, 
erősebb fióka eleszi a többitől, amit a 
szülők a zsákmányból adnak nekik. 

A kerecsenek költését a www.ma-
vir.hu/web/mavir/feszekmegfigyeles 
oldalon követhetik nyomon az ér-
deklődők.

(ny.f.)
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Röplabda – Kettős gödöllői veReség

Távolodó negyedik hely

Az elmúlt hétvégén mindhárom 
gödöllői csapat pályára lépett és 
nyert, így kilencpontos hétvégén 
vannak túl labdarúgó-csapataink. 
A GSK 1-0-ra, a GSK II-Szada 2-1-re, 
míg a GEAC 6-1-re tudott nyerni.

Szász Ferenc megyei I. osztályban vitéz-
kedő, és ott a második helyen álló alakulata 
„hatpontos” meccsen fogadta a játéknap 
előtt negyedik helyen álló Pilist. Az eset-
leges sikerrel egy újabb lépést tehetett a 
csapat a biztos dobogós helyért, amit meg 
is tett, ugyanis a döntetlenszagú párharcból 
egy öngóllal ugyan, de itthon tartották a 
gödöllői fiatalok a három pontot. Győzel-
mével a csapat 45 pontos és továbbra is őrzi 
második helyét a tabellán, hátránya négy 
pont a listavezető Vecséshez képest, akik-
kel a következő fordulóban mérkőzik meg 

idegenben. A negyedik helyen álló pilisiek 
hátránya 11 pont és ugyan még kilenc mér-
kőzés hátravan, így nem lehet még kijelen-
teni: Matematikailag biztos a dobogós he-
lyezést. Azonban ha tartja kiváló formáját 
a csapat, akkor nem lesz kérdéses, hogy a 
gödöllőiek az idén érmes pozícióban zárják 
a bajnokságot.
Pest megyei I. osztály, 21. forduló
Gödöllői SK – Pilisi LK-Legenda Sport 1-0 
(0-0) Gól: öngól.

Megyei III. – GEAC hatos 
Tóalmáson

A GEAC-SZIE továbbra is menetel a baj-
noki cím felé, ezúttal a Tóalmás otthonából 
távozott 6-1-es sikerrel és három ponttal és 
45 pontjával továbbra is vezetik a Közép-A 
csoportot a megyei III. osztályú pontvadá-

szatban. A GSK II-Szada csapata a Dány 
KSK-t fogadta és verte meg a hajrában 
szerzett két góljának köszönhetően 2-1-re. 
A 32 pontos GSK kettő megerősítette a 6. 
helyét ugyan ebben a csoportban.

Pest megyei III. osztályú bajnokság, Kö-
zép A-csoport, 18. forduló
SK Tóalmás – Gödöllői EAC-SZIE 1-6 
(1-3) Gólszerzők: Beregszászi Béla (2), 
Somogyi Levente, László Viktor, Juhász 
Tamás, Márton Tibor.
Gödöllői SK II.-Szada – Dány KSK 2-1 (0-
0) Gólszerzők: Kerecsényi Fodor Norbert, 
Tóth Bence.

-ll-

labdaRúgás – Kilencpontos hétvége

GSK: alakul a dobogós hely

Heti programajánló

Pest megyei III., 19. forduló
Április 9., vasárnap 15.30 óra

GEAC-SZIE – Fóti SE
(Egyetemi sportpálya)

Három versenyen összesen 16 
éremmel gazdagodtak a GEAC atlé-
ták. A házi dobóversenyről 5, mezei 
futásban 10, míg a veterán világbaj-
nokságról egy éremmel térhettek 
haza a gödöllőiek.

A tavalyi hagyományteremtő kezdet után, 
csodálatos tavaszi időjárás mellett, idén 
is megrendezte gerelyhajító versenyét a 
GEAC atlétika szakosztálya, immáron a 
részben felújított SZIE atlétikai centrumban. 
A gyermektől (U11) az ifjúsági (U18) kor-
osztályig lebonyolított viadalon 50, az or-
szág különböző egyesületeiből érkezett 
dobóatléta indult és több kiváló eredmény 
született. A legfontosabb GEAC eredmé-
nyek az alábbiak: serdülő korosztályban 
(2002-2003) aranyérmet nyert Juhász Nán-
dor 52,17 méteres dobással, ezüstérmes 
helyen végzett Eszenyi Napsugár (41,93 
m), míg bronzérmes lett Menyhárt Márk 
(42,25 m) – mindhárman egyéni csúccsal. 
Az ifjúsági korosztályban (2000-01) Canea 

Zoltán 52,43 m-es egyéni csúcsa ezüstér-
met ért, míg Váczi Dániel (48,39 m) bron-
zérmet szerzett. Edzőjük Máté Alpár.

Pólus Futónap – 10 dobogós hely

Április 1-jén rendezték meg Budapesten a 
Pólus Futónapot, ami egyben Budapest nyílt 
mezeifutó-bajnoksága volt. A versenyen 
számos GEAC-os sportoló vett részt, akik 
a népes mezőnyben kiemelkedően szerepel-
tek. A vidékiek összevetésében 10 alkalom-
mal állhattak fel a dobogó 1-3. hely vala-
melyikére. Gyermek I (U11) korcsoportban 
1500 méteres távon Szabó Csongor és 
Lőkös Laura az első, míg Mészáros Fló-
ra a harmadik helyen végzett. A Gyermek 
II (U13) korcsoportban, szintén 1500 m-es 
távon aranyérmes lett Viha Borbála, míg 
ezüstérmes helyen végzett Belényesi Han-
na és Fekete Csanád. A serdülők (U16) 
között 3000, illetve 4500 m-en első helyen 
végzett Szőke-Kiss Anna, második lett 
Szőke-Kiss Jácint, míg Várkonyi Gábor 

bronzérmet szerzett, végül a juniorok (U20) 
mezőnyében 4500 m-en Erőss Katica örül-
hetett ezüstéremnek. A GEAC-os atléták 
edzői: Gadanecz György, Kovács Gábor, 
Kaptur Éva és Körmendy Katalin.

