
Április 29-én, szombaton Gödöllőn is megünnep-
lik a Tánc Világnapját. A táncosok a város forgal-
masabb pontjain bukkannak majd fel.  (5. oldal)

Az 1241-es muhi csata hőseire emlékeztek Kál-
mán herceg lovasszobránál.
                       (6. oldal)

20. alkalommal rendezték meg Gödöllőn a me-
zeifutó Diákolimpia országos döntőjét.
                       (8. oldal)
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pályázati sikerek
hadisírok

Városunkban több rendezvén�-
n�el is megemlékeztek a költészet 
napjáról, amel� ez alkalommal is 
rendezvén�sorozatként állította 
középpontba a verseket és költő-
inket. A Gödöllői Városi Kön�vtár 
és Információs Központ szervezé-
sében a főtéren és a kön�vtárban 
zajlottak az esemén�ek.

Hazánkban 1964 óta József Attila 
születésnapján, április 11-én ünne-
peljük a költészet napját, amely váro-
sunkban jelentős közösségi program-
má vált. A rendezvények sorát idén 
Grecsó Krisztián és Kollár Ferenc 
estje nyitotta meg, amelyen megze-
nésített versek hangoztak el. 

A versünnep központi helyszíne 
azonban idén is főtér volt, ahol a Jó-
zsef Attila „Altató” című verse által 
ihletett „kis Balázs” szobortól nem 

messze ismét kinyitott a verses ház, 
a vers színpadon pedig bárki elmond-
hatta kedvenc versét. Idén több mint 
nyolcvanan vállalták, hogy felállnak 
a pódiumra, s közülük többek is sa-

ját versüket osztották meg a nyilvá-
nossággal. A helyszínen a könyvtár 
munkatársai színes, szórakoztató, 
ugyanakkor rendkívül tanulságos já-
tékokkal várták az érdeklődőket. A 

feladatok jelentős része ez alkalom-
mal Arany Jánost és költészetét he-
lyezte a középpontba, kapcsolódva 
ahhoz az eseménysorozathoz, amely-
lyel idén a költő születésének 200. 
évfordulójára emlékezünk. 

A játékba bekapcsolódókat többek 
között Arany János életére épülő totó 
várta, de remek tudáspróbának bizo-
nyultak a zanzásított versek is, ame-
lyek egy-egy sorban foglalták össze a 
költő remekműveit , hogy csak néhá-
nyat emeljünk ki a különböző felada-
tok közül.  

A programokba minden eddiginél 
nagyobb létszámmal kapcsolódtak be 
a gödöllői iskolák. Az oktatási intéz-
ményekből tizennégy osztály eseté-
ben éltek a tanárok a rendhagyó iro-
dalomóra lehetőségével, s vonták be 
nagy sikerrel a diákokat a játékokba.

(folytatás az 5. oldalon)

IRODALMI KALANDOZÁS MINDEN KOROSZTÁLYNAK

Verses, játékos költészet napja

Fo
tó

: T
at

ár
 A

tti
la

Eredményes pályázatnak köszönhe-
tően újulnak meg a Dózsa György 
úti temetőben található hadisírok. Az 
önkormányzat a HM Hadtörténeti 
Intézet és Múzeum „ A Magyaror-
szágon található I. világháborús ha-

disírok és emlékművek felújítása„ 
elnevezésű pályázatán 400 ezer fo-
rint támogatást nyert el, amihez az 
önkormányzat ugyanennyi önerőt, 
400 ezer forintot biztosít. Az össze-
sen 800 000 forint a részleges hely-
reállításra elegendő.

(folytatás a 6. oldalon)
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KÖZÖS ÉRDEK A RÁGCSÁLÓK IRTÁSA

A pályázat célja: a többlakásos és 
a családi házak portáján, a környe-
zetükben, a köztereiken a gondo-
zottság és a tisztaság kialakítása, 
városunk szépítése, kulturált, hosz-
szútávon fenntartható környezet 
létrehozása. 

Pályázni két kategóriában:
• családi házas,   és
• többlakásos kategóriában,
valamint a különdíj elnyerésére 
összeálló közösségek formájában.

lehet, a jelentkezési adatlap be-
nyújtásával. Az adatlapok átvehe-
tők a Polgármesteri Hivatal por-
táján (Gödöllő, Szabadság tér 6.), 
valamint elektronikusan letölthető 
a www.godollo.hu oldalról. A je-
lentkezési lapokat a Polgármesteri 
Hivatal portáján (Gödöllő, Szabad-
ság tér 6.) elhelyezett gyűjtőládába 
dobva, vagy elektronikusan a tisz-
taudvar@godollo.hu e-mail címre 
küldve juttathatják el.

A különdíj idei mottója:
„Legaktívabb szomszédság”

A különdíjra olyan közösségek, 
szomszédságok (családi házas és 
többlakásos közösségek egyaránt) 
pályázhatnak, amelyek egy általuk 
kiválasztott közterületen szeretné-
nek valamilyen közösségi funkciót 
létrehozni. Pályázni a kiválasztásra 
került közterület jelenlegi állapotá-
nak bemutatásával (leírás, fotók), 
valamint a javasolt beavatkozás 
leírásával, esetleg vázlatos ábrázo-
lásával (rajz, vagy lehet fotomon-
tázs, digitális megjelenítés is) lehet, 
megjelölve, hogy a fejlesztésben 
a pályázó közösség, szomszédság 
milyen jellegű közösségi munkát 
vállalna. 

A fejlesztés nagyságrendileg 500 
E Ft értékű lehet. A pályázat össze-
állításában igény esetén a főépítész 
és a főkertész szakmai konzultáci-
ós lehetőséget biztosít, időpontot a 
28/529-194 telefonszámon, vagy a 
tisztaudvar@godollo.hu email cí-
men lehet kérni.

A pályázat kiírásának időpontja:
2017. április 11.

A pályázatok benyújtásának 
határideje: 2017. június 6.

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

A benevezett házakat június-au-
gusztus hónapokban – előzetesen 
egyeztetett időpont szerint – keresi 
fel a bizottság. A szemlézés során 
a hangsúly a tisztaságon, gondo-
zottságon, környezettudatosságon, 
fenntarthatóságon van. A különdíj 
elbírálásánál a szomszédsági akti-
vitással kezdeményezett, az adott 
közterület esztétikai színvonalát, 
használati értékét növelő, fenntart-
ható közterületi fejlesztések élvez-
nek előnyt. 

  
Díjazás: Mindkét kategóriában 

az előző évekhez hasonlóan értékes 
nyereményekkel díjazzuk az első 3 
helyezettet, valamint a fentiek alap-
ján a különdíjat elnyerő közössége-
ket. A közterületeknél a nyertes öt-
let kerül díjazásra, a díj a közösségi 
tér megvalósításában történő közre-
működés (növény- és/vagy eszköz-
beszerzés, kivitelezés) lesz.

Az ünnepélyes díjkiosztó ősszel 
kerül megrendezésre. Várjuk je-
lentkezésüket!

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
PÁLYÁZATOT HIRDET

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

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt La-
kosságot, hogy a Gödöllői Polgár-
mesteri Hivatal Főépítészi Irodája 
megkezdte a településképi arculati 
kézikönyv és településképi rende-
let-tervezet elkészítését. 

A Településképi Arculati 
Kézikönyv (TAK)
Elsősorban a lakosság, az építtetők tá-
jékoztatását segítő, szemléletformáló 
kiadvány. Feltárja és bemutatja a te-
lepülésen belül jól elkülönülő egyes 
településrészek arculati jellemzőit és 
értékeit. Javaslatot tesz a település-
képhez illeszkedő építészeti elemek 
és tájhasználat alkalmazására.
Településképi rendelet

Az eddigi önálló önkormányzati 

rendeletek: helyi ér-
tékvédelem, reklám, 
településképi beje-
lentés, településképi 
véleményezés, tele-
pülésképi kötelezés, 
valamint a település-
kép-védelmi előírá-
sok egy közös rende-
letbe kerülnek.

 A készülő kézi-
könyvvel és rende-
let-tervezettel kap-
csolatos előzetes 
írásos javaslataikat, 
észrevételeiket 2017. 
április 20-ig fogadjuk

– postai úton a Gödöllői Polgár-
mesteri Hivatal Főépítészi Iroda ré-

szére (2100 Gödöllő, Szabadság tér 
7.) vagy 

– a foepitesz@godollo.hu e-mail 

címre megküldve. 
Az elkészült tervezetet várhatóan 

folyó év júniusában tesszük közzé, 

valamint lakossági fórum keretében 
mutatjuk majd be.
Dr. Gémesi György polgármester sk.

ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS

A TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV ÉS TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET MEGKEZDÉSÉRŐL

A rágcsálók jelenléte sok probléma 
forrása, ezért nem csak irtásuk fon-
tos, hanem elszaporodásuk megelő-
zése is. A múlt nyáron a téma külö-
nösen nagy figyelmet kapott, amikor 
a magas talajvízszint miatt a felszín-
hez közelebb költözött állatok nagy 
számban jelentek meg a belvárosban. 
Az önkormányzat akkor az ütemezett 
irtást kiegészítő rendkívüli beavat-
kozást rendelt el, ami eredményes-
nek bizonyult. A probléma alapos 
vizsgálata során kiderült, nagyobb, 
átfogóbb programra, valamint  a kör-
nyezet átgondolására is szükség van. 

A munkálatok már megkezdődtek, 
a komoly közegészségügyi problé-
mát is jelentő rágcsálók fészkeinek 
felszámolása érdekében megkez-
dődött a belvárosi növényzet átala-
kítása. A talajra boruló növényeket 
kiszedték, helyükre egyes helyeken 
álló cserjéket, egy és kétnyári növé-
nyeket, valamint gyepet telepítenek. 
A kúszófenyők és egyéb a talajszint 
fölött terjeszkedő növények cseréjé-
re azért volt szükség, mert a tapasz-
talatok szerint sok esetben ezek szol-
gáltak a rágcsálók búvóhelyeként. 

A napokban mindemellett meg-
kezdődött egy nagy szabású rágcsá-
lómentesítési program. Ennek kere-
tében folyamatosan helyezik ki az 
irtószert tartalmazó dobozokat. Ezek 
helyét minden esetben szakmai ala-
pon jelölik ki. Fontos, hogy a kihe-
lyezett irtószereket senki se vigye el 
helyükről. 

A kihelyezett dobozok felirattal 
vannak ellátva, hogy nem szabad il-
letékteleneknek hozzányúlni, s úgy 
vannak kialakítva, hogy más kisál-
latoknak gyakorlatilag lehetetlen a 
benne lévő irtószerhez hozzáférni a 
dobozok összetörése nélkül. A rág-
csáló-irtószerek úgynevezett BIT-
REX védelemmel vannak ellátva, 
ami keserű ízt kölcsönöz nekik, így 
más állatok számára nem vonzóak. 

Fontos tudni, hogy a rágcsáló-
mentesítés nem csak önkormány-
zati feladat! Közterületen, valamint 

a városi tulajdonú ingatlanokon az 
önkormányzat végezteti az irtást, a 
társasházakban a közös képviselők, a 
kertes övezetben pedig az ingatlantu-
lajdonosok kötelessége ennek a meg-
oldása, míg a csatornahálózatban a 
DMRV-nek kell elvégezni. 

A rágcsálók nagy számú megje-
lenésének oka, mint már említettük, 
egyrészt a magas talajvízszint, más-
részt az a, sajnos, ma is élő lakossági 
gyakorlat, hogy az ételmaradékoktól 
a szennyvíz-elvezető rendszeren ke-
resztül szabadulnak meg, ami azután 
a csatornában, mint tápanyag jelenik 
meg. Hogy ez milyen szoros kapcso-

latban van a rágcsálók jelenlétével, 
azt jól mutatja az is, hogy a múlt 
évben olyan bejelentés is érkezett az 
illetékesekhez, miszerint egy lakásba 
a szennyvíz csatornán, a vécén ke-
resztül jutottak be a nemkívánt láto-
gatók. 

Nem szabad megfeledkezni ar-
ról sem, hogy a gazdátlan cicák és 
kutyák számára kitett táplálékok is 
vonzó célponttá teszik a területet, s 
ugyanez vonatkozik az utcai hulla-
dékgyűjtőkbe nem megfelelő módon 
(azaz zárt csomagolásban) kitett élel-
miszer maradékokra is.

(bz)

TÁJÉKOZTATÓ
RÁGCSÁLÓMENTESÍTÉSRŐL

Gödöllő Város területén az Önkormányzat megbízásából rág-
csálómentesítési program kerül bevezetésre 1 + 1 (fenntartási 
időszak) évre. 

A program keretén belül a rágcsálók irtására zárt, biztonságos szerelvénye-
ket telepít a Roxin Alfa Kft. a város közterületein és csapadékcsatorna rendsze-
rében. A szerelvényekbe második generációs véralvadás gátló hatóanyagú, szó-
ródás mentes irtószer kerül kihelyezésre. A szerelvényeken tájékoztató felirat 
van elhelyezve, amelyet kérünk fokozottan figyelembe venni: „Az irtószer em-
berre és állatra egyaránt veszélyes lehet, ezért kérjük a gyerekek és háziállatok 
távoltartását. A lezárt dobozt felbontani és az irtószerhez hozzányúlni tilos!”

A Roxin Alfa Kft. az általános telepítésen túl, a hatékonyság érdekében 
feldolgozza a lakossági bejelentéseket is, a patkányok lelőhelyére vonatkozó 
információk birtokában, a bejelentővel való személyes kapcsolatfelvételt kö-
vetően az adott területen célirányossá teszi és fokozza a rágcsálók elleni vé-
dekezést. 
Lakossági bejelentés tehető az alábbi elérhetőségi pontokon:
+ 36-28/529-171, nagy.noemi@godollo.hu

Köszönjük együttműködésüket!

Gödöllő Város Önkormányzata
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Díjat kapott a GöDöllői török iGnác Gimnázium és Diákja

Kárpát-medencei tehetségnap
téveDés, hoGy bárhol és 
bármi építhető!