Veterán világbajnokság 
GEAC-os gerely bronz

Dél-Koreában rendezték meg a veterán at-
léták világbajnokságát, amelyen Bucherna 
Nándor (a kép jobb oldalán) személyében 
egy gödöllői is versenyzett. A világverse-
nyen 73 ország 4300 atlétája vett részt, így 
az indulás is már kiváló eredmény, de a 
GEAC veterán atlétája nem elégedett meg 
a részvétellel. Gerelyhajításban bronzérmet 
szerezett, súlylökésben a negyedik helyen 
végzett, míg diszkoszvetésben 7. helyezést 
ért el a 45 év fölötti korosztályban.           -tt-

atlétiKa – öt geRelyhajító éRem, 10 mezeifutó dobogós hely

Veterán vb-bronz Dél-Koreából

Március végén a terepmotor sport 
szerelmesinek is elkezdődött a 
2017-es versenyszezon. A Pannon-
halmán megrendezett hazai nyílt 

Endurocross-bajnokság első for-
dulójában két gödöllői aranyérem 
született.

A gödöllői 1WD Motorsport egyesület 23 
versenyzővel képviseltette magát ezen a 
megmérettetésen. Az egyesület célja azon 
felül, hogy rendszeres erőnléti és techni-
kai edzésekkel, kellemes csapatlégkörrel, 
jó eredményeket érjenek el versenyzői or-
szágos szinten, az, hogy ésszerű keretek 

közé terelje a Gödöllő és környéke moto-
rosait és kijelölt, zárt pályákon hódolhas-
sanak szenvedélyüknek.
A népes mezőnyben a nap folyamán az 
ifjúsági korcsoport futama, a quadosok 
versenye, az amatőr motoros futam és ter-
mészetesen a fő számnak számító profik, 
veteránok és másodosztályúak versenye 
színesítette a programot. A gödöllőiek kö-
zül ketten állhattak dobogóra. Hlavacska 
Lénárd (2.osztály E2) és Szekeres Zsolt 
(1.osztály E – képünkön) révén két első 
helynek örülhetett a csapat, míg a többiek 
értékes pontokkal indították az évet.    -li-

motoRspoRt – magyaR enduRocRoss bajnoKság

Két első hely az első fordulóban

Április  1-jén került megrendezésre 
a szezon első hazai Spartan Race- 
versenye a királynék városában, 
Veszprémben, aminek központja 
a Betekints-völgy volt. Városunkat 
a Kéri Veronika által vezetett Keva 
Team képviselte szép eredménnyel.

A veszprémi megmérettetésen 7000 induló 
volt, ez is jelzi a sportág népszerűségét. A 
Keva Team tagjai, ha lehet így fogalmazni 
„Spartan szűzként” lépett pályára, ugyan-
is ez volt a  csapat első versenye. A közel 
hét kilométeres táv teljesítése közben 25 

akadály nehezítette a versenyzők dolgát, ez 
mellett a közel 400 méteres szintkülönbsé-
get is le kellett küzdeniük az indulóknak.
Kéri Veronikát kérdeztük, hogy mennyire 
volt elégedett csapata teljesítményével: „A 
csapat az év eleje óta erőnléti és futóedzé-
sekkel készült a megmérettetésre. A veszp-
rémi szezonnyitóval elégedett vagyok. Én 
már úgy indulok el ezeken a versenyeken, 
mintha hazajárnék, de a csapatomnak ez 
volt az első, de ahogy láttam rajtuk, nem az 
utolsó. A célba érkezés után a csapat minden 
tagja még mindig a verseny hatása alatt volt: 
pörgött bennük az adrenalin, mosolyogtak 

és azt mondták, jöhet a következő! Bízom 
abban, hogy a következő állomáson, a júni-
us 17-ei, kazincbarcikai versenyen és a többi 
megmérettetésen is, egészen az október 22-
ei záró, eplényi futamig ugyan olyan elszánt 
lesz a csapatom, mint a mostani versenyen.” 
A csapata tagjai voltak: Bobák Anita, Cseh 
Zsanett, dr. Lengyel Ágnes, Hutnik Ba-
lázs, Irsik Erzsébet, Nagy Tibor és Végh 
Péter voltak. Felkészítő edző: Kéri Veroni-
ka.                    -lt-

spáRtai haRcosoK szezonnyitója

Debütáns Keva Team

A dél-koreai fővárosban rendezték 
meg a férfi és női kard világkupa-so-
rozat következő fordulóját, ahol a 
gödöllői Gémesi Csanád is pástra 
lépett és egészen a 32-ig vereked-
te magát, végül ezúttal a 24. helyen 
végzett.

A szöuli Grand Prix-verseny jól indult Gé-
mesi Csanád számára (a képen, fotó: hun-
fencing.hu), ugyanis a 64-es főtáblára kiváló 
vívással került fel a 128 indulót felvonultató 
mezőnyben. A többi magyar vívó közül még 
hárman (a hétből) jutottak tovább csoport-
jukból, így bizakodva várhatták vívóink a 
másnapi folytatást. A 32 közé jutásért Gé-
mesi a koreai Lit verte 15-9-re, de ekkor 
még nem lehetett sejteni, hogy az idén már 
két vk-bronzéremmel büszkélkedő gödöllői 

vívónak ez jelenti majd a végállomást. A 16 
közé az olasz Samele következett, aki ezút-
tal 15-9-re verte Csanádot, aki így összessé-
gében a 24. helyen zárta a viadalt. A legjobb 
magyar ezen a versenyen a nyolcaddöntőig 
jutó Szatmári András lett, aki a 12. helyen 
végzett. A többi magyar kardvívó közül 
Szilágyi Áron a 17., Decsi Tamás a 25., Ili-
ász Nikolász a 68., míg Péch Miklós a 82. 
helyen zárta a szöuli GP-t. Magyar éremnek 
is örülhettünk azért, ugyanis a női kard me-
zőnyben Márton Anna ezüstérmes lett.