A korábbi évek hagyományait folytatva idén is lesz  városszépítési hétvége, amikor önkéntesek virá-
gosítják a gödöllői közterületeket, varázsolják széppé a szabadtéri bútorokat, megállókat. A városrészi 
egyesületek az alábbi időpontokban és helyszíneken várják a csatlakozni szándékozókat: 

VIRÁGOS MÁRIABESNYŐÉRT EGYESÜLET (SZŰCS JÓZSEFNÉ): Április 21., péntek, 16.00. Helyszín: Juhar utcai 
játszótér. Munka: környezetrendezés.
LISZI (DR. GYÖRFI BEÁTA, DR. JENEY LÁSZLÓ, PELYHE JÓZSEF): Április 21., péntek, 16.00. Találkozó, helyszín: 
Dózsa György úti temető bejárata. Munka: fűnyírás, gallyazás, tavaszi munkálatok.
TÜNDÉRKERT EGYESÜLET, BÚZAVIRÁG KÖZÖSSÉG (HALÁSZ LEVENTE): Április 22., szombat, 9:00. Helyszín: 
Rómer Flóris utcai játszótér, SPAR-játszótér, Kikerics utca Marika telepi bekötő szakasza. Munka: takarítás és 
környezetápolás.
LISZI (DR. PAPPNÉ PINTÉR CSILLA): Április 22., szombat, 9:00. Helyszín: Deák Ferenc tér. Munka: homokozó 
feltöltése, szegélyfestés, szemétszedés, gereblyézés, focikapu összeszerelése, elhelyezése, esetleg növénypót-
lás, illetve -ültetés a kutyafuttató mellett.
BLAHÁÉRT TÁRSASÁG (PECZE DÁNIEL): Április 22., szombat, 10:00. Helyszín: Molly-domb. Munka: tavaszi 
takarítás, fűmag szórás, virágültetés.
GÖDÖLLŐ VÁROSKÖZPONTÉRT LAKÓTELEPI EGYESÜLET (TÓTH TIBOR): Április 22., szombat, 10:00. Helyszín: 
Palotakert 1. szám mellett. Munka: takarítás és környeztápolás.
ALVÉGI CIVIL TÁRSASÁG (VARGA ÁRPÁD): Április 22., szombat, 10:00. Helyszín: Faiskola téri játszótér, Major 
utcai játszótér. Munka: takarítás, környezetápolás, esetleg faültetés.
CSANAKÉRT EGYESÜLET (KIS ANTAL): Április 22., szombat, 14.00. Helyszín: Címer utcai játszótér. Munka: ta-
karítás, környezetápolás.

VÁROSSZÉPÍTÉSI HÉTVÉGE  –  2017. ÁPRILIS 21-22.

Az Egyetem téri játszóteret már több mint egy héttel a városszépítési 
hétvége előtt szebbé varázsolták a Tündérkert Egyesület tagjai.

A téli időszakban lapunk többször 
is foglalkozott a közterületeken 
időnként megjelenő hajléktalanok-
kal, valamint azzal, milyen lehe-
tőségeket nyújt számukra a városi 
szociális ellátó rendszer. A hosz-
szantartó hideg téli időszakban 
minden rászoruló számára sikerült 
megfelelő megoldást találni, senki-
nek sem kellett – mint ahogy most 
sem kell – az utcán töltenie az éj-
szakát. 

Bár az önkormányzat a szociális 
szféra szakembereivel összefogva 
mindent megtesz annak érdekében, 
hogy az érintettek számára hajlékot 
és ellátást biztosítson, van, amikor 
a partnerség hiánya miatt tehetetlen. 

A múlt év őszén sokakat foglal-
koztatott annak a fiatalembernek 
a sorsa, aki először a belvárosban, 
majd a Teleki téren vert tanyát. Az 
eset különösen problémásnak bizo-
nyult, mivel a férfi sokáig minden 
segítséget elhárított, sőt, megfe-
nyegette a szociális szakembereket, 
hogy amennyiben nem hagyják 
békén, zaklatásért feljelentést tesz 

ellenük. Bár a közterületfelügyelet 
és a szociális ellátásban dolgozók 
nagy gondot helyeznek arra, hogy, 
ha rászorulót látnak, hozzásegítsék 
a megfelelő ellátáshoz, ezt csak 
akkor tehetik meg, ha az illető haj-
landó velük együttműködni. Bár-
mennyire furcsa, a szakemberek 
tehetetlenek ilyen esetben, a je-
lenlegi jogi szabályozás nem teszi 
lehetővé, hogy az érintettet saját 
érdekében, kényszerítsék az ellátás 
elfogadására. 

Amikor az említett fiatalember 
helyzetére megoldást találtak, az 
mindenki számára fontos eredmény 
volt. Arra legkevésbé sem számítot-
tak, hogy mindez csak átmeneti…

Az elmúlt hetekben a férfi 
ismét felbukkant a város-
ban, majd „visszaköltözött” 
a Teleki térre, ahol életvitel- 
szerűen tartózkodik. 

A szakemberek ismét mindent 
megpróbáltak, ez alkalommal még 
munka lehetőséget is kerestek neki.  
Két stabil, hosszútávú, jól fizető 
munka közül is választhatott volna, 

az egyik gödöllői vállalkozó, beje-
lentett, nettó 180.000 forintos fize-
tést kínált számára! 

Ha valaki azt gondolná, hogy 
innentől egy sikersztorit olvas, 
annak csalódást kell okoznunk. A 
férfi ugyanis egyik ajánlatot sem 
fogadta el, és annak ellenére, hogy 
egyébként lenne hol laknia – roko-
nai is élnek a városban –, továbbra 
is az utcán, munka nélkül él. Saj-
nos, ehhez még segítséget is kap, 
kihasználja a szociálisan érzékeny 
emberek jóhiszeműségét, akik szin-
te rendszeres ellátást biztosítanak 
számára. 

Mit tehetnek az illetékesek? Nos, 
mindössze annyit, kérik a lakossá-
got, ne ilyen módon, hanem azzal 
segítsék a rászorulókat, hogy be-
juttatják őket az ellátó rendszerbe, 
ahol a szakemberek mindent meg-
tesznek annak érdekében, hogy 
hajlékhoz, ellátáshoz, és munkához 
juttassák az érintetteket.  Gödöllőn 
senkinek sem kell kéregetnie, sem 
az utcán töltenie az éjszakát!

(ny.f.)

van, aki visszaél a jó szánDékkal

Senkinek nem kell az utcán élnie!

Márciusban fogadta el az ország- 
gyűlés és már április 20-án hatály-
ba  is lép az a jogszabály, amely 
szerint a 300 négyzetméter felet-
ti, nem kereskedelmi céllal épí-
tett vagy bővített lakóépületek is 
megvalósíthatók egyszerű beje-
lentéssel. A módosítás igencsak 
megosztja a közvéleményt, sokan 
félnek attól, hogy ennek eredmé-
nyeként olyan ingatlanok épülhet-
nek meg, amelyek stílusukban nem 
illeszkednek az egyes települések, 
utcák arculatához. 

Tény, hogy a szabályozás na-
gyobb szabadságot ad az építke-
zőknek, ez azonban továbbra sem 
jelenti azt, hogy mindent lehet, ami 
valakinek a fantáziájában meg-
született.  Az egyszerű bejelentés 
alapján létesülő épületek esetében 
is be kell tartani valamennyi or-
szágos építésügyi jogszabályban 
lévő előírást, s több, a helyi épí-
tési szabályzatban meghatározott 

feltételt. Így például – többek kö-
zött – az építési övezet területi 
lehatárolását; az építési övezetre 
vonatkozóan a megengedett legna-
gyobb beépítettséget, a megenge-
dett legnagyobb beépítési magas-
ságot vagy építménymagasságot, 
a szabályozási vonalat, és a mini-
mális zöldfelület mértékét. Szin-
tén be kell tartani többek között 
az országos vagy helyi építészeti 
örökségvédelemmel, műemlék-
védelemmel – településképi ren-
delet hiányában – a településképi 
védelemmel, országos régészeti-, 
táj- és természetvédelemmel kap-
csolatos rendelkezéseket, továbbá 
a veszélyeztetett területekre, a ter-
mészeti csapások elleni védelemre, 
a katasztrófavédelemre vonatkozó 
követelményeket, védőterületet, 
védőtávolságot.

Szintén fontos, hogy 5 éven be-
lül nem lehet az épület rendelteté-
sét megváltoztatni. 

Jogos a településvezetők,főépí-
tészek aggodalma a településképi 

előírások (helyi építési szabály-
zat), mint közérdeket képviselő 
jogszabályi keretek háttérbe szo-
rulása miatt, hiszen az egyszerű 
bejelentéssel létesülő lakóépületek 
esetében, számos településképet 
jelentősen meghatározó előírás be-
tartása nem kötelező, mint pl. te-
tőhajlásszög, homlokzat felülete, 
színe stb. Nem kötelező továbbá 
a település főépítészének szak-
mai véleményén alapuló, pozitív 
tartalmú településképi vélemény 
beszerzése sem az építkezéshez, 
mely például Gödöllő esetében, 
egy üdülőépületet érintő építési 
engedélyezési eljárásában alapvető 
dokumentum.

Az „eljárás” egyszerűségéből 
adódik, hogy a bejelentő úgy sze-
rez építési jogosultságot, hogy a 
tervezett, megvalósítani kívánt 
építési tevékenység építészeti-mű-
szaki tervdokumentációját az épí-

tésügyi hatóság nem kell „jóvá-
hagyja”, az a bejelentést követő 15 
nap elteltével megtörténik. Fontos 
azonban, hogy a kivitelezés csak 
a jogszabályban meghatározott – 
összetettebb, részletesebb – kivi-
telezésű dokumentum alapján vé-
gezhető!

A betervezett építészeti-, ill. 
műszaki megoldásokra vonatkozó 
jogszabályok betartásának felelős-
ségét az építésztervező viseli. Eb-
ből adódóan a jogszabály előírja, 
hogy építészeti-műszaki tervdo-
kumentációt csak tervezői felelős-
ségbiztosítással rendelkező, jogo-
sult építésztervező készíthet, akit 
művezetőként kötelező bevonni az 
építkezés során, s mindemellett a 
fővállalkozó kivitelezőnek is ren-
delkeznie kell kivitelezői felelős-
ségbiztosítással. 

A jogszabály szerint az építés-
felügyeleti hatóság által folytatott 
eljárásban a járási hivatalok épí-
tésügyi hatósága illetékes.

(KJ)

2017. március 25-én rendezték Budapesten a tavaszi Kár-
pát-medencei Tehetségnapot, a Magyar Tehetségsegítő Szer-
vezetek Szövetségének (MATEHETSZ) díjátadó ünnepségét. 
Az eseményen a Gödöllői Török Ignác Gimnázium kétszere-
sen is érintett volt: az intézmény és egyik diákja is elismerést 
kapott. 

A gödöllői oktatási intézmény immáron második alkalom-
mal nyerte el az „Akkreditált kiváló tehetségpont” címet. A 
rendezvényen a gimnázium képviseletében Csikósné Hunics 
Györgyi vette át a címet igazoló táblát.

Az ünnepségen elismerést vehetett át Stenczel Tamás Ká-
roly (képünkön), a gimnázium 12. A. osztályának diákja, aki 
a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács „Felfedezettjeink 2017” pá-
lyázatán különdíjat nyert. 

A 18 éves Stenczel Tamás Károly az elmúlt években több 
hazai és  külföldi kémiaversenyen szerepelt kiválóan – ezek-
ről lapunk is beszámolt. Eredményeinek köszönhetően meg-
ajánlották számára a felvételt a Cambridge Universityre. 

Mint pályázatából kiderül, célja, hogy helyt álljon az egye-
temen, és élvonalbeli eredményeket érjen el, majd vegyész 
diplomát szerezzen, ezt követően pedig kutatóként szeretne 
dolgozni.                                                                              (ny.)

móDosult az építkezésekre vonatkozó törvény
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Tisztelt Ügyvéd Úr!
Egy lakótelepi társasházban élek párommal 
és közös gyermekünkkel együtt. A szomszéd 
lakást a tulajdonosa bérbe adja már évek 
óta. Eddig semmi problémánk nem volt a 
bérlőkkel, azonban körülbelül 3 hónapja új 
bérlők költöztek a lakásba, és azóta minden 
este hajnalig dáridóznak, hangoskodnak, ami 
lehetetlenné teszi az éjszakai nyugodt pihe-
nésünket, reggelente fáradtan ébredünk. Pró-
báltam beszélni a bérlőkkel és kértem őket, 
hogy a többi lakóra is legyenek tekintettel, 
de erre azt mondták, hogy nekik joguk van 
a lakásukat használni és ott vendégeikkel 
zenét hallgatni. Ezt egy társasházban a többi 
lakónak is el kell fogadnia. Mit tehetünk, hogy 
ez az áldatlan állapot megszűnjön a házunk-
ban?

dr. Váczi Árpád ügyvéd válasza: 
Tisztelt érdeklődő!
A társasházi lakások tulajdonosát – a tár-
sasházi törvény szerint – „a külön tulajdona 
tekintetében megilleti a birtoklás, a használat, 
a hasznok szedése és a rendelkezés joga; a 
tulajdonostárs e jogait azonban nem gyako-
rolhatja a többi tulajdonostárs joga és törvé-
nyes érdeke sérelmével.”
A tulajdonos köteles továbbá a szükséges 
intézkedést megtenni ahhoz, hogy a vele 

együtt lakó személy, valamint az, akinek la-
kása használatát átengedte, a fenti rendelke-
zést betartsa.
Fentiekből következik, hogy a társasházi 
lakás tulajdonosa nem korlátozás nélkül 
jogosult a lakása használatára, mivel a haj-
nalig tartó hangoskodás a többi tulajdonos 
– elsősorban a szomszédai jogait és tör-
vényes érdekeit sérti. A Ptk. 5:5 § alapján 
birtokvédelem illeti meg azzal szemben, aki 
birtoklásában jogalap nélkül háborítja. A tár-
sasház házirendjében határozza meg a kü-
lön tulajdonon belüli zajjal járó tevékenység 
végzésének a lakhatás nyugalmát szolgáló 
szabályait, amit a lakás használói is kötele-
sek betartani.
A fentiekből levezethetően, önt birtokvéde-
lem illeti meg, amennyiben a házirend meg-
sértésével vagy más módon jogalap nélkül, 
tehát tilos önhatalommal a lakása birtoklá-
sában és használatában a lakást használók 
háborítják. Javaslom, hogy próbáljon meg a 
lakás tulajdonosával egyeztetni annak érde-
kében, hogy a bérlők tartsák be az együttélés 
szabályait, és amennyiben ez eredménytelen, 
csak akkor kezdeményezzen birtokvédelmi 
eljárást a birtokháborítás megszüntetése 
érdekében.

dr. Váczi Árpád ügyvéd,
2100 Gödöllő, Petőfi tér 11.

vaczi.arpad@gmail.com

A társasházi lakás
használatának korlátai

TÁRSASHÁZI JOGESETEK, AZ ÜGYVÉD VÁLASZOL

ErEdményEs a gödöllői polgárőrök munkája

Már a jelenlétnek is visszatartó ereje van FELHÍVÁS!
A Gödöllői Lokálpatrióta Klub 
autóbuszos utazást szervez a

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

Első nap Nagykárolyban és Érmindszenten történő megállásokat követően 
szállás a magyar többségű Koltó településen, ahol megtekintjük a Teleki 
kastélyt. Másnap Beszterce és Gyergyószárhegy érintésével Csíkszeredába 
érkezik a csoport. A pénteki programot erdővidéki körút alkotja, látogatás 
többek között Kisbacon és Vargyas településre. A pénteki program része 
egy közös vacsora Böjte Csaba tusnádfürdői gyermekotthonában, ahol le-
hetőség nyílik az otthon megtekintésére, beszélgetésre, kapcsolatfelvétel-
re. A szombati napon az ünnepi szentmisén való részvétel, valamint szabad-
program, Csíkszereda megtekintése. Vasárnap Homoródfürdő, Farkaslaka 
és Torda érintésével, rövid megállásokkal érkezünk Kalotaszentkirályra, 
míg a hétfői visszatérést megelőzően Nagyvárad belvárosát tekintjük meg.