 -tl-

vívás – KaRdvívó világKupaveRseny, szöul

Ezúttal nem jött össze a dobogó

Továbbra is őrzi második, illetve 
első helyét a bajnoki tabellán a 
Gödöllői KC felnőtt és junior csa-
pata, amely az NB II. Északi-cso-
portjában a TFSE vendégeként 
nyert 27-20-ra, illetve 28-26-ra.

Bartos Gábor felnőtt csapata mindkét 
félidőben magabiztos volt mind védeke-
zésben, mind támadásban, ami könnyed 
győzelmet ért a GKC számára a TFSE 
otthonában. A mieink 22 ponttal továbbra 
is a második helyen állnak csoportjukban.

Mácsár Gyula junior együttese a kö-
zelmúlt párharcaihoz képest ezúttal egy 
kicsit szorosabb csatát vívott a negyedik 
helyen álló TFSE-KSE ellen, de a 28-26-
os sikernek, és a vele járó két pontnak 
köszönhetően továbbra is száz százalékos 
mérleggel, 32 pontot gyűjtve vezeti cso-
portját.

NB II. Északi-csoport, 18. forduló
TFSE – Gödöllői KC 20-27 (12-16)
Juniorok: TFSE-KSI – Gödöllői KC 
26-28                    
                 -ti-

Kézilabda – Kettős gödöllői siKeR

Pozícióőrző Gödöllői KC

Két mérkőzést játszott az el-
múlt héten a MAG-LOG Team 
CFT Gödöllő. A mérleg: A lista-
vezető Csenger vendégeként 
9-2-es vereség, míg a sereghaj-
tó Berettyóújfalu II. elleni hazai 
párharcban 3-2-es siker.

A futsal NB II. Keleti-csoportjában 
az 1-6. helyekért zajló rájátszásában 
a gödöllői futsalosok a  listavezető 
Csenger vendégeként a második fél-
időben bukták el a párharcot, míg ha-
zai pályán, az MVFC Berettyóújfalu 
második csapata ellen éppen a má-
sodik 20 perc eredményezett gólokat 
és ezzel együtt győzelmet Baranyai 
Pál együttese számára. A MAG-LOG 

Team CFT Gödöllő féltávnál 9 ponttal 
a 4. helyen áll csoportjában.
 
NB II., Keleti-csoport, rájátszás az 
1-6. helyekért, 4-5. forduló
Csenger Futsal SE – MAG-LOG 
Team CFT Gödöllő 9-2 (2-1) Gólszer-
zők: Varsányi Botond, Baranyai Pál.
MAG-LOG Team CFT Gödöllő – 
MVFC-Berettyóújfalu II. 3-2 (0-1) 
Gólszerzők: Annus Árpád, Varsányi 
B., Magyar Zsolt.                -tl-

futsal – ellentétes másodiK félidőK

Vereségre győzelem a gyógyír

Heti programajánló
Április 7., péntek 19:00: MAG-LOG 
Team CFT Gödöllő – Debreceni EAC

(SZIE-sportcsarnok!)
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Április 6., csütörtök, 17.00
Székely Judit (furulya) növendékeinek 
hangversenye
Április 10., hétfő, 14.00
- Hangszerbemutató koncert a szol-
fézs előképzősök részére
- Fodor László és Bartek Zsolt (klari-
nét) növendékeinek hangversenye
Április 11., kedd, 17.00
Telek Zsuzsa (zongora) növendékei-
nek hangversenye
Április 12., szerda, 17.00
Deákné Ella Beatrix és Gordos Éva (fu-
vola) növendékeinek hangversenye

Frédéric Chopin Zenei
Alapfokú Művészeti Iskola

2017. április 1-jétől 
a GIM-ház kiállítótermében a következő 
kiállítást készítjük elő, a kiállító terem 

nyitva tartása szünetel. 

Következő kiállításunk megnyitója
2017. április 22. (szombat), 17 óra

„… a kék magasba szállok…” Erzsébet királyné 
tiszteletére rendezett zászlókiállítás 

kortárs textilművészek erre az alkalomra készített munkáiból.
Az eseményt az Erzsébet-emlékév keretében rendezzük meg.

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY 

GIM-ház (Gödöllői Iparművészeti Műhely Alkotóháza) 
2100 Gödöllő, Körösfői utca 15-17. telefon/fax: 28-419-660, gimhaz@invitel.hu, www.gimhaz.hu
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ORVOSI ÜGYELET
18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 06-70/370-3104

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL
06-20/524-0340

ÓZON PAJZS POLGÁRŐR EGYESÜLET
06-30/621-2968

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK
PAX Temetkezési  Iroda, Gödöllő, Dózsa Gy. u. 35. 

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

Tel.: 06-28/525-212, 06-70/550-3377
SZIGÜ Temetkezés Kft., 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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Április 3-9.: 

Alma Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 510-220.
Április 10-16.: 

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

POLGÁRMESTERI
FOGADÓNAP

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy
dr. Gémesi György áprilisi fogadónapját 

2017. április 13-án, csütörtökön tartja
10-12, és 14-16 óráig.

Idén a gödöllői kutyatartók az ebek 
veszettség elleni kötelező védőoltását 
a városi állatorvosi rendelőkben az 
alábbi időpontokban kedvezményes 
áron adathatják be:  
Április 10-14., hétfőtől péntekig 9-11, 
17-19-ig, Április 15., szombat, 9-11-ig.
PLÚTÓ ÁLLATORVOSI RENDE-
LŐ, Gödöllő, Szabadság út 97.
Április 18-21., keddtől péntekig,17-18 
óráig, Április 22., szombat, 9-11 óráig.
DR. KOLESZÁR ISTVÁN rendelő-
je, Mátyás Király utca 11..
Április 24-28., hétfőtől péntekig, 8-10 
óráig, Április 29., szombat, 9-11 óráig,
DR. BODÓ SZILÁRD rendelője, Gö-
döllő, Kazinczy Ferenc u. 34.
Az ebek kötelező veszettség elleni ol-
tásáról a 164/2008. (XII./ 20.) FVM 
rendelet szól. Ennek értelmében az 
állattartó köteles minden 3 hónapos 
életkort elérő ebet saját költségén ve-
szettség ellen beoltatni és féregtele-
níteni, majd mindezt 6 hónap múlva 
megismételni. A felnőtt kutyát min-
den évben egyszer kötelezően újra 
be kell oltatni.
Szintén kötelező a bélférgek elleni ke-
zeléshez szükséges féreghajtó tabletta.
Azoknak az ebeknek, amelyek nem 
rendelkeznek a Magyar Állatorvosi 
Kamara ajánlásának megfelelő sorszá-
mozott oltási könyvvel, új oltási köny-
vet állítunk ki. Az ebek oltása kérhető 
egyéb időpontokban is a rendelőben, 
illetve háznál, de ebben az esetben az 
oltás teljes költségét, illetve a kiszállá-
si díjat is ki kell fizetni.
Fontos Tudnivaló: Négy hónapos 
kornál idősebb eb csak microchippel 
megjelölve tartható. Ennek betartását 
a jegyző és a kerületi hivatal ellenőrzi. 
Veszettség ellen csak microchippel 
megjelölt eb oltható. A veszettség el-
leni védőoltás alkalmával a microchip-
pes megjelölés is kérhető.

Tájékoztatás az ebek 
kötelező veszettség 

elleni oltásáról

Tisztelt Szülők!
2017. április 10-11-én 9-11 órá-
ig szeretettel várjuk a Gödöllői 
Egyesített Palotakert Bölcsőde 
mindkét egységében azokat a gö-
döllői családokat akik szeretnék 
megtekinteni intézményeinket. 

Kérjük látogassanak el hoz-
zánk, hogy megismerjék kisgyer-
meknevelőinket, nevelési progra-
munkat, valamint a bölcsődékben 
zajló életet. 

Előzetes telefonos időpont- 
egyeztetés szükséges. 

Címünk:
• Gödöllői Egyesített Palotakert 
Bölcsőde

2100 Gödöllő, Palota-kert 17.
Telefonszám: 06-28/410-906

• Gödöllői Mézeskalács Ház 
Bölcsőde

2100 Gödöllő, Premontrei u. 8.
Telefonszám: 06-28/422-072

Varga Gyöngyi
 intézményvezető

BÖLCSŐDEI 
„KUKUCSKA”

Az 1997-ben a művész unokája által létrehozott Körösfői-Kriesch Aladár Művészeti Alapítvány a névadó gaz-
dag szellemi és művészeti hagyatékának méltó megőrzése céljából támogatást nyújt a művészet bármely ágában 
tehetséges gödöllői fiataloknak, s elismerésben részesíti a gödöllői fiatalok művészeti oktatását kiemelkedő szín-
vonalon végző pedagógusokat.
Az alapítvány közhasznú, a személyi jövedelemadó 1 százalékának felajánlásával is támogatható: 18677818-1-13
Körösfői-Kriesch Aladár Művészeti Alapítvány
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Mob.: +36/30-952-9987

Fotó:
Tatár Attila

Kiadó a városi piac üzlet-
során egy 32,79m2 alap-

területű üzlet (raktár, 
szoc.blokk, közlekedő, 

bolti eladótér.)
 Érdeklődni: A hely-

színen, vagy a 06-30-
5030777 számon!

Nyári nyitva tartás:
Hétfőtől – péntekig:

6 – 18 óráig
Szombaton:
6 – 13 óráig.

Gödöllői kávéházba

MOSOGATÓ–TAKARÍTÓ 
munkatársat keresünk!

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

ÁLLÁSHIRDETÉSEK
– Gödöllőn az Erzsébet Királyné Étterem és Kávézó ke-
res szakképzett, angolul beszélő pincért, felszolgálót.

A jelentkezéseket fényképes önéletrajz formájában 
várjuk az info@erzsebetkiralyneetterem.hu e-mail cím-
re, vagy személyesen a Dózsa György út 2. szám alatt.

– Gödöllőn az Erzsébet Királyné Étterem és Kávézó 
keres munkatársat konyhai kisegítő, mosogató munka-
körbe.

A jelentkezéseket fényképes önéletrajz formájában 
várjuk az info@erzsebetkiralyneetterem.hu e-mail cím-
re, vagy személyesen a Dózsa György út 2. szám alatt.

– Gödöllőn a Monarchia Rétesház keres munkatársat.

A jelentkezéseket fényképes önéletrajz formájában 
várjuk az info@erzsebetkiralyneetterem.hu e-mail cím-
re vagy személyesen a Dózsa György út 2. szám alatt.
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GYÁSZ

+ Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
2017. március 31-én, életének 84. 
évében elhunyt Dr. Király Endre okl. 
agrármérnök, méhész. Hamvasztás 
utáni búcsúztatása 2017. április 10-
én 13 órakor lesz a gödöllői temető-
ben. Emléke bennünk örökké él. Sze-
rető Családja: felesége, Magdaléna; 
gyermekei, Andrea, Gábor; Unokái, 
Balázs, Pálma, Viktória, Szilveszter; 
Menye, Gabriella; Veje, László.