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

Egyre több területen vállalnak fela-
datot a városunkban működő Ózon-
Pajzs Polgárőr Egyesület tagjai. A 
járőrözés mellett rendszeresen se-
gítséget nyújtanak a városi 
rendezvények biztosításában, 
koordinálják a SZEM Moz-
galom munkáját, valamint 
nagy hangsúlyt helyeznek 
a környezet- és az állatvé-
delmi problémák megoldá-
sára is. Az Ózon-Pajzs pol-
gárőrséget jelenleg Dömök 
Mihályné vezeti, alelnökei  
Móczár-Rétháti Attila, dr. 
Reindl László. Harmicöt 
fővel tevékenykednek váro-
sunkban, szoros együttműködésben 
a rendőrséggel és közterület-felügye-
lettel. 

– Nagyon sok területet érint a te-
vékenységük. Miben tudnak a leg-
inkább hatékonyak lenni?

– Elsősorban a bűnmegelőzésben. 
Ennek a fontosságát nem győzzük 
hangsúlyozni. A tapasztalatok jól 
alátámasztják, hogy ahol rendszeres 
a polgárőrség jelenléte, a járőrözés, 
ott csökken a rongálások és a betö-
rések száma. Ennek a hatékonysága 
csaknem olyan, mintha bekameráz-
nánk egy területet. Bár Gödöllő köz-
biztonsága sokkal jobb az országos 
átlagnál, időről-időre megjelentek 
olyan bűnelkövetési formák, mint 
a besurranó tolvajlás, és a főleg 
egyedülállókat, időseket megcélzó 
szélhámosok megjelenése, melye-
ket csak összefogással lehet megfé-
kezni. De említhetném az illegális 
hulladéklerakás megakadályozását, 
illegális fatolvajlás megakadályozá-
sát, amelyeknek a felszámolásában 
szintén jelentős segítséget tudunk 
nyújtani.

– Jelenleg mit tartanak a legfon-
tosabb feladatuknak?

– Két dolgot emelnék ki, az egyik 
a SZEM, teljes nevén a Szomszédok 

Egymásért Mozgalom további nép-
szerűsítése és bővítése. Sokan nem is 
gondolják, milyen elrettentő hatása 
van annak, ha a bűnözők azt látják, 
az emberek odafigyelnek egymásra! 
És ez tényleg semmi többet nem igé-
nyel, mint, hogy odafigyelünk egy-
másra. Ha valaki látja, hogy ismeret-
lenek gyanúsan viselkednek felhívja 
a rendőrségi járőr mobilt 06-20/524-
0340, vagy a rendőrséget (112, 107), 
vagy pedig a polgárőrség központi 
számát, a 06-30/621-2968-at, esetleg 
értesítheti a helyi SZEM-koordináto-
rokat is. A legtöbb csaló, besurranó 
tolvaj elkerüli azokat a területeket, 
ahol ez működik. A SZEM-be bárki 
bekapcsolódhat, egyesületünk bizto-
sít matricát vagy táblát, ami a kapura 
vagy a házfalra téve, már messziről 
jelzi: itt nem érdemes próbálkozni, 
odafigyelünk egymásra.

 Emellett szeretnénk, ha többen 
kapcsolódnának be a polgárőrség 
munkájába, ez szintén fokozná a 
hatékonyságot. Tagjaink a minden-
napok során változó időbeosztásban, 
járőrszolgálatot látnak el. Ennek 

több típusa van, az önálló – amikor 
a polgárőrök járőröznek a területen, 
kapcsolatban állva a rendőrséggel, 
a közös szolgálatok, rendőrrel, vagy 

közterület felügyelővel. Az 
álló figyelő szolgálatok, és 
nem utolsósorban rendez-
vénybiztosítások.

– Milyen feltételei van-
nak, hogy valaki polgárőr 
legyen?

– A jelentkezők egy szemé-
lyes beszélgetés után kitöltik 
a jelentkezési lapot, majd 
három hónap próbaidő után, 
amennyiben az illető megfe-
lel, a vezetőség, valamint a 

tagság véleményét figyelembe véve 
döntünk az állományba lépéséről. 

Nyugodtan mondhatom, az elmúlt 
években olyan csapatot hoztunk lét-
re, amelynek tagjai számára fontos a 
közösség ahol élnek, nem véletlen, 
hogy sokan más civil szervezetek 
munkájában is részt vesznek.

A múlt évi kiemelkedő munkáért 
nyolc fő kapott a vezetőségtől okle-
velet és tárgyjutalmat, megköszönve 
tevékenységüket.

Az új gödöllői rendőrkapitány, vá-
rosunk polgármestere, valamint Gö-
döllő Közbiztonságáért Alapítvány 
elnöke szintén kifejezte megelégedé-
sét az egyesület éves önkéntes telje-
sítményéért.

Mindent megteszünk, hogy a la-
kosság bizalmát megszolgáljuk.

(k.j.)

A Pest Megyei Katasztrófvédelmi 
Igazgatóság Gödöllő Katasztrófavé-
delmi Kirendeltség április 5-én tartot-
ta meg hagyományos, helyi felmenő 
rendszerű katasztrófavédelmi ifjúsá-
gi versenyét, melyet ez alkalommal 
is a gödöllői tűzoltóság területén 
rendeztek meg. A versenyen tizenhat 
csapat , négy középiskola és tizenkét 
általános iskola diákjai mérték össze 
elméleti és gyakorlati tudásukat. A  
csapatoknak a tesztfeladatok mellett 
tíz helyszínen kellett helytállniuk, 
többek között egészségügyi ismere-
teikről kellett számot adniuk, vala-
mint tűzoltási gyakorlat, homokgát 
építés, és más, vészhelyzet esetén 

hasznos tudnivaló 
ismerete szerepelt 
a feladatok között, 
de a katasztrófavé-
delem tágykörébe 
tartozó szakmai 
ismeretek mellett 
a szabadidős tevé-
kenységek bizton-
ságos eltöltéséhez 
is hasznos informá-
ciókat kaptak a résztvevők.

Az általános iskolai csapatok kö-
zül I. helyen a Koren István Tagis-
kola (Domony),  II. helyen az Arany 
János Általános Iskola (Bag) csapata 
végzett.

A középiskolák közül 
I. lett a Váci Szakképzési 

Centrum Petőfi Sándor Gimnázium 
és Gépészeti Szakközépiskola és 
Kollégium (Aszód), II. pedig a  Gö-
döllői Református Líceum és Gim-
názium és Általános Iskola (Gödöl-
lő) csapata.  Ők vehetnek majd részt 
a megyei versenyben.

(ny.f.)

A további hatékony munka előse-
gítése érdekében várják a lakos-
ság anyagi és erkölcsi támogatá-
sát.
Az egyesület számlaszáma: 
11600006-00000000-62242619
Telefonszáma: 06-30/621-2968
E-mail: ozon.godollo@gmail.com

katasztrófavédElmi vErsEny

Most csak játék volt
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A BAgoly könyvesBolt AjánlAtA

Középiskolások

ÁPRILIS 29.: A TÁNC VILÁGNAPJA GÖDÖLLŐN IS

Megrendítő előAdás A gödöllő táncegyüttestől

A székelyek hangja IrodAlMI kAlAndozás MInden korosztálynAk

Verses, játékos költészet napja

Szilvási Lajos bőséges életművének 
egy eddig csak nehezen hozzáférhe-
tő darabját adták ki újra – méghozzá 
1953 után, azaz  64 év elteltével is-
mét. A Szilvási-rajongók, a gyűjtők 
féltve őrzött kötete, a Középisko-
lások, a szerző első regénye, amit 
mindössze 18 évesen írt a SZOT Jó-
zsef Attila regénypályázatára. Meg is 
nyerte, és a kötetét a legendás Würtz 
Ádám illusztrálta.

Szilvási könyvei később százezres 
tételben jelentek meg több kiadás-
ban és utánnyomásban is, a Közép-
iskolások című könyve még csak kis 
példányszámban került boltokba. Így 
sok, könyvespolcokon őrzött Szil-
vási-sorozatból hiányzik ez a kötet. 
Most a gyűjtők és a rajongók kéré-
sére adták ki úrja, nem kis örömöt 
szerezve a Szilvási Lajos regényeit 
kedvelők népes táborának.

Az 1932-ben, Szolnokon szüle-
tett  József Attila-díjas, népszerű 
magyar író és újságíró első regénye, 
természetesen, nem nélkülözheti az 
1950-es éves jellemzőit. Az akkor 
„tomboló” kommunizmustól elvo-
natkoztatva nehéz lehetett volna ak-
koriban érvényesülni:

„A szeptemberi nap szikrázva csil-
logott a Balaton vizén és elöntötte 

fényével a kisvárost. Alig múlt még 
dél. Az aranyló nap magasról ra-
gyogott. Az utcán nem sokan jártak, 
hiszen vidéki kisvárosban ilyenkor 
ebédel mindenki. Az ember hazasiet 
a munkából a családhoz, asztalhoz 
ül, elkölti ebédjét és még arra is van 
ideje, hogy beleolvasson az újságba. 
Az utcán csak azok járnak, akiknek 
halaszthatatlan dolguk akadt, vagy 
szeretik a hőséget, amely nem veszi 
tudomásul, hogy már szeptember 
vége van és megreked a házak kö-
zött. Egyszóval nincs ilyenkor élet a 
városban.

Nagyobb mozgás csupán a város 

keleti végén, a Balaton partján lát-
ható, ahol a víz néha felkapaszkodik 
a sárga fövényre, megsimogatja a 
homokot, majd - mintha ingerkedne 
vele - ismét visszacsúszik, újabb si-
mogatást ígérve. Itt, közel a parthoz, 
zajlik az élet. Hosszú, elnyúló alap-
gödrök tátognak a liget szegélyénél. 
Odébb, már méteres téglafalak hú-
zódnak. Gyár épül itt, textilgyár. Kö-
röskörül, a téglahalmok között naptól 
lebarnult férfiak sürögnek-forognak, 
dobálják egymásnak az égetett-vörös 
téglákat s egy-egy hujjantással siet-
tetik a habarcshordókat” – fogalmaz 
a Középiskolásokban.

Szilvási Lajost az állami népisko-
lában igazgatója fedezte fel, tehetsé-
gesnek tartotta, ezért gimnáziumba 
íratta. 1947-ben belépett a Magyar 
Kommunista Pártba, ez a döntés 
meghatározta politikai és írói kar-
rierjét is. Előbb a Magyar Távira-
ti Iroda munkatársaként, később a  
Szabad Nép szerkesztőjeként dolgo-
zott. Saját irodalmi alkotásait „hobbi 
alkotásoknak” tartotta. Történeteire 
jellemző a romantikus kalandosság, 
az olvasmányosság. Szilvási Lajos 
1996-ban hunyt el Budapesten, 64 
éves korában.

Szilvási Lajos: Középiskolások

1727. április 29-én született Jean G. Noverre francia bal-
ett-táncos, az egyetemes táncművészet megújítója. Ebből 
az alkalomból a Nemzetközi Színházi Intézet 1981. évi 
madridi közgyűlése kezdeményezte a táncművészet vi-
lágnapjának (vagy más szavakkal: tánc világnapja) meg-
tartását. Az UNESCO Nemzetközi Táncbizottságnak a 
felügyelete alatt 1982-ben ünnepelték meg először.

Gödöllő az idén is csatlakozik a világszerte megtar-
tott világnapi rendezvények forgatagához. Nálunk ápri-
lis 29-én, szombaton reggel 9 és déli 12 között a város 
forgalmasabb helyein, például a piacon, a Művészetek 
Házánál, a Királyi Várónál vagy éppen a főtéren szervez 
„megmozdulásokat” Vajda Gyöngyvér táncművész-tán-
coktató. Az itteni rendezvényeken négy, Gödöllőn műkö-
dő tánccsoport lép majd fel: a Gödöllő Táncegyüttes, a 
Gödöllő Táncszínház, a Jumpers és a Black Time.

A tánc világnapjának hivatalosan is megfogalmazott 
céljai közé tartozik a tánc népszerűsítése az általános fel-
fogásban, és hogy arra ösztönözzék az országok vezető-
it, hogy minél nagyobb teret szenteljenek a táncnak az 
oktatási rendszerben, az alapfokú oktatástól egészen az 
egyetemig.         (A)

A Gödöllői Királyi Kastély a zene segítségével hozza közelebb egymáshoz a 

különböző kultúrákat április utolsó hétvégéjén, amikor három estén, három 

különleges koncert várja a közönséget. A kastély dísztermében a fiatal tehet-

ségek neves kortársaikkal együtt lépnek fel. 