INGATLAN

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

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

+ Sürgősen eladó Gödöllőn, belvárosban 
egy 30nm-es, fsz-i, cirkós üzlethelyiség 
Iár:9.9M Ft+áfa. Tel.:20/804-2102

+ Eladó 3szoba+ Nappalis, teljesen 
alápincézett ház Gödöllőn, irányár: 
26,9MFt. Tel.:20/804-2102

+ Eladó 1.5szobás, 44nm-es, föld-
szinti konvektoros lakás központban. 
Iár:12.8MFt. Tel.:20/804-2102

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

+ Gödöllő központjában, 1. emeleti 
64m2-es erkélyes, két és fél szobás la-
kás eladó!! Iár:16.9MFt Tel.:20/539-1988

+ Újfenyvesben nappali+ 5szobás, 
garázsos ikerházfél eladó! Irányár: 
39,5MFt. TEL.:20/539-1988

+ Gödöllő központjában nagyon jó 
állapotú, kétszobás, második eme-
leti lakás eladó! Irányár: 18,5MFt 
Tel.:20/539-1988

+ Gödöllőn, Királytelepen 452m2-es, 

összközműves saroktelek ikerház 
építésére vonatkozó kész háztervvel 
eladó! Iár:9,8MFt. Tel.:20/772-2429

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

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

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

+ Petőfi téren teremgarázs-kocsibeál-
ló kiadó!! 14Eft/hó (Félév esetén ked-
vezmény!) Tel.:20/944-7025 

+ Gödöllő nagyfenyvesi részén 54,14 
nm-es, első emeleti tégla lakás két 
külön nyíló szobával, hatlakásos tár-
sasházban eladó. Teljes körűen felújí-
tott. Iár: 15,9 MFt. 0630/347-3565 

+ Zsámbokon 27 éve működő tarto-
zásmentes Vas-Műszaki-Festék üzlet 
céggel, áruval, házzal, telekkel nyugdíj 
miatt eladó, esetleg gödöllői, belterü-
leti ingatlanra cserélhető. Ár:26MFt. 
06-70-333-0636 

+ Gödöllőn a Völgy utcában /Boncsok 
dűlő/ eladó egy 896 nm-es építési 
telek, festőien panorámás környezet-
ben. 20/371-1332 

+ Besnyői Bazilika közelében 120 nm-
es, központi fűtéses házrész ki-
sebb 2 szobás lakásra cserélendő 
csak Gödöllőn. Tel: 70/2932-974 
(18 h után)

+ Eladó Gödöllőn a Batthyány utcá-
ban egy 30 nm-es utcafronttal ren-
delkező 1080 nm-es telek, a jobb 
hátsó negyedében egy 50 nm-es 
lakóházzal+ 18 nm-es garázzsal. 
Buszmegálló a telek sarkánál. 
Irányár: 22 MFt. Tel: 06-20-9279-
272 

+ Domonyvölgy, Tulipán utcában 
panorámás, ápolt, 300 négyszög-
ölön alpesi stílusú téglaház (víz, 
villany, fúrt kút, 100 tő szőlő, 25 
termő gyümölcsfa) 7,2MFt-ért el-
adó. 06-28-530-308

+ Eladó Gödöllőn az Erzsébet Park-
kal szemben egy 100nm-es, 2nap-
pali, 2fürdőszobás, 2szintes, tég-
laépítésű lakás Bramac cseréppel, 

egyéb helyiségek-
kel Gödöllő egyik 
legjobb helyén. A 
ház előtt ingyen 
parkolási lehető-
ség. I.á.:28,9MFt 
0620-919-4870

+ Eladó Gödöllőn, 
Kazinczy lakóte-
lepen 58nm-es, 
nappali+ leválasz-
tott 2félszobás, 
loggiás társasházi 
öröklakás felújított 
fürdőszobával. I.á.: 

14,5MFt 0620-919-4870

+ Eladó Gödöllőn a Kossuth Lajos 
utcában 1. emeleti, 2,5szobás, 
loggiás társasházi öröklakás. 
I.á.: 16,9MFt 0620-919-4870

+ Eladó Gödöllő Blahai részén egy 
földszint+ tetőteres, nappali+ 2szo-
bás +40nm jelenleg szalonként műkö-
dő, de önálló apartmanként is bevon-
ható téglaépítésű, szigetelt, családi 
ház 714nm-es telken, erkéllyel, kert-
kapcsolatos terasszal. I.á.:31,5MFt 
0620-919-4870

+ Eladó Gödöllőn egy csodálatos kör-
nyezetben lévő, 1420nm-es, bekerí-
tett építési telek, melyen található egy 
hangulatos halastó (tisztító berende-
zéssel), továbbá sok telepített örök-
zöld és egy 2helyiséges, kisméretű 

téglából épült pince. 
I.á.:24MFt 0620-919-
4870

+ Eladó Gödöllőn csen-
des, aszfaltozott, kert-
városi utcában téglából 
épült, galériás, kandal-
lós nappali+ 4szobás, 
2fürdőszobás, hangu-
latos családi ház kert-
kapcsolatos terasszal, 
kellemes megjelenésű, 
idősebb örökzöldekkel 
telepített kerttel, 1098 
nm-es telken 2állásos 

garázzsal, különálló, lakható mellék-
épülettel, alatta pincével. I.á.:38MFt 
0620-919-4870

+ Eladó Gödöllő legszebb környeze-
tében, a Csemetekertben egy most 
épülő 4db, önálló telekrésszel ren-
delkező, 2szintes, nappali+ 4szobás, 
2fürdőszobás, 84nm-es családi ház 
kocsibeállási lehetőséggel, teljes ér-
tékű emelettel, terasszal, erkéllyel. 
A látványterveket, alaprajzot meg le-
het tekinteni telefonos megbeszélés 
alapján. I.á.: 35,9MFt/db 0620-919-
4870

+ Eladó Gödöllőn az Alvégben 180nm 
alapterületű, 4,5szobás parasztház, 
teljesen új tetőszerkezettel, összköz-
művel, 472nm-es telken. I.á.:18,9MFt 
0620-919-4870