Április 28-án, pénteken Mirai Musicians és Szabadi Vilmos előadásában 

Rolla, Dvorák, Kodály és Bartók zenéje mellett a japán dallamok is felcsen-

dülnek. Szabadi Vilmos, a Zeneakadémia master diplomás hallgatói közül 

válogatta ki azokat a master diplomás növendékeket (Yayoi Nakajima/Aya 

Shirai/Megumi Shimanuki), akik méltóképpen tudják bemutatni hazájuk kü-

lönleges muzsikáját, ötvözve azt az európai klasszikus zenével.

Április 29-én este finn vendégeket köszönthetünk a patinás falak között. 

A TrioMe tagjai, Emmi Salmi, Anni Kallioniemi, és Anni Syrjäläinen, előadá-

sában Kuula, Sibelius és Salmenhaara, valamint Beethoven zenéje zenéje 

csendül fel. 

Vasárnap, április 30-án este a hazai zenei élet kiválóságai lépnek közön-

ség elé. Az Egri-Pertis Duó Drahos Béla és Taraszova Brigitta lesz Szabadi Vil-

mos vendége. Tolmácsolásukban többek között Liszt, Dohnányi, Händel és 

Bach muzsikáját hallhatja majd a közönség.             j.

(folytatás az 1. oldalról)

A könyvtár munkatársai az osztályoknak emléklappal köszönték meg 
a részvételt, aki pedig verset is mondott, azt a könyvtárban süteménnyel 
és teával vendégelték meg. 

A rendezvényen valamennyi korosztály képviseltette magát diákok és 
felnőttek egyaránt örömmel kapcsolódtak be a versünnep eseményeibe.

Már hagyomány, hogy a költészet napján a Szent István Egyetemen 
a díszudvarban felcsendülnek a versek a Kosáry Domokos Könyvtár és 
Levéltár szervezésében. Így történt idén is. Dr. Horváth Zoltán egyete-
mi docens, a Gödöllői Fiatal Művészek Egyesületének művészeti veze-
tője vezetésével a versbarátokból verbuválódott alkalmi irodalmi színpad 
társulat előadásában Ady Endre és József Attila versei 
hangzottak el.                                                               (j.)

KAMARAHÉTVÉGE A KASTÉLYBAN
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EMLÉKEZÉS A MUHI CSATA 
HŐS ÁLDOZATAIRA

Újabb pályázati sikerek

Megszépülnek a hadisírok
A gödöllői hagyományoknak meg-
felelően a Szent István Egyetem fő-
épülete előtt, Árpád-házi Kálmán 
herceg szobránál emlékeztek április 
10-én a muhi csata 776. évfordulója 
alkalmából IV. Béla király testvérére, 
a premontrei rend bőkezű jótevőjére 
és a tatárok ellen vívott ütközet áldo-
zataira.

A rendezvényen Lencsés Barna, 
az ünnepséget szervező Premontrei 
Szent Norbert Gimnázium tanára 
mondott beszédet.

Kiemelte, az 1208-ban született 
Kálmán herceg mindvégig hű test-
vérként segítette az elsőszülött báty-
ját. Ez a jó viszony sajnos nem volt 
jellemző sem az Árpád-ház, sem más 
uralkodó családok történetére. A tatár 
betörés ellen több tízezren védekez-
tek, a Muhi csatában a király nagyobb 
katonai tapasztalatokkal rendelkező 
öccse volt gyakorlatilag a magyar 
haderő főparancsnoka. A súlyos ve-
reség ellenére a király megmenekült, 
de Kálmán herceg halálos sebesülést 
szenvedett. Ő Somogy megyében 
hunyt el. A talapzaton látható szobrok 
Ugrin kalocsai érsek révén az egyház, 
Montreáli Jakab nagymester szemé-
lyében a templomos lo-
vagok hőseinek állít em-
léket.

Kálmán herceg felvi-
déki birtokaiból jelentős 
adományokkal segítette 
a Kassa környékén, Já-
szón gyökeret vert pre-
montrei rend működését. 
Takács Menyhért jászói 

prépost a trianoni döntést követően 
határozta el, hogy a mai Magyaror-
szág  területére költözteti a rendet és 
Gödöllőn alapít új középiskolát.

1931 az ifjúság éve volt hazánkban, 
a fiatalon elhunyt Szent Imre herceg 
halálának 900. évfordulójára emlé-
kezve. A premontreiek úgy vélték, 
Kálmán herceg példáját is a fiatalság 

elé állíthatják, ezért 
emelték lovas szob-
rát abban az évben 
gödöllői intézmé-
nyük épülete elé.

A folytatásban Lu-
kács Gábor Imre 
premontrei atya 
mondott imát Kál-
mán hercegért és a 
csata hőseiért. Előtte 
azonban kiemelte: 

amikor jótevőre emlékezünk, gon-
doljunk arra is, hogy a jótettek, a le-
mondások valamiről egy nemes cél 
érdekében általunk is követhetők. 
Hiszen nekünk is van mit adnunk; 
mert van tehetségünk, szorgalmunk, 
munkánk, amiből áldozni tudunk ki-
sebb-nagyobb közösségeink javára. 
Elősegíthetjük, hozzá tudunk járulni 
ahhoz, hogy ha hiányt szenvednek 
valamiben, mégis végezni tudják a 
feladatukat.

Az atya a herceg védőszentjéről is 
szólt. Szent Kálmán 1012-ben halt 
majdnem vértanú halált. Skóciából 
származott, Malcolm király fia volt, 
anyai ágon magyar származású. Egy 
szentföldi zarándoklatról tért vissza, 
amikor Bécs közelében kémnek néz-
ték, megkínozták és megölték.

(lt)

A Gödöllői Szimfonikus Zenekar 
Remekművek Gödöllőn című bér-
letsorozatának előadásai az elmúlt 
években már nem csak városunk 
lakóinak jelentenek vonzó, színvo-
nalas programot, hanem a térségben 
és a fővárosban élő komolyzene iránt 
érdeklődőknek is. A négy előadásból 
álló 2017/18-as bérlet már megjelent 
és megvásárolható .

Az új, ősszel induló évad első 
hangversenye október 28-án a refor-
máció 500. évfordulója előtt tiszte-
leg. Mendelssohn művei csendülnek 
fel, többek között az V. „Reformá-
ció” szimfónia 4.tételét is hallhatja 
majd a közönség Horváth József, a 
Kolozsvári Magyar Opera karmeste-
rének vezényletével. 

A bérlet többi előadására 2018. 
február 24-én, március 24-én és áp-
rilis 21-én kerül sor.

A második koncerten két zeneó-
riás, Wagner és Csajkovszkíj mű-
vei szólalnak meg, többek között a 

Trisztán és Izolda részletei csendül-
nek fel, szólót énekel Cserna Ildikó 
(szoprán), a zenekar élén pedig Hor-
váth Gábor áll majd. 

Szintén ő vezényel a harmadik 
bérletes előadáson, amely egyfajta 
zenei időutazást kínál. Az esten Mo-
zart: C-dúr zongoraverseny KV467, 
Muszorgszkij: Egy kiállítás képei, és 
Kovács Zoltán: Adagietto című mű-
veit szólaltatja meg a zenekar, az est 
szólistája Horváth Benedek (zon-
gora).

A sorozatot „Klasszikus mester-
művek” zárják. Haydn és C. Ph. E. 
Bach kompozíciót hallhatja a kö-
zönség Ertüngealp Alpaslan, Artis-
jus-díjas karmester dirigálásával, és 
Perényi Miklós Kossuth-díjas gor-
donkaművész szóló játékával. 

A bérleteket július közepéig ked-
vezményesen lehet megvásárolni a 
Művészetek Háza jegyirodájában, a 
jegy.hu-n és az InterTicket hálóza-
tában, a régi bérletesek helyét pedig 
április 29-ig fenntartják.               (ny.f.)

(folytatás az 1. oldalról) 

Gödöllőn az I. világháború ko-
moly áldozatokkal járt. A behívott  
1867 férfi közül 247-en estek el 
a fronton, és 300-an járták meg a 
hadifogságot. Az áldozatok közel 
kétharmadáról ma sincsenek infor-
mációk. 

A frontvonalaktól való nagy távol-
ság miatt kevés katona halott került 

a szülőfalujának temetőjébe. Akik 
itt voltak-vannak eltemetve többsé-
gében betegen, sebesülten kerültek 
haza és hosszabb-rövidebb szenve-
dés után hunytak el.

De voltak olyanok is, akiknek a 
holttestét még a háború alatt vagy a 
háború után hozták haza. Az 1920-
as évek közepén indult meg a hősi 
halottak exhumálásának hulláma. A 
családok a szállításhoz kormányzati 
segítséget is kaptak. 1929 októberé-
ben 18 magyar katona földi marad-
ványainak hazaszállításáról állapod-
tak meg az illetékesek.

Egy 1929. október 13-án a Keleti 
Pályaudvarra befutó, hősi halotta-
kat szállító szerelvénnyel érkeztek 
haza Sipos Géza gödöllői születé-
sű katona földi maradványai. Sipos 

Géza hadapród, 1916. feb-
ruár 25-én, San Michele Del 
Carso mellett vívott ütkö-
zetnél egy gránátrobbanás 
következtében halt meg. A 
holttestét akkor a Gorizia 
melletti biljei temetőben te-
mették el. Az exhumálását 
a család kérésére folytatták 
le. A temetésre 1929 október 

14-én került sor a 
református teme-
tőben református 
szertartás szerint. 

Feltételezhe-
tően egy hason-
ló hazaszállítási 
akció keretében 
került a gödöllői 
temetőbe Révész 
Nándor holttes-
te is, aki szintén 
az olasz fronton 
halt hősi halált 
22 évesen tartalékos had-
nagyként.

A temetőbe azonban 
nem csak gödöllői kato-
nák sírjai találhatók, nem 
egyszer a sebesültszállító 
vonaton útközben elhuny-
tak kaptak itt végső nyug-

helyet, de a kastélyban berendezett 
hadikórházból is többeket itt temet-
tek el, mint például Sztrehovszki 
Pál, püspökhatvani őrvezetőt, akit 
lőtt sebbel szállítottak Gödöllőre és 

1917. december elején hunyt el. A 
katolikus temetőben is található ka-
tonasír, itt temették el Kepes Józse-
fet, aki 33 évesen 1915 márciusában 
halt hősi halált.

Azokban az esetekben, amikor az 
elhunytnak nem volt gödöllői hozzá-
tartozója, a temetést a község intéz-
te, a halottakat pedig a helyi lakosok 
mindig nagy számban kísérték el 
végső útjukra.

(kj)

2017. április 22-én „…a kék magasba szállok…” címmel nyílik meg a 
Gödöllői Iparművészeti Műhely Erzsébet királyné tiszteletére rendezett 
zászlókiállítása, kapcsolódva a „Bölcsőtől a koronáig – Gödöllő, a király-
né városa” elnevezésű kulturális tematikus évhez, amellyel a város Erzsé-
bet királyné születésének 180. és magyar királynévá való koronázásának 
150. évfordulója alkalmából tiszteleg. 

A meghívott textilművészek nagyméretű művekkel vesznek részt a 
kiállításon, az alkotások célja, hogy a kortárs művészet segítségével új 
fényben mutassák be Erzsébet királynét.

A tárlaton Aranyosi Zsuzsanna, Bányász Judit, Bornemisza Eszter, 
Czeglédi Júlia, B. Csernyánszky Katalin, Csíkszentmihályi Réka, T. 
Doromby Mária, Fóris Katalin, Golarits Erzsébet, Göbölyös Márta, 
Katona Szabó Erzsébet, Kelemen Katalin, Latin Anna, Makkai Márta, 
Morvay Ibolya, Orient Enikő, Ruttka Andrea, Sárváry Katalin, textil-
művészek munkáit láthatja a nagyközönség. A kiállítást Simonffy Márta, 
Ferenczy Noémi-díjas textilművész, az MKISZ elnöke nyitja meg.

A GIM-ház már több alkalommal rendezett zászlókiállítást, s nem csak 
itthon, hanem külföldön is, így például 2004-ben a belgiumi Turnhout 
városban, Gödöllő testvérvárosában a magyar napok keretében, és 2008-
ban, az intézmény tízéves fennállására Üzenet címmel.

Az április 22-én megnyíló kiállítást 2017 szeptemberéig láthatják az 
érdeklődők.

(bd)

KORTÁRS MŰVÉSZEK TISZTELGÉSE

Zászlókiállítás a GIM-házban
ÚJABB REMEKMŰVEK
A GÖDÖLLŐI SZIMFONIKUS ZENEKARTÓL
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ÚJ TANÖSVÉNY A BOTANIKUS KERTBEN 

Láthatatlan Régió

JÁSZBERÉNYI ÁLLATKERT 

Új terrárium, új lakók

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

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

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

HÉTVÉGÉN IS NYITVA TARTÓ 

ÁLLATORVOSI RENDELŐ
Április 22-23-án, 

szombaton és vasárnap,
9-12 óráig: 

dr. Koleszár István
rendelője

Gödöllő, Mátyás király u. 11.

 Tel.: 06-30-535-55-23

POLLENHELYZET:
NÖVEKSZIK A TERHELÉS

BUDAPESTI ÁLLATKERT:
MUFFIN, A KIS MUFLON

2017. március 19-re virradóra eltűnt 
Móric, a képen látható, jellegzetes 
színű, ivartalanított fiatal kandúr Gö-
döllő–Máriabesnyő részéről, a Dam-
janich u. végéről.

Kérem, aki bármilyen információ-
val tud szolgálni, jelezzen a követke-
ző tel. számon: 

06-70-507-9135
e-mail: evna965@gmail.com
Minden segítséget megköszönünk, 

pénzjutalom a megtalálónak!

Eltűnt

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:

Újabb aranyos apróságnak örülnek a Budapesti Állat- és Növénykert láto-
gatói: A március végén született mufloncsemete, aki a Muffin nevet kapta 
gondozóitól, már vidáman szökdécsel anyja mellett a kifutón.

A törékeny jószágot ugyanis eleinte el kellett különíteni a morcos papától, 
de azóta helyreállt a családi béke és a család minden tagja együtt van. Muffin 
születése után hamar lábra állt, de akkor még a gyenge lábacskái hamar elfá-
radtak, így gyakran megpihent.

Az előző muflon bárány tavaly ugyanilyen tájt látta meg a napvilágot.
Forrás: zoobudapest.com

A jó idő beköszöntével tovább fokozódhatnak az allergiások panaszai. Az 
elkövetkezendő napokban, hetekben  ugyanis a platán koncentrációja nagyon 
magas, a tölgy és a nyír virágpora magas szintet érhet el. A fűz, a kőris, a cip-
rus- és tiszafafélék közepes koncentrációban lesznek jelen. A kültéri allergén 
gombák spóraszáma egyelőre alacsony tartományban marad.

Új terráriummal és újabb állatfajokkal 
bővült a Jászberényi Állat- és Növény-
kert. Mostantól festő békák (Dendrobates 
tinctorius citronella), kék nyílméregbé-
kák (Dendrobates tinctorius azureus) és 
feketelábú nyílméregbéka (Phyllobates 

bicolor) is láthatóak a bemutatókban. 
A szerencsésebb látogatók még egy kis 
nyílméregbéka-brekegést is hallhatnak.

A jászberényieknek régi terve vált 
valóra egy kapibara érkezésével. A vi-
lág legnagyobb rágcsálója még egyedül 

van, de már szervezik társai beszerzését. 
A kapibara először egy elkülönítő helyre 
került, onnan költözik át a Dél-Amerika 
kifutóba, ahol elkezdődik az összeszok-
tatása más dél-amerikai fajokkal.

              Forrás: jaszberenyzoo.hu

Az ország egyik legkülönlegesebb tanös-
vényét, a Láthatatlan Régiót avatta fel az 
egyetem Gödöllői Botanikus Kertjében 
dr. Tőzsér János rektor és dr. Czóbel 
Szilárd, a Természetvédelmi és Tájöko-
lógiai Tanszék docense. 

A Botanikus Kertben található 1,5 hek-
táros gyertyán-elegyes mezei juharos-töl-
gyes erdő ennek az erdőtársulás típusnak 
az utolsó maradványfoltja hazánkban. Az 
itt lévő kocsánytalan tölgyek egészségi 
állapotát mérték fel a Fakopp vizsgálat 
segítségével. A kijelölt fákat egy kis ös-
vényen végig sétálva lehet megtekinteni 
és QR-kód olvasó alkalmazás segítségé-
vel, okostelefon kijelzőjén megismerhető 
a kéreg alatti egészségi állapotuk. 

Tőzsér János kiemelte: mindig öröm-
mel tesz eleget a Botanikus Kert meghí-
vásának, mert valamennyi alkalommal 
szakmai újdonságot láthat. A kert mun-
katársai arra törekednek, hogy az isme-
ret-átadás minden szintjén megosszák 
kutatási eredményeiket a látogatókkal, 
érkezzenek azok az egyetemről vagy a 
városból.  A Láthatatlan Régió tanösvény 
különlegessége, hogy a klímaváltozás 
miatt élőhelyében veszélyeztetett ko-
csánytalan tölgyállományok védelmére 
hívja fel a figyelmet. A fák kérge alatt 
lejátszódó folyamatok kimutatása költ-
séges vizsgálattal történhet, de ez a fafaj 
megmaradását szolgálja. 

A rektor arra is rámutatott, hogy a Bo-
tanikus Kertbe látogatók közvetlenül is 
megismerkedhetnek az ott folyó kutatá-
sokkal, ezúttal mobiltelefonra applikált 

webfelület segítsé-
gével. 

Az emberiség tör-
ténetét végigkíséri 
az a vágy, ami egy-
ben a tudományos 
megismerés egyik 
célja is, hogy feltár-
jon olyan titkokat, 
amik szabad szem-
mel nem láthatóak. 
Nos, ilyen titoknak 
számít az is, hogy vajon milyen egy élő 
fa törzse belülről. A Láthatatlan Régió 
egy olyan hazánkban és a nagyvilágban 
egyaránt egyedinek és különlegesnek 
tekinthető tanösvény, ami egy QR-kód 
olvasására képes mobileszköz segítségé-
vel lehetővé teszi, hogy a fák belső szer-
kezetét is megnézhessük, miközben ezek 
a fák a szemünk előtt lombosodnak ki, 
virágoznak és termést érlelnek, mondta 
Czóbel Szilárd.

Ez a tanösvény lehetőséget teremt 
arra, hogy egy hazai fejlesztésű, modern 
műszerrel végzett, tudományos kutatás 
eredményeit a nagyközönség is megis-
merhesse. Ehhez persze ki kell mozdulni 
a szobából, el kell látogatni a kertbe és 
miközben 100 évesnél idősebb törzsű 
tölgyek között, illetve egy különleges er-
dőtársulás megmaradt foltjában sétálunk, 
részesei lehetünk ennek az élménynek.

A tanösvényt végig járva láthatjuk, 
hogy vannak kívülről szemlélve teljesen 
egészségesnek látszó, de belül már odvas 
tölgyek is. Felmerülhet bennünk a kérdés, 

vajon miért nem vágják ki ezeket. Azért, 
mert az idős fák, azaz a famatuzsálemek, 
akárcsak a lábon álló vagy kidőlt holt fa-
anyag a biológiai sokféleség megőrzése 
szempontjából a legjelentősebb élőhe-
lyek közé tartozik. Európában az erdei 
fajok közel harmadának az életben mara-
dása az öreg fáktól és a holtfa jelenlététől 
függ. Ezek ugyanis élőhelyet, menedéket 
és táplálékforrást biztosítanak az odúlakó 
madaraknak, a denevéreknek, rengeteg 
rovarfajnak, gombáknak, zuzmóknak és 
moháknak. Az idős fákhoz kötődő bio-
lógiai sokféleség, alapvető fontosságú az 
erdőben zajló biológiai folyamatok fenn-
tartásában, amelyek nélkülözhetetlenek 
az erdő termőképességének és ökoszisz-
téma szolgáltatásainak biztosításához is. 
Kulcsszerepet töltenek be tehát az erdők 
anyag- és energiaforgalmában, a termő-
hely stabilizációjában, regenerációjában, 
széndioxid-megkötésében.

Az átadás keretében egy növényfel-
ismerő játékot is átadtak az Európa hírű 
vadkörtefa mellett.                            (l.t.)
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Röplabda – Kettős gödöllői veReség

Távolodó negyedik hely
FELHÍVÁS!!

A Gödöllői Sport Közalapít-
vány sportcélú ingatlan pálya-
gondnoki és -felügyeleti felada-
tainak ellátására munkatársat 

keres.

Hasonló területen végzett tapasz-
talat előnyt jelent.

Jelentkezni fényképes önéletrajz 
gcsani@gmail.com e-mail címre 

történő elküldésével lehet.
Gödöllői Sport Közalapítvány!

Április első hétvégéjén rendezték 
meg a 23. Maratona di Roma, azaz 
a Róma Maraton futóversenyt, ame-
lyen ezúttal is rajhoz állt a gödöllői 
Sztarenszky Tiborné, Marika néni.

Az esős időben megrendezett Róma Mara-
tonon 131 országból neveztek, a résztvevők 
száma több mint 16 ezer fő volt. Marika 
néni 6 óra 59 perc és 49 másodperc alatt tel-
jesítette a maratoni 42 kilométeres távot, ez-

zel összességében a 13330. helyen végzett.
A hölgyek 80 év fölötti kategóriájában nem 
indult más, így joggal lehet büszke Szta-
renszkyné a teljesítményére, sőt a férfiak 
80 év fölötti korcsoportjában is mindössze 
kilencen álltak rajthoz, ebből időeredménye 
alapján a gödöllői futó egy olasz és egy fran-
cia versenyzőt is maga mögé utasított!
Sztarenszky Tibornét kérdeztük az olasz-
országi kalandról: – Még mindig álomszerű 
ez az egész. Az, hogy ennyi idősen, ilyen 
nehéz időjárási körülmények között, a 7 óra 
30 perces szintidőn belül teljesíteni tudtam a 
maratoni távot nagy öröm a számomra. Az 
elrajtolásunk után, nagy égzörgés, villám-

lás és jónagy záporok voltak a 42 km távon 
végig. Futásközbe sokszor az éppen mellém 
került futóval egymásra néztünk, nevettünk 
a kialakult helyzetünkön és mutattuk, hogy 
megcsináljuk, biztattuk egymást. 
– Mi vitte előre?
– Az, hogy meg szeretném csinálni. Vé-
gig az járt a fejemben, hogy képes vagyok 
rá és arra a sok-sok edzésre, felkészülésre 
gondoltam futás közben, amit a hideg téli 
napokon elvégeztem a Margitszigeten a 
római futóverseny érdekében. Nem mon-
dom, hogy könnyű volt mindezek ellenére. 
A szurkolókat elmosta a véget nem érő eső, 
sokan elcsúsztak, összetörték magukat a ko-
pott kockaköveken, de végül sikerült célba 
érnem és nagyon boldog voltam, amikor a 
gyönyörű érmet a nyakamba tették.          -lt-

Róma maRaton 2017 – teljesítve

Sztarenszky Tiborné ismét a mezőnyben

Április elsején Gödöllő adott otthont 
a Fair Play Roadshow eseménynek 
és ezen belül a Fair Play Football és 
a football3 teljes hazai és nemzetkö-
zi szakmai elitjének a Grassalkovich 
Kastéllyal szembeni füves területen.

A szervező Oltalom SE roadshow-ja váro-
sunkban kezdte meg országjáró és a határon 
túlra is kiterjedő túráját. Az idei első ren-

dezvény amolyan bemutató jelleggel is bírt, 
ennek fényében a szervezők három csapata 
mellett a társrendező gödöllői önkormány-
zat szintén három csapattal képviseltette 
magát a villámtornán. A Közterület felügye-
let csapata mellett a Polgármesteri Hivatal, 
valamint a gödöllői Rendőrkapitányság 
vett részt a tornán, míg az Oltalom SE, a 
Fair Play Football Roadshow mediátor és 
a Bahia Közösség csapatai mérkőztek egy-

mással. A tornát a Közterületesek nyerték 
meg, megelőzve a gödöllői rendőröket és a 
Hivatal csapatát.
Az roadshow időközben már a gádorosi ren-
dezvényén is túl van, amely hasonlóan a gö-
döllői rendezéshez, vidám hangulatban telt. 
A túra megy tovább, több magyarországi 
helyszínt követően a Felvidéken és Erdély-
ben is pattog majd a labda!                      -tt-

FaiR play Roadshow – az idén mi voltunK az elsőK

Gödöllő is bekapcsolódott

A gödöllői kötődésű Stollár Fanny 
az elmúlt héten felnőtt szinten is 
elkezdte az előrelépést, ugyanis az 
április elején az USA-ban rendezett 
charlestoni WTA-tornán megszerez-
te első WTA-főtáblás győzelmét a 
felnőttek között.

A gödöllői Hajós iskolából 2013-ban el-
ballagó Stollár Fanny 13 évesen minden 
idők legfiatalabb egyéni magyar bajnoka 
lett és az U16-ban, egyéniben, párosban, 
valamint csapatban is Európa-bajnokságot 
nyert. A nemzetközi légkőrbe már 14 évesen 
belekóstolhatott, de annak ellenére, hogy a 
juniorok között párosban, Wimbledonban 
nyerni tudott, csaknem jött az átütő siker a 
felnőtteknél egészen ez év április elejéig. A 
Dél-Karolinában található Charlestonban 
megrendezett salakpályás WTA-torna fő-
tábláján, az első fordulóban a világranglista 
282. helyén álló Stollár két játszmában (6:3, 

7:5) legyőzte az amerikai Asia Muhamma-
dot (133.), ezzel megszerezve első WTA-fő-
táblás győzelmét.
A második fordulóban aztán még nagyobb 
sikernek örülhetett a 18 esztendős magyar 
teniszező, aki a torna negyedik helyén ki-
emelt, a világranglistán a 14. helyen álló 
orosz Jelena Visznyinát verte meg 7:6, 7:6-
ra és jutott be a nyolcaddöntőbe. Ez jelen-
tette végül a végállomást a gödöllői Stollár 
Fannynak, aki a lett Jelena Ostapenko ellen 
1:6, 0:1-es állásnál combsérülés miatt kény-
telen volt feladni a küzdelmet.
Összességében a sérülés ellenére kiváló ver-
senyen van túl Fanny, aki két győzelmének 
köszönhetően előrelépett a világranglista 
212. helyére.                   -tl-

tenisz – gödöllőtől a wta siKeRig

Stollár Fanny WTA-főtáblás meccset nyert

XX. alkalommal adott otthont Gö-
döllő a Diákolimpia mezei futóver-
seny országos döntőjének, amelyet 
ezúttal is a városi repülőtér terüle-
tén rendeztek meg április 11-én. 