+ Eladó Gödöllő királytelepi részén 
egy 110nm alapterületű, 2,5szobás 
családi ház 550nm-es telken. Az in-
gatlan összközműves, alatta 2x10nm-
es pince található. I.á.:20MFt 0620-
919-4870

+ Eladó Aszódon egy 2szintes iker-
ház, melyben a tetőtéri lakrész befe-
jezetlen, beköltözhető részben egy 
nagyméretű nappali, konyha, fürdő-
szoba, alatta teljes szuterén találha-
tó. I.á.:15MFt 0620-919-4870

ALBÉRLET KIADÓ

+ Gödöllőn 3 szoba, nappalis össz- 
komfortos különálló családi ház (a 
telken mellette lévő kiadva), bérbe 
adó szívességi szerződéssel. Tel: 
70/779-8529

+ Gödöllőn, teljesen különálló, 1 szo-
ba összkomfortos, 50 nm-es lakás ki-
adó. Érd: 30/664-3093 

+ Gödöllőn bútorozott lakás kiadó 1 
vagy 2 főnek. Tel: 06/70-576-3537 

+ Palotakerten 53 nm-es, összkom-
fortos, erkélyes, 2 szobás LAKÁS 
hosszútávra kiadó. 80.000 Ft+ rezsi/
hó és 1 havi kaució szükséges. Röges 
utcában 1250 nm-es ZÁRT KERTI TE-
LEK kertészkedés céljára KIADÓ, fúrt 
kút van. 30.000 Ft/hó. Érd: +36-70-
456-1546 

+ 1,5 szobás lakás Gödöllő központjá-
ban kiadó. 20/966-5773

+ Gödöllő központjában családi ház-
nál kertkapcsolatos, 1 szobás, ameri-
kai konyhás, összkomfortos, különál-
ló épület garázslehetőséggel azonnal 
kiadó hosszú távra. 30/307-7314

ÜZLET, MŰHELY, GARÁZS

+ A Szabadság téren 2db ÜZLET (56 
és 47nm) kiadó, ugyanitt 2 db jó ál-
lapotban lévő Flabelos gép, ill. üzleti, 
raktári polcok eladók. Érd: 30/735-
0361, 28/785-470 

+ Egyetem téren GARÁZS hosszútáv-
ra kiadó. 30/366-2140 

+ GARÁZS olcsón eladó, vagy hosszú-
távra kiadó. 10 E Ft/hó. +3630-948-
6151 

+ MŰHELY szerelőaknával, WC és zu-
hanyzóval Gödöllőn kiadó. Tel: 0670-
576-3537 

+ Gödöllőn GARÁZS, raktár kiadó, más 
tevékenység céljára is. Érd: 20/9455-
583 

+ Gödöllő központjában riasztóval fel-
szerelt egyes GARÁZS kiadó. 20.000,-
Ft/hó. Raktárnak is. 06-309-079-322

+ GARÁZST VESZEK a Szent János 
utca és a Munkácsy utca közötti terü-
leten. 70/341-9665 

+ Sürgősen eladó Gödöllőn, belváros-
ban egy 30nm-es, fsz-i, cirkós üzlet-
helyiség Iár:9.9M Ft+áfa. Tel.:20/804-
2102

+ Petőfi téren teremgarázs-kocsibeál-
ló kiadó!! 14Eft/hó (Félév esetén ked-
vezmény!) Tel.:20/944-7025 
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ÁLLÁS

+ Pest megyei SZAKÁPOLÓI szolgálat 
OKJ ápolói végzettségű munkatársa-
kat keres Gödöllő és környékére. 06-
20-459-1441 

+ Gödöllői műanyagüzem felvesz há-
rom műszakos munkarendbe betaní-
tott munkásokat. Tel: 70/365-5010 

+ KONYHAI KISEGÍTŐT, SZAKÁCSOT 
keresünk felvételre, szadai étterem-
be. Érdeklődni: 0620/9430-746

+ Gödöllői büfébe gyakorlattal ren-
delkező PULTOST keresünk. Érd: 
0670/606-2773 

+ Pénzügyi, gazdasági ügyintéző kol-
légát keresünk - Gödöllőről és közvet-
len környékéről. Piacképes fizetés, 
ingyenes nyelvtanulási lehetőség, ca-
feteria. Elvárások: felhasználó szin-
tű excel és word tudás. Jelentkezés: 
emailben motivációs levél és önélet-
rajz beküldésével: ili.godollo@gmail.
com és info@ili.hu

+ Nyugdíjas, 65 év fölötti hölgyet ke-
resünk hosszútávra iskolás gyerek 
felügyeletére hétfőnként. Jelentke-
zés rövid önéletrajzzal: mayerm937@
gmail.com

+ Gödöllő területére hajnali, 2-3 órás 
munkára HÍRLAPKÉZBESÍTŐ kollégát 
felveszünk. Aszódra, Veresegyház-
ra és Gödöllőre megbízható SZÓRÓ-
LAPTERJESZTŐKET keresünk. Érd: 
20/257-7411 

+ Speciális területen működő, gödöl-
lői központú, építő-szakipari cég ke-
res SZAKMUNKÁST és BETANÍTOTT 
MUNKÁST elsősorban műgyanta ala-
pú padló- és falburkolatok, valamint 
kapcsolódó szakipari, építőmesteri 
munkák kivitelezéséhez, minőségi 
munkavégzésre képes szakmunka-
erőt (festő, burkoló, kőműves, lakatos, 
gépkezelői alapképzettség) valamint 
betanított munkaerőt szakképzett-
ségtől függetlenül keresünk kiemelt 
bérezéssel. Jogosítvány előny, szak-
mai képzést biztosítjuk. Jelentkező-
ket várunk az ország egész területéről 
rövid szakmai önéletrajzzal. Jelentke-
zés: allas2016if@gmail.com 

+ Gödöllői gépalkatrész-gyártó válla-
lat hagyományos GÉPI FORGÁCSO-
LÓT keres. Jelentkezés: galgagep@
galgagep.hu Boros Csaba: 06-30-
237-9437 

+ Gödöllői ügyvédi irodába keresünk 
jogászt vagy ügyvédjelöltet. Érd: 
06-30-9911-778, e-mail: dr.borsos-
jozsef@gmail.com 

+ Gödöllőre heti egy alkalomra kere-
sek magára és munkájára igényes 
hölgyet takarításra, vasalásra. Érd: 
06-30-6455-659 

+ Gödöllői lovardába 4 órás munkára 
munkatársat keresünk. Érd: 06/30-
948-0090, 06/70-7081-700

+ Az OMT Zrt. RAKTÁROS munka-
társat keres Gödöllő településre, kö-
zépfokú végzettséggel, legalább 3-5 
éves raktári tapasztalattal, felhasz-
náló szintű számítógépes ismerettel, 
erkölcsi bizonyítvánnyal. Jelentkezni 
fényképes önéletrajzzal a karrier@
omtrt.hu email címen.

+ Gödöllői vendéglátó egységbe pul-
tost, konyhai kisegítőt továbbá saját 
autóval rendelkező futárt keresünk! 
Érd: Kovács Helga 0620-999-2238 

+ Nemzeti Dohányboltunkba ELADÓT 
keresünk részmunkaidőre. Cím: Bla-
háné 92. Jelentkezni: 0630-240-4075

+ Azonnali kezdéssel TAKARÍTÓNŐT 
keresünk büfénkbe. Napi 2 óra mun-
kára hétfőtől – péntekig, 18-20-ig. 
Érd: 0630-240-4075

+ GÉPSZERELŐT és KIJÁRÓ-SZERVIZ-
TECHNIKUST keresünk. Érdeklődni: 
office@mariafitness.hu vagy 0630-
946-1316 

+ A Trans-Motors Kft szadai telephely-
lyel JÁRMŰVEZETŐT keres billenős 
teherautóra. Elvárás: C kategóriás 
vezetői engedély. Jelentkezés mód-
ja: fényképes szakmai önéletrajzzal 
az info@transmotors.hu e-mail címre 
vagy a 0630-948-1998 telefonszá-
mon lehet.

+ Gödöllői étterembe szakképzett, 
gyakorlattal rendelkező SZAKÁCSOT 
keresünk. 20/3238-106 

+ Gödöllői munkahelyre telepi dol-
gozót keresünk. Jelentkezés fényké-
pes önéletrajzzal a karrier@omtrt.hu 
e-mail címen. 

+ Hegeszteni tudó LAKATOST kere-
sek emberi bérért. 70/635-8088 

SZOLGÁLTATÁS

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

+ KERTSZABÓK KFT KERTÉPÍTÉSSEL, 
kertgondozással, automata öntöző-
rendszerek kiépítésével, kerti tám-
rendszerek és burkolatok kialakításá-
val foglalkozik: www.kertszabok.hu 
20/571-3008 

+ KERTGONDOZÁS: metszés, sövény-
nyírás, bozótirtás, fűnyírás, gyepszel-
lőztetés, fakivágás, kaszálás és egyéb 
kerti munkák. Lelkiismeretes, alapos, 
megbízható munka rendszeresen és 
alkalmanként is. Tel: 30/528-7777 

+ KÖNYVELÉS, cégalapítás, mun-
kabérszámfejtés, tanácsadás. Gö-
döllő, Tűztoronyház, Kossuth utca 
13. Tel: 06-30-592-1856, 06-30-508-
1380, 06-28-784-752 

+ KERTFENNTARTÁS és NÖVÉNY-
VÉDELEM. Fák, tuják, sövények vá-

gása. Bozótirtás, fűkaszálás, 
füvesítés, gyepújítás, ültetés. 
GÉPI PERMETEZÉS: gyümölcs-
fák virágzáskorában, örökzöldek 
lemosó és betegség megelőzé-
se, kerti kullancsok gyérítése. 
06/20-922-4400 

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

+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰ-
TÉS-SZERELÉS, új csatorna be-
kötés, fürdőszobák, régi fűtési 
rendszerek, vízvezetékek felújí-
tása, új szerelése, kialakítása, 
locsoló, mérő tervezése, beépí-
tése, átadása. Cirkók, gázké-
szülékek, konvektorok karban-
tartása felújítása, javítása. Tel: 
20/9527-289, 28/476-229 

+ SZÁMÍTÓGÉPES problémája 
van? Hívjon bizalommal, házhoz 

megyek. Számítógép szerelés, rend-
szer és programtelepítés, vírusirtás 
garanciával. Hétvégén is! Tel: 30/333-
9201 

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

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

+ KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. 
RAKTÁROZÁS. Csomagoló anyagok 
árusítása. Minden, ami a költöztetés-
hez kell. Hadnagy Árpád 20/311-7470 

+ Azonnali kezdéssel vállalok KŐMŰ-
VES MUNKÁT, BURKOLÁST, VÍZSZE-
RELÉST, TETŐJAVÍTÁST és fűnyírást! 
Tel: 06-70-361-9679 

+ KÁRPITOS munkákat vállalunk. Bú-
toráthúzás olcsón, gyorsan. Amennyi-
ben teljesen új franciaágyat, ülőgarni-
túrát álmodott meg lakásába, komoly 
tapasztalattal elkészítjük a kívánt for-
mában, méretben. Tel: 20/943-2828 

+ KERTGONDOZÁS metszés, gépi 
PERMETEZÉS, műtrágyázás, füvesí-
tés, rotációs kapálás. Fakivágás, bo-
zótirtás, sövényvágás, ereszcsatorna 
tisztítás. Gyomirtás. Ágak, levelek, 
gallyak elszállítása. 06/30-747-6090 