A huszadik gödöllői versenyen nem csak a 
házigazda jubilált, ugyanis a Diákolimpia 
idén lett 30 éves. A duplán jubileumi futó-
versenyt dr. Gémesi György polgármester, 
Egri Gyula a Magyar Diáksport Szövetség 
elnökségi tagja és a Pest Megyei Diáksport 
Szövetség elnöke, továbbá Rádics Balázs, 
a Magyar Diáksport Szövetség ügyvezető 
igazgatója nyitották meg, valamint a nyitó 
ceremóniát a Vuelta SE és a Jumpers tánc-
együttes előadása színesítette. 
Az országos döntőben a 19 megye és Buda-
pest, összesen 2023 fő II-VI. korcsoportos 

futója mérettette meg magát és futották le az 
előírt távokat. 
A gödöllőiek közül ezúttal sem egyéniben, 
sem csapatban nem született dobogós helye-
zés. A II. korcsoportos lányoknál egyéniben 
senki nem futott a legjobb húszon belülre, 
ellenben csapatban a Hajós iskola (Kriszt 
Sarolta, Zsemle Hanna, Kőcs Nikoletta, 
Benke Alexandra, Keindl Júlia Réka) a 
hetedik lett 39 intézmény közül. Ugyan itt 
az Erkel a 31. helyen végzett. A fiúknál a 
Hajós csapata a 14. helyen zárt az egyéni 
eredmények alapján a 41 értékelhető csa-
pateredménnyel rendelkező iskola közül 
(csapateredményeknél a négy legjobb egyé-
ni futó eredménye után rangsoroltak).
A III. korcsoportos lányoknál a Szent Imre 
került be a legjobb tízbe, a 7. helyen végzett 
a Ferencz Janka, Batizi Emese, Ferenc 
Emese, Dobránszky Zita, Fazekas Csen-
ge alkotta csapat. Itt a Hajós a 24., míg az 
Erkel a 29. lett a 38-ból. A IV. korcsoportban 
a lányoknál 33 csapatból az 5. helyen vég-
zett az Erkel (Németh Nóra, Hrapan Júlia, 

Gódor Fanni, Butor Dóra, Pintér Ber-
nadett), míg a fiúknál egyéniben a GEAC 
futója, a Mogyoródon tanuló Szőke-Kiss 
Jácint a 10. lett a 230 fős mezőnyben.
Az V. korcsoportos lányoknál 154-en in-
dultak egyéniben, itt Szőke-Kiss Anna 
(Premontrei) az 5. helyen végzett, míg a 
Szőke-Kiss A., Patakfalvy Luca, Bajnó-
czi Fruzsina, Csernyánszky Sára, Király 
Anna alkotta csapat a negyedik lett 28 in-
tézményből. A fiúknál ugyan ebben a kor-
osztályban egyéniben a Budapesten tanuló 
GEAC-os futó Kovács Balázs (alsó képen 
elől) 196 főből a hatodik helyen végzett, 
míg csapatban a Premontrei gimnázium ta-
nulói a 33. helyen zártak (35-ből).
A legidősebb, VI. korcsoportos tanulók me-
zőnyében a lányoknál a 17. lett csapatban a 
Premontrei (22-ből), míg a fiúknál egyéni-
ben a 16. helyen végzett 186 induló közül 
Ferencz Ábel (Premontrei). Részletes ered-
mények a www.mdsz.hu weboldalon. -ll-

diáKolimpia – XX. mezei FutóveRseny döntő gödöllőn

Jubileumi gödöllői verseny
Az egyik fél második győzel-
méig tartó 5-8. helyekért zaj-
ló küzdelemben hazai pályán 
fogadta a Penta-GRC csapata 
az MTK-t a párharc második 
meccsén és ezúttal is sima, 
3:0-ás vereséget szenvedett 
csapatunk, így a 7. helyért küz-
denek majd a mieink a bajnok-
ságban.

Borkovits Zoltán tanítványai az 
első felvonásban 3:0-ra kaptak ki a 
kék-fehérektől, így lett volna miért 
visszavágni, ráadásul az életben ma-
radáshoz nem hibázhatott csapatunk. 
Nos, a több sebből vérző Penta-Gö-
döllői RC nem bírt az MTK Buda-
pesttel, legfőképpen a szerény gö-
döllői támadójátéknak köszönhetően 
ami újabb sima, 3:0-ás vereséget je-
lentett, valamint azt, hogy a fővárosi 
alakulat 2-0-ás összesítéssel abszol-

válta a párharcot. 
A bajnokságban így a hetedik he-
lyért léphet majd pályára a Gödöllő, 
méghozzá a Kaposvár ellen, akikkel 
szemben az alapszakaszban idegen-
ben 3:0-ra nyertek Széles Petráék, 
viszont hazai környezetben a So-
mogy megyeiek örülhettek 3:2-es 
sikernek.
Az egyik fél második győzelméig 
tartó párharc első mérkőzését Kapos-
váron rendezik majd.
NB I. rájátszás 5-8. helyért, 2. mér-
kőzés: Penta-Gödöllői RC – MTK 
Budapest 0:3 (–15, –23 –13) 
(Fotó: grcvolley.hu)  -ll-

Röplabda – Kettős veReség az mtK-tól

Hetedik helyért küzd a Penta-GRC

Három ponttal tért haza a Vi-
adukt-Biatorbágy otthonából a 
Gödöllői SK a megyei első osz-
tályú pontvadászatban, miután 
2-1-re nyerni tudott Szász Ferenc 
együttese, míg a megyei három-
ban a GEAC 2-2-es döntetlent ját-
szott Kerepesen.

Az elmúlt hétvégén újabb rangadón van 
túl a Gödöllői SK csapata, akik a megyei 
I. osztályú pontvadászat negyedik helyén 
álló Viadukt-Biatorbágy SE otthonában 
vizitáltak.  Szász Ferenc együttese tudta, 
bármilyen eredmény születik a második 
hely ezúttal még nem kerülhet veszély-
be, ugyanis a forduló előtt négy pont volt 
a Tura előtt az előny, de ahhoz, hogy ne 
szakadjon le a listavezető, három pont 
előnnyel az élen álló Vecsés mögött min-
denképpen győzelmi kényszerben volt 
a csapat. Nos, a teher olyannyira nem 
nyomasztotta a fiatalokat, hogy 2-1-re 
nyert a Gödöllő, ezzel újabb lépést tett az 
éremszerzés felé.

A Gödöllő 23 játéknapot követően 49 
ponttal a második helyen áll a tabellán.
Pest megyei I. osztály, 23. forduló
Viadukt SE-Biatorbágy – Gödöllői SK 
1-2 (1-1) Gólszerzők: Kaiser László, 
Mudroch Mendel.

Megyei III. osztály – GEAC betli

A listavezető GEAC-SZIE Kerepesen 
vizitált és hagyott ott értékes két pon-
tot, miután csak 2-2-es döntetlent ért el 
a meglepetéscsapatnak számító hazaiak 
otthonában.  A 11. helyen álló hazaiak 
legutóbb a második helyezett Kistarcsát 
verték meg. A GEAC 20 fordulót köve-
tően 49 ponttal az élen áll csoportjában.
Pest megyei III. Közép A-csoport, 20. 
forduló: Kerepesi SBE – GEAC-SZIE 
2-2 (0-0) Gól: Müller Péter (2).          -tt-

labdaRúgás – geaC betli KeRepesen

Viadukton is bomba jó volt a GSK 

Heti műsorajánló
Pest megyei I osztály, 24. forduló

Április 22., szombat 16 óra
Gödöllői SK – Tápiószecső FC

(Táncsics M. úti Sportcentrum)
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Április 24. (hétfő) 17.00: Z. Molnár Ildikó 
(furulya, kamarazene) növendékeinek 
hangversenye.
Április 25. (kedd) 17.00: Braun Julianna 
(gitár) növendékeinek hangversenye
Április 26. (szerda) 17.00: Várnai Miklós-
né (fagott, furulya) növendékeinek hang-
versenye
Április 27. (csütörtök) 17.00: Sivadóné 
Benyus Hedvig (fuvola) növendékeinek 
hangversenye

FRÉDÉRIC CHOPIN ZENEI
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

A Gödöllői Új Művészet Közalapítvány 
és a GIM tisztelettel meghívja Önt 

2017. április 22-én (szombat) 17 órára
 

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

Köszöntőt mond: dr. Pappné Pintér Csilla, Gödöllő város alpolgármestere
Megnyitja: Simonffy Márta, Ferenczy Noémi-díjas textilművész, az MKISZ elnöke

Kurátor: Katona Szabó Erzsébet textilművész
A kiállítást rendezte: D. Udvary Ildikó művészettörténész

 A kiállítás megtekinthető 2017. szeptember 10-ig (szombat–vasárnap) 14-18 óráig

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 17-23.: 

Kígyó Gyógyszertár, Gábor Á. u. 3. Tel.: 430-069.
Április 24-30.: 

Sanitas Gyógyszertár, Thegze L. u. 2. Tel.: 545-585.

Idén a gödöllői kutyatartók az ebek veszettség 
elleni kötelező védőoltását a városi állatorvosi 
rendelőkben az alábbi időpontokban kedvezmé-
nyes áron adathatják be:  
Április 18-21., keddtől péntekig,17-18 óráig, Áp-
rilis 22., szombat, 9-11 óráig.
DR. KOLESZÁR ISTVÁN rendelője, Mátyás 
Király utca 11..
Április 24-28., hétfőtől péntekig, 8-10 óráig, Áp-
rilis 29., szombat, 9-11 óráig,
DR. BODÓ SZILÁRD rendelője, Gödöllő, Ka-
zinczy Ferenc u. 34.
Az ebek kötelező veszettség elleni oltásáról a 
164/2008. (XII./ 20.) FVM rendelet szól. Ennek 
értelmében az állattartó köteles minden 3 hónapos 
életkort elérő ebet saját költségén veszettség ellen 
beoltatni és féregteleníteni, majd mindezt 6 hónap 
múlva megismételni. A felnőtt kutyát minden 
évben egyszer kötelezően újra be kell oltatni.
Szintén kötelező a bélférgek elleni kezeléshez 
szükséges féreghajtó tabletta.
Azoknak az ebeknek, amelyek nem rendelkez-
nek a Magyar Állatorvosi Kamara ajánlásának 
megfelelő sorszámozott oltási könyvvel, új oltási 
könyvet állítunk ki. Az ebek oltása kérhető egyéb 
időpontokban is a rendelőben, illetve háznál, de 
ebben az esetben az oltás teljes költségét, illetve a 
kiszállási díjat is ki kell fizetni.
Fontos Tudnivaló: Négy hónapos kornál idősebb 
eb csak microchippel megjelölve tartható. Ennek 
betartását a jegyző és a kerületi hivatal ellenőrzi. 
Veszettség ellen csak microchippel megjelölt eb 
oltható. A veszettség elleni védőoltás alkalmával 
a microchippes megjelölés is kérhető.

Tájékoztatás az ebek 
kötelező veszettség 

elleni oltásáról

FELHÍVÁS!

2017. évi Városi Pedagógus Napon
ismételten átadásra kerül 

a GÖDÖLLŐ TALENTUM DÍJ

Önkormányzatunk 1998. évben alkotott rendeletet a vá-
rosi díjak alapításáról és adományozásáról. A rendeleti 
szabályozás alapján minden évben elismerésre kerülnek 
városunk azon személyei és közösségei, akik szakmai te-
vékenységükkel hozzájárultak városunk fejlődéséhez, jó 
hírnevünk növeléséhez. 

A GÖDÖLLŐ TALENTUM DÍJ-ban, azt a gödöllői la-
kóhellyel rendelkező és Gödöllőn élő 15-25 év közötti fia-
tal személyt részesítjük, aki a város kulturális, művészeti, 
oktatási, sportéletében, valamint tanulmányi eredményei 
során maradandót alkotott, kiemelkedő eredményt ért el, 
példás, magas színvonalú tevékenységével hozzájárult Gö-
döllő város jó hírneve növeléséhez.

A GÖDÖLLŐ TALENTUM DÍJBAN évente 1 személy 
részesíthető.

A GÖDÖLLŐ TALENTUM díj átadására a GÖDÖLLŐ 
GYERMEKEIÉRT, IFJÚSÁGÁÉRT díj átadása alkalmá-
val megrendezésre kerülő nyilvános ünnepségen kerül sor.

Tisztelettel kérem, tegyenek javaslatot olyan 15-25 év 
közötti fiatalra, akit méltónak tartanak e díj elnyerésére.

 
Kérem, hogy javaslatát írásban, részletes indoklással szí-

veskedjen a Gödöllői Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri 
Kabinetre eljuttatni (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.) vagy 
e-mailben a kovacs.reka@godollo.hu címre.

HATÁRIDŐ: 2017. május 10. (szerda), 12 óra
      

dr. Jeney László Botond, az Ifjúsági és Köznevelési Bi-
zottság elnöke sk.
Szűcs Józsefné, a Kulturális, Sport és Nemzetközi Kap-
csolatok Bizottságának elnöke sk.

FELHÍVÁS!

2017. évi Városi Pedagógus Napon
ismételten átadásra kerül a

GÖDÖLLŐ GYERMEKEIÉRT,
IFJÚSÁGÁÉRT DÍJ

Gödöllő Város Önkormányzatának a városi díjak ala-
pításáról és adományozásának rendjéről szóló 1998. 
évi 12. számú rendelete értelmében a GÖDÖLLŐ 
GYERMEKEIÉRT, IFJÚSÁGÁÉRT DÍJ azoknak a 
személyeknek, illetve szervezetnek, vagy közösség-
nek adományozható, akik:

• kiemelkedő eredményeket értek el a nevelő-oktató 
munkában, illetve annak szervezésében, irányításában,

• magas fokú pedagógiai, szakmai felkészültségük  
alapján élen járnak az

újszerű és hatékony pedagógiai módszerek kidolgo-
zásában és  alkalmazásában, 

• színvonalas és eredményes munkájukkal szolgál-
ták a gödöllői gyermekek, a gödöllői ifjúság gondozá-
sát, nevelését.

A díjban évente legfeljebb 3 személy vagy 2 sze-
mély és 1 szervezet, vagy  közösség részesíthető.

Tisztelettel kérem, tegyenek javaslatot olyan sze-
mélyre vagy személyekre, akit/akiket méltónak tarta-
nak e kitüntető cím elnyerésére. 

Kérem, hogy javaslatát szíveskedjen postai úton a 
Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri Kabinetre (pos-
tai cím:  2100  Gödöllő, Szabadság tér 7.)  és/vagy 
e-mailben a kovacs.reka@godollo.hu e-mail címre 
eljuttatni.

HATÁRIDŐ: 2017. május 10. (szerda), 12 óra
      

dr. Jeney László Botond, az Ifjúsági és Köznevelési 
Bizottság  elnöke sk.
Szűcs Józsefné, a Kulturális, Sport és Nemzetközi 
Kapcsolatok Bizottságának elnöke sk.
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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 keres 
szakképzett, angolul beszélő pincért, felszolgálót.

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

– Gödöllőn az Erzsébet Királyné Étterem és Kávézó keres 
munkatársat konyhai kisegítő, mosogató munkakörbe.