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

+ DUGULÁS ELHÁRÍTÁS falbontás 
nélkül. Ázások csőtörések megszün-
tetése. Vécék tartályok csapok szi-
fonok cseréje. Csatorna kamerázás. 
VÍZSZERELÉS. 20/491-5089

+ TÉRTISZTÍTÁS, KÁROS FÖLDSU-
GÁRZÁS KIMÉRÉSE, KÖZÖMBÖSÍ-
TÉSE ELLENŐRIZHETŐ MÓDON. 
70/635-8088

+ Kártyajóslás, sorselemzés Gö-
döllőn, Hatvanban. Bejelentkezés: 
30/258-7037 

EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS
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+ Gyógypedikűr: tyúkszem, sze-
mölcs, bőrkeményedés, vastag be-
nőtt gombás köröm kezelése, ápo-
lása. Talpmasszázs. Óvakodjon a 
feketén dolgozó házaló kontároktól! 
30 év szakmai háttér. Bárándi József 
20/532-7275 

+ MASSZÁZS Nyak, hát, váll és derék 
bántalmak kezelése, stresszoldás. 
Várok minden kedves gyógyulni vá-
gyót! Horváth Balázs okleveles masz-
szőr. Gödöllő, Petőfi tér 14, Harmónia 
Szalon. 0620-545-4544, több infó: 
http://harmoniaszepsegszalon.hu/ 

OKTATÁS

+ OLASZ nyelvtanítás kezdőtől felső-
fokú szintig. Tel: 0630-838-6607 

+ Alsó tagozatos tanuló korrepetálá-
sát vállalja tapasztalt pedagógus. 06-
20/281-0295

ADÁS-VÉTEL

+ KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, 
EXLIBRISEKET, papírrégiségeket, ma-
gyar és külföldi bélyeggyűjteménye-
ket VÁSÁROLOK. Tel: 28/412-230 

+ Almásy Katalin becsüs, vásárol leg-
magasabb áron bútorokat (romosat 
is), festményeket, órákat, dísztárgya-
kat, porcelánokat, szobrokat, könyve-

ket, csillárt, ékszereket, hang-
szert, kitüntetést, régi pénzt, 
csipkét, bizsukat, borostyánt, 
hagyatékot, mindenféle régi 
tárgyat díjtalan kiszállással, 
értékbecsléssel hétvégén is. 
30/308-9148

+ RÉGISÉG. Pappné Szilvia 
szakbecsüs díjtalan kiszál-
lással vásárol antik bútoro-
kat, festményeket, órákat, 
mindenféle szobrokat, vitrin 
dísztárgyakat, ezüstöt (hibás 
és hiányos darabokat is), régi 
pénzeket, bizsukat és éksze-
reket, borostyánt, mindenféle 
régiséget és HAGYATÉKOT. 
Legmagasabb áron vásárolunk 
első vevőként! Tel: 06/1-293-
1759, 70/942-0806, 20/465-
1961 

+ 400 literes FAGYASZTÓ eladó 
25.000 Ft-ért. Érd: 06-28-432-588 

+ KERTÉSZKEDŐK FIGYELEM! Érett 
marhatrágya 60 l-es kiszerelésben 
800 Ft/zsák. Szállítás megoldható. 
Rendelhető: 20/469-9295 

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

+ AKKUMULÁTOR minden típusú 
gépjárműhöz szaküzletünkben vagy 
kiszállítással. Szolgáltatásaink: be-
szerelés, bevizsgálás, töltés-mérés, 
szaktanácsadás. Minőségi akkuk, új 
akciók. Gödöllő, Dózsa Gy. út 50. (Te-
metővel szemben) 06-30/536-4300, 
28/611-728 www.akkugodollo.hu 

EGYÉB

+ MÉZET közvetlenül a termelőtől, a 
Ludányi Méhészetből! Akác-, Virág-, 
Hárs-, Gesztenye-, Repce krém-, Lé-
pesméz, Propolisz, Virágpor kapható. 
3kg fölött házhoz szállítjuk. 30/9891-
721 + Vásároljon HAMISÍTAT-

LAN, OMME zárszalagos 
mézet közvetlenül a terme-
lőtől! Akác-, Akác-Hárs-, 
Hárs-, Repceméz. 720ml-
es csavaros tetejű befőttes 
üveget cserébe elfogadok. 
Házhoz szállítás. Szabó Mé-
hészet Gödöllő, Lovas u.3. 
28/417-913 

+ KERTÉSZKEDŐK FIGYE-
LEM! Érett marhatrágya 
60 l-es kiszerelésben 800 
Ft/zsák. Szállítás megold-
ható. Rendelhető: 20/469-
9295 
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Beküldési határidő: 
2017. április 11.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-
os vásárlási utalványát nyerte: 
Szalkai Veronika, Táncsics M. u. 52., 
Hlavács Károlyné, Szabadság út 15.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-
os vásárlási utalványát nyerte: 
Bodnár Mihályné, Rákos-patak 
u. 4., Sas István, Nyárfa u. 3. 
A Happy Box 2000 Ft-os vásárlási 
utalványát nyerte: Papalexisz Dia-
mandisz, Remsey krt. 4.
A Városi Mozi ajándékát nyerte:  Őry 
Zsigmondné, Hársfa u. 21., Antal Jó-
zsefné, Mohács u. 8.
A Mezőgazdasági és Kertészeti 
Áruház 1000 Ft-os vásárlási utal-
ványát nyerte: Vajda Zsuzsanna, 
Toboz u. 8., Virtela Laura, Perczel M. 
u. 71/B.

Nyitva: H–Szo  800–1700

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

AKCIÓ!
10 ezer Ft fölötti vásárlás 
esetén 10 % kedvezmény