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



KÖZLEMÉNY
+ Segítség! Megírom az igazságot, a 
házam még lakható, de amikor nagy 
eső van, recsegnek a gerendák. Fé-
lek benne lakni. (Régi, ‚56-ban, bon-
tásból készült vályogház.) Ha tud, 
segítsen: számlaszámom: 62100140-
11103152, Heves Megyei Csány Ta-
karék Szövetkezet. (Részletekben 
visszafizetném.) Köszönettel, Nagy 
György 

INGATLAN
+ Eladó Gödöllőn a Batthyány utcában 
egy 30 méteres utcafronttal rendelke-
ző 1080 nm-es telek, a jobb hátsó ne-
gyedében egy 50 nm-es lakóházzal+ 
18 nm-es garázzsal. Buszmegálló a 
telek sarkánál. Irányár: 22 MFt. Tel: 06-
20-9279-272 
+ Bontandó házat vagy építési telket 
vennék Gödöllőn! Tel.:20/944-7025
+ Gödöllőn minőségi garázs-össze-
kötéses ikerház, 3szoba+ nappalis, 
135nm hasznos, 420nm-es privát te-
lekkel eladó. I.ár: 35MFt Tel.:20/772-
2429

+ Új építésű részen 4 szoba+ nappalis, 
garázsos újszerű 139nm-es ikerház 
eladó 600nm-es telken iár: 41,9m Ft 
Tel.:20/772-2429
+ Sürgősen eladó Gödöllőn, belváros-
ban egy 30nm-es, fsz-i, cirkós üzlet-
helyiség Iár:9.9M Ft+áfa. Tel.:20/804-
2102
+ Eladó 3szoba+ Nappalis, telje-
sen alápincézett ház Gödöllőn irá-
nyár: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, 5.emeleti 
44m2-es felújítandó, egy szobás lakás 
eladó!! Iár:12.9MFt Tel.:20/539-1988
+ Újfenyvesben nappali+ 5szo-
bás, garázsos ikerházfél eladó! Irá-
nyár:39,5MFt Tel.:20/539-1988
+ Gödöllőn, új építésű ikerházak eladó-
ak! Tel.:20/539-1988

+ Gödöllőn, Királytelepen 
452m2-es, összközműves 
saroktelek ikerház építé-
sére vonatkozó kész ház-
tervvel eladó! Iár:9,8MFt. 
Tel.:20/772-2429
+ Szadán igényes környe-
zetben, jó fekvésű, 1600m2, 
gondozott, közműves 
építési telek 9,5M-ós irá-
nyáron sürgősen eladó! 
Tel.:20/772-2429
+ Eladó lakást keresek köz-
pontban! Tel.:20/804-2102 
+ Gödöllőn, központban, 
95m2-es, n+3 szobás 
családi ház 837m2-es te-
lekkel eladó! Iár.:28MFt 
Tel.:20/944-7025
+ Petőfi téren teremga-
rázs-kocsibeálló kiadó!! 
14Eft/hó (Félév esetén 
kedvezmény!) Tel.:20/944-
7025
+ Gödöllőn a Völgy utcában 
/Boncsok dűlő/ eladó egy 
896 nm-es építési telek, 

festőien panorámás 
környezetben. 20/371-
1332 
+ TELEK ELADÓ: 742 
nm, nem közműves 
zárt kert. Villany az ut-
cában. Iár: 2,5 MFt. Tel: 
061/252-4204 
+ Eladó Gödöllőn a Bat-
thyány utcában egy 30 
méteres utcafronttal 
rendelkező 1080 nm-es 
telek, a jobb hátsó ne-
gyedében egy 50 nm-es 
lakóházzal+ 18 nm-es 

garázzsal. Buszmegálló a telek sarká-
nál. Irányár: 22 MFt. Tel: 06-20-9279-
272 
+ Domonyvölgy, Tulipán utcában pano-
rámás, ápolt, 300 négyszögölön alpesi 
stílusú téglaház (víz, villany, fúrt kút, 
100 tő szőlő, 25 termő gyümölcsfa) 
7,2MFt-ért eladó. 06-28-530-308, 06-
20-542-8437
+ Eladó Gödöllő központjában, liftes 
épületben 2db egyenként 31nm-es 

-akár egybe is nyitható- 
légkondicionált, egyéni 
mérőórás, új építésű -la-
kás célra is használha-
tó- iroda. Iár:13,95MFt/
db. 06-70-3345-707 
+ Eladó Gödöllőn a Pa-
noráma utcában téliesí-
tett faház nagy, teraszos 
telekkel. Teher-
mentes, állandó 
lakhatásra alkal-
mas. Iár: 16,3 
MFt. 06-20-326-
3235 
+ Magánszemély, 
készpénzes vá-
sárlással, 1,5 – 2 
szobás, erkélyes 

LAKÁST KERES megvételre. 
0620/554-2944 
+ Gödöllő központjában, a 
Szent István téren 54 nm-es, 
2 szobás, 2. emeleti, felújított, 
egyedi fűtéses, erkélyes lakás 
eladó. Irányár: 17 millió Ft. Tel: 
20/254-6266 
+ Gödöllő Harasztban, négy-
lakásos társasházban 55nm-es, két-
szobás, cirkofűtéses, körbenapozott 
lakás kilátással, kertrésszel eladó. 
Öt éve teljesen felújítva. 19 MFt. Tel: 
20/525-9163 

ALBÉRLET KIADÓ
+ Gödöllő központjában új építésű, 
magas színvonalon kivitelezett, egyedi 
külső és belső kialakítású ház garázs-
zsal számlaképesen kiadó. Érd: 0670-
3345-707 
+ Kiadó 50nm-es, felújított, 2szobás, 
amerikai-konyhás lakás Gödöllő köz-
pontjában téglaépítésű, 10éve épült, 
liftes ház első emeletén. (Gáz-cirkó 
fűtés, részben bútorozott, gépesített). 
06-70-431-1412
+ Egy szoba, konyha, fürdőszoba, spá-
jz kiadó, gépkocsinak zárt 
parkolási lehetőséggel. 
50.000 Ft+ rezsi, 2 havi 
kaució. 06-20-3594-223 
+ Gödöllő belvárosában a 
Kampis Antal téren 32 nm-
es GARZON részben búto-
rozottan hosszútávra kiadó. 
70.000 Ft+ rezsi/hó+ kétha-
vi kaució. 30/432-6322 
+ 90 nm-es, 3 szoba+ nap-
pali, konyha elrendezésű 
lakás központi részen ki-
adó. (Lakásnak, irodának is 
alkalmas.) Plusz a Remsey 

körúti mélygarázsban parkolóhely ki-
adó. 20/9325-415 
+ Máriabesnyőn 35 nm-es 1,5 szoba 
konyhás kertes ház szívességi szerző-
déssel kiadó 50.000 Ft+ rezsi, +kéthavi 
kaució. 70/779-8529 
+ Gödöllőn 3 szoba, nappalis össz-
komfortos különálló családi ház (a 
telken mellette lévő kiadva), bérbe adó 
szívességi szerződéssel. Tel: 70/779-
8529

ÜZLET, IRODA, GARÁZS
+ 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
+ GARÁZST VESZEK a Szent János 
utca és a Munkácsy utca közötti terü-
leten. 70/341-9665 
+ Gödöllő központjában riasztóval fel-
szerelt egyes GARÁZS kiadó. 20.000,-
Ft/hó. Raktárnak is. 06-309-079-322

ÁLLÁS
+ 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 szakképzettség-
től függetlenül keresünk kiemelt bé-
rezéssel. Jogosítvány előny, szakmai 
képzést biztosítjuk. Jelentkezőket vá-
runk az ország egész területéről rövid 
szakmai önéletrajzzal. Jelentkezés: 
allas2016if@gmail.com 
+ Vagyonőröket keresünk Gödöl-
lői telephely őrzésére! Érdeklődni: 
0670/9456-079. 
+ A Trans-Motors Kft szadai telephely-
lyel JÁRMŰVEZETŐT keres billenős 
teherautóra. Elvárás: C kategóriás 
vezetői engedély. Jelentkezés mód-
ja: fényképes szakmai önéletrajzzal 
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az info@transmotors.hu 
e-mail címre vagy a 0630-
948-1998 telefonszámon 
lehet.
+ Gödöllői munkahelyre 
telepi dolgozót keresünk. 
Jelentkezés fényképes 
önéletrajzzal a karrier@
omtrt.hu e-mail címen. 
+ Gödöllői munkahelyre 
azonnali kezdéssel 3,5 
tonnás tehergépkocsira 
keresünk áruszállító-rako-
dót. B kat. jogosítvány, sa-
ját GPS készülék, és jó fi-
zikai kondíció szükséges! 
Fényképes önéletrajzokat 
várunk, kb. fizetési igény-
nyel a fatelepk@gmail.
com e-mail címen! 
+ Szadai szépségszalon-
ban, frekventált helyen 
FODRÁSZ HELYISÉG ven-
dégkörrel és teljes beren-
dezéssel kiadó! Érdeklőd-
ni: 06-302-110-765 
+ A Fővárosi Önkormány-
zat Gödöllői Idősek Ottho-
na (2100 Gödöllő, Dózsa 

György út 65.) felvételt hirdet VAR-
RÓNŐI munkakör betöltésére, 8 órás 
munkaidőben. Feltétel: Varrónői szak-
képesítés. Jelentkezni személyesen 
vagy telefonon az intézmény gondno-
kánál: Baráth Sándorné: 28/410-364 
(119 mellék), e-mail: gondnoksag@
idosekotthonagodollo.hu 
+ A Fővárosi Önkormányzat Gödöllői 
Idősek Otthona (2100 Gödöllő, Dózsa 
György út 65.) felvételt hirdet MOSÓ-
NŐI illetve MOSÓMESTERI munkakör 
betöltésére, 8 órás munkaidőben. Fel-
tétel: 8 általános iskola, OKJ végzett-
ség (Vegytisztító, kelmefestő moso-
dás). Jelentkezni személyesen vagy 
telefonon az intézmény gondnokánál: 
Baráth Sándorné: 28/410-364 (119 
mellék), e-mail: gondnoksag@idose-
kotthonagodollo.hu 
+ Jogosítvánnyal rendelkező fiatal 
férfi kollégát keresünk árukiszállítási 
munkára, gödöllői telephelyre. Tel: 06-
30-659-2161 (hívható délelőtt).
+ Kiállításokat kivitelező cég ASZTA-
LOS /BÚTORFÉNYEZŐ/ VILLANYSZE-
RELŐ pozícióba munkatársat keres. 
Amit kérünk: Megbízható, pontos mun-
kavégzés. Amit kínálunk: Változatos 
munkakör, Stabil háttér, 
Budapestről a kijutás 
céges busszal biztosí-
tott munkábajárási költ-
ségtérítés. Jelentkezés 
fényképes önéletrajzzal 
az office@arts-crafts.
hu címen. További infor-
máció: 0628/542-315, 
0620/288-1650 
+ Gödöllő területére szó-
rólap-újság terjesztőt 
keresek. A munka vé-
gezhető iskola, nyugdíj 
mellett is. Gödöllői la-
kosok jelentkezését vá-
rom! Tel: 20/495-2420 
+ Varrni tudó KÁRPI-
TOST keresünk, akár 
alkalmi munkára is na-
gyon magas napi fize-
téssel. Tel: 06-20/943-
2828
+ HÁZVEZETŐNŐI ÁL-
LÁSRA középkorú höl-
gyet keresünk hosszú 
távra, gödöllői mun-
kahelyre, napi 8 órára. 
Bejelentett állás. Elvá-
rások: házimunkában 
jártas (főzés, mosás, va-

salás, takarítás), munkájá-
ra igényes, precíz és gyors, 
jogosítvánnyal rendelkezik, 
megbízható, nemdohány-
zó. Gödöllő és közvetlen 
körzetéből fényképes be-
mutatkozó levelet várunk: 
e-mail: bizalom.partner@
gmail.com
SZOLGÁLTATÁS
+ Középkorú, pedagógiai 
végzettségű „pótmami” 
pár órás gyermekfelügye-
letet vállal akár hétvégén 
is. Tel: 20/243-2025, hon-
lap: mesterem.info.hu 
+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSO-
LÁS 50 nyelven, anyanyelvi, 
diplomás, gyakorlott szak-
fordítókkal! Kedvezményes 
árak. I.L.I Fordítóiroda, Gö-
döllő, Körösfői u. 2. Tel.: 
28-511-366, 20/543-1775, 
e-mail: info@ili.hu, ili.go-
dollo@gmail.com 
+ KERTGONDOZÁS: met-
szés, sövénynyírás, bo-
zótirtás, fűnyírás, gyep-
szellőztetés, fakivágás, 
kaszálás és egyéb kerti 
munkák. Lelkiismeretes, 

alapos, megbízható munka rendsze-
resen és alkalmanként is. Tel: 30/528-
7777 
+ KÖNYVELÉS, cégalapítás, mun-
kabérszámfejtés, tanácsadás. Gödöl-
lő, Tűztoronyház, Kossuth utca 13. Tel: 
06-30-592-1856, 06-30-508-1380, 06-
28-784-752 
+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZE-
RELÉS, új csatorna bekötés, fürdőszo-
bák, régi fűtési rendszerek, vízvezeté-
kek felújítása, új szerelése, kialakítása, 
locsoló, mérő tervezése, beépítése, 
átadása. Cirkók, gázkészülékek, kon-
vektorok karbantartása felújítása, javí-
tása. Tel: 20/9527-289, 28/476-229 
+ 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 
+ SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? 
Hívjon bizalommal, házhoz megyek. 
Számítógép szerelés, rendszer és 
programtelepítés, vírusirtás garanciá-
val. Hétvégén is! Tel: 30/333-9201 
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A VÜSZI NONPROFIT KFT. ASZTA-
LOS, VAGY FAIPARI SZAKMUNKÁS 
MUNKATÁRSAT KERES.

Gödöllői székhelyű, városüzemel-
tetéssel foglalkozó társaság aszta-
los, vagy faipari végzettségű mun-
katársat keres.
Feladatok: Gödöllő közterületi játszótereivel kapcsola-
tos munkák (játszóeszközök rendszeres ellenőrzése, 
javítása, karbantartása). Gödöllő város közterületein 
lévő utcabútorok javítása, karbantartása.
Elvárások: szakmunkás, vagy technikusi végzettség, 
gépjárművezetői engedély B  kategóriában, felelősség-
vállalás, önálló munkavégzés, megbízhatóság, terhel-
hetőség, minőségi munkavégzés.
Szükséges tapasztalat: 1 év tapasztalat faipari szak-
mában, de pályakezdők jelentkezését is várjuk.
A jelentkezéseket a merenyi.eva@vuszikft.hu e-mail 
címre várjuk. Határidő: 2017. április 28.

A VÜSZI NONPROFIT KFT. FÉMIPA-
RI SZAKMUNKÁS MUNKATÁRSAT 
KERES.

Gödöllői székhelyű, városüzemelte-
téssel foglalkozó társaság fémipari 
(lakatos, gépész) végzettségű mun-
katársat keres. 
Feladatok: Gödöllő közterületi játszótereivel kapcsola-
tos munkák (játszóeszközök rendszeres ellenőrzése, 
javítása, karbantartása). Gödöllő város közút és járda 
hálózata, azoknak környezete, közterületek, valamint a 
kapcsolódó műtárgyak (hidak, átereszek, csapadékvíz 
elvezetési rendszerek, forgalomtechnikai eszközök) 
karbantartása, üzemszerű működésének biztosítása, 
hibák megelőzése és azok szakszerű javítása.
Elvárások: szakmunkás, vagy technikusi végzettség, 
gépjárművezetői engedély B  kategóriában, felelősség-
vállalás, önálló munkavégzés, megbízhatóság, terhel-
hetőség, minőségi munkavégzés.
Szükséges tapasztalat: 1 év tapasztalat fémipari szak-
mában, de pályakezdők jelentkezését is várjuk.
A jelentkezéseket a merenyi.eva@vuszikft.hu e-mail 
címre várjuk . Határidő: 2017. április 28.

A VÜSZI NONPROFIT KFT. KER-
TÉSZ  MUNKATÁRSAT KERES.

Gödöllői székhelyű, városüzemel-
tetéssel foglalkozó társaság keres 
kertész munkatársat.
Feladatok: Gödöllő közigazgatás 
területén parkfenntartási munkák (metszés, növényül-
tetések, füvesítés) elvégzése.
Elvárások: kertész szakmunkás, vagy kertész techni-
kusi végzettség, gépjárművezetői engedély B  kate-
góriában, szakmai tapasztalat városüzemeltetésben, 
fenntartásban, felelősségvállalás, önálló munkavégzés, 
megbízhatóság, terhelhetőség, minőségi munkavég-
zés.
Előny: helyismeret, kertészeti kisgépkezelői oklevél.
Szükséges tapasztalat: 1 év parkfenntartási tapaszta-
lat, de pályakezdők jelentkezését is várjuk.
A jelentkezéseket a merenyi.eva@vuszikft.hu e-mail 
címre várjuk. Határidő: 2017. április 28.



+ DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉL-
KÜL. Tóth Tamás 06-70-502-5620 
+ KERTGONDOZÁS metszés, gépi PER-
METEZÉS, műtrágyázás, füvesítés, fű-
nyírás, rotációs kapálás. Fakivágás, 
bozótirtás, sövényvágás, ereszcsator-
na tisztítás. Gyomirtás. Ágak, levelek, 
gallyak elszállítása. 06/30-747-6090 

+ KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSZ-
SZÁLLÍTÁS. RAKTÁRO-
ZÁS. Csomagoló anyagok 
árusítása. Minden, ami a 
költöztetéshez kell. Had-
nagy Árpád 20/311-7470 
+ Betegségeket kiváltó 
lelki okok oldása Gödöl-
lőn. További információ a 
www.thetagodollo.hu ol-
dalon. Időpont egyeztetés: 
20/367-4274
+ REDŐNYJAVÍTÁS, GURT-
NI CSERE egész Pest me-
gyében garanciával, meg-
bízható szakembertől, 
szolid áron, 48 órán belül. 
0670-418-3032
+ KÖLTÖZTETÉS! BÁR-
MIT, BÁRHOL, BÁRMIKOR! 
Igény esetén RAKTÁRO-
ZÁST, LOMTALANÍTÁST is 
vállalunk. Tel: 70/621-6291 
+ DUGULÁS ELHÁRÍTÁS 
falbontás nélkül. Ázások 
csőtörések megszünteté-
se. Vécék tartályok csapok 
szifonok cseréje. Csatorna 

kamerázás. VÍZSZE-
RELÉS. 20/491-5089
+ Azonnali kezdéssel 
vállalok KŐMŰVES 
MUNKÁT, BURKO-
LÁST, VÍZSZERELÉST, 
TETŐJAVÍTÁST és 
fűnyírást! Tel: 06-70-
361-9679 
+ SZOBAFESTÉS-MÁ-
ZOLÁST, tapétázást, 
széldeszkák, keríté-
sek, faházak karban-
tartását vállaljuk. Hív-
jon bizalommal. Tel: 
0670/576-8925
+ KERTFENNTARTÁS 
és NÖVÉNYVÉDELEM. 
Fakivágás, tuják, sö-
vények visszavágása. 
Bozótirtás, fűkaszá-
lás, füvesítés, gyepújí-
tás, ültetés. GÉPI PER-
METEZÉS: bukszusok, 
gyümölcsfák virág-
záskorában, örökzöl-
dek lemosó és beteg-
ség megelőzése, kerti 
kullancsok gyérítése. 
06/20-922-4400

EGÉSZSÉG,
TESTÁPOLÁS

+ Gyógypedikűr: tyúkszem, szemölcs, 
bőrkeményedés, vastag benőtt gom-
bás köröm kezelése, ápolása. Tal-
pmasszázs. Óvakodjon a 
feketén dolgozó házaló kon-
tároktól! 30 év szakmai háttér. 
Bárándi József 20/532-7275

UTAZÁS
+ A megszokott magas színvonalon 
kirándulást szervezünk 2017. 08.31 
- 09.03-ig (4 nap) PRÁGA – KARLO-
VY-VARY-ba. Félpanzió, a busz Gödöl-
lőről indul és ide is érkezik. Részvételi 
díj: 63.800 Ft. Befizetni (felét): 06.18-
án 14-16h az Átrium Üzletházban, a 
Vadász Boltban. Érdeklődni: Tóthné  
30/268-5596, 28/415-685 

OKTATÁS

ADÁS-VÉTEL
+ Almásy Katalin becsüs, vásárol leg-
magasabb áron bútorokat (romosat 
is), festményeket, órákat, dísztárgya-
kat, porcelánokat, szobrokat, könyve-
ket, csillárt, ékszereket, hangszert, ki-
tüntetést, régi pénzt, csipkét, bizsukat, 
borostyánt, hagyatékot, mindenféle 
régi tárgyat díjtalan kiszállással, érték-
becsléssel hétvégén is. 30/308-9148

+ RÉGISÉG. Pappné Szilvia szakbe-
csüs díjtalan kiszállással vásárol antik 
bútorokat, festményeket, órákat, min-
denféle szobrokat, vitrin dísztárgyakat, 
ezüstöt (hibás és hiányos darabokat 
is), régi pénzeket, bizsukat és ékszere-
ket, borostyánt, mindenféle régiséget 
és HAGYATÉKOT. Legmagasabb áron 
vásárolunk első vevőként! Tel: 06/1-
293-1759, 70/942-0806, 20/465-1961 

+ Eladó egy „Tornádó” nevű háromke-
rekű ELEKTROMOS KERÉKPÁR. Alig 
használt, de gyenge az akkumuláto-
ra. Ára: 130.000 Ft. Tel: 20/886-1656, 
20/886-1655 
+ Eladók nagyon olcsón működő ház-
tartási és egyéb gépek: fagyasztók, 
hűtők, mikrók, radiátorok, motoros fű-
rész, kontrás női kerékpár, stb. Tel: 06-
20-999-6453 
+ GYÖNYÖRŰ OSZLOPTUJÁK kapha-
tók Gödöllőn termelőtől. Több mint 

1000 közül választhat 30-40 %-os 
áron. Tel: 30/569-8137 

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. (Temetővel szemben) 
06-30/536-4300, 28/611-728 
www.akkugodollo.hu 
+ Eladó egy „Tornádó” nevű 
háromkerekű ELEKTROMOS 
KERÉKPÁR. Alig használt, de 
gyenge az akkumulátora. Ára: 
130.000 Ft. Tel: 20/886-1656, 
20/886-1655 

EGYÉB
+ MÉZET közvetlenül a terme-
lőtől, a Ludányi Méhészetből! 
Akác-, Virág-, Hárs-, Geszte-
nye-, Repce krém-, Lépesméz, 
Propolisz, Virágpor kapható. 
3kg fölött házhoz szállítjuk. 

30/9891-721 
+ Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME 
zárszalagos mézet közvetlenül a ter-
melőtől! Akác-,  Hárs-, Repceméz. 
720ml-es csavaros tetejű befőttes 
üveget cserébe elfogadok. Házhoz 
szállítás. Szabó Méhészet Gödöllő, 
Lovas u.3. 28/417-913 
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FELHÍVÁS!
Értesítem a gödöllői állandó lakó-
hellyel vagy tartózkodási hellyel 
rendelkező tisztelt szülőket, hogy 
az önkormányzat által fenntartott 
óvodákba történő jelentkezés időpontja:

2017. május 8-12-ig, 8.00 – 17.00 óráig.
A 2017/2018-as nevelési évre való jelentkezés 
feltétele az ebben az évben betöltött 3. életév és 
gödöllői lakhely vagy tartózkodási hely.

Kérem, hogy a harmadik életévét betöltött 
gyermekük óvodai felvételét a körzetük szerinti 
óvodába kérjék.

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a 
gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és 
lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá 
a szülő vagy gondviselő személyi azonosító és 
lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumokat 
szintén szíveskedjenek magukkal vinni: a gyer-
mek egészségügyi kiskönyve, TAJ-kártyája, az 
utolsó védőnői státuszvizsgálat másolata.

Nevelési év: az óvodában szeptember 1-jétől 
a következő év augusztus 31-ig tartó időszak.

Tájékoztatom a tisztelt szülőket, hogy a nem-
zeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
8. (2) bekezdése értelmében azok a gyermekek, 
akik augusztus 31-ig betöltik harmadik életévü-
ket, a nevelési év kezdő napjától legalább napi 
négy órában óvodai foglalkozáson vesznek részt.

A szülő az óvodai nevelésben történő rész-
vételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét 
köteles beíratni a települési önkormányzat vagy 
a fenntartó által közzétett közleményben megha-
tározott időpontban.

A jegyző – az egyházi és magán fenntartású 
intézmények esetében a fenntartó – a szülő ké-
relmére és az óvodavezető, valamint a védőnő 
egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem 

előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig 
felmentést adhat a kötelező óvodai neve-
lésben való részvétel alól, ha a gyermek 
családi körülményei, képességeinek ki-
bontakoztatása, sajátos helyzete indokol-
ja.

A napi négy órában óvodai nevelés-
re kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az 
óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles 
arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját 
követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a 
gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózko-
dási helye szerint illetékes jegyzőt. 

Ha az óvodaköteles gyermek egy nevelési 
évben igazolatlanul öt nevelési napnál többet 
mulaszt, az óvoda vezetője – értesíti a gyermek 
tényleges tartózkodási helye szerint illetékes 
gyámhatóságot és a gyermekjóléti szolgálatot. 
Az értesítést követően a gyermekjóléti szolgálat 
az óvoda bevonásával haladéktalanul intézke-
dési tervet készít, amelyben a mulasztás okának 
feltárására figyelemmel meghatározza a gyer-
meket veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást 
kiváltó helyzet megszüntetésével, a gyermek 
óvodába járásával kapcsolatos, továbbá a gyer-
mek érdekeit szolgáló feladatokat. 

A sajátos nevelési igényű gyermeknek joga, 
hogy különleges bánásmód keretében állapotá-
nak megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, 
konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön 
attól kezdődően, hogy igényjogosultságát meg-
állapították. A különleges bánásmódnak megfe-
lelő ellátást a szakértői bizottság szakértői véle-
ményében foglaltak szerint kell biztosítani.

A szülő választja ki a sajátos nevelési igényű 
gyermek/tanuló számára megfelelő ellátást 
nyújtó nevelési-oktatási intézményt az illetékes 
szakértői bizottság szakértői véleménye alapján, 
a szülő és a gyermek igényeinek és lehetőségei-
nek figyelembe vételével.

A sajátos nevelési igényű gyermek óvodai 
nevelése az e célra létrehozott gyógypedagógi-
ai nevelési-oktatási intézményben, konduktív 
pedagógiai intézményben, óvodai csoportban 
vagy a többi gyermekkel/tanulóval részben vagy 
egészben együtt, azonos óvodai csoportban tör-
ténhet.

SNI gyermekek ellátására jogosult óvodák:
A fogyatékosság típusának megfelelően vala-

mennyi önkormányzati óvoda fogad SNI-s gyer-
mekeket. Kérem, hogy konkrét esetben a honla-
pon található elérhetőségeken érdeklődjenek az 
óvoda vezetőjénél.

Az óvodák elérhetőségei és az óvodai körzet-
határok Gödöllő város honlapján érhetők el.

Az óvodai felvételről legkésőbb 2017. június 
9-ig értesítést küld az óvoda.

A nevelési-oktatási intézmény a gyermekkel/
tanulóval kapcsolatos döntéseit – jogszabályban 
meghatározott esetben és formában – írásban 
közli  a szülővel.

A szülő, ha azt az óvodai beiratkozás napján – 
az elektronikus elérhetőségének megadásával – 
kérte, elektronikus úton értesítést kap arról, hogy 
a gyermeke óvodai felvételt nyert vagy felvétele 
elutasításra került.

Az óvoda döntése intézkedése vagy intézke-
désének elmulasztása (a továbbiakban együtt: 
döntés) ellen a szülő – a közléstől, ennek hiányá-
ban a tudomására jutásától számított 15 napon 
belül – a gyermek érdekében eljárást indíthat. 

Települési önkormányzat által fenntartott ne-
velési-oktatási intézmény esetén a jegyző járhat 
el. 

A fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést
a) jogszabálysértésre vagy az intézmény belső 

szabályzatának megsértésére hivatkozással be-
nyújtott kérelem, továbbá

b) az óvodai felvétellel és az óvodából való 
kizárással kapcsolatban benyújtott kérelem te-
kintetében.

A fenntartó eljárásában a kérelmet elutasíthat-
ja, a döntést

a) megváltoztathatja, vagy
b) megsemmisíheti és a nevelési–oktatási in-

tézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.
Az érdeksérelemre hivatkozással benyújtott 

kérelmet – a fenntartó hatáskörébe tartozó ké-
relmek kivételével – a szülői közösség és a ne-
velőtestület tagjaiból álló, legalább három tagú 
bizottság vizsgálja meg. A vizsgálat eredménye-
képpen a bizottság

a) a kérelmet elutasítja, 
b) a döntés elmulasztóját döntéshozatalra uta-

sítja,
c) a hozott döntést megsemmisíti és a döntés-

hozót új döntés meghozatalára utasítja.
A kérelem benyújtásával kapcsolatos határidő 

számítására, a mulasztásra, a kérelem elbírálá-
sával kapcsolatos eljárásra a közigazgatási ható-
sági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

A szülő a fenntartónak a jogszabálysértésre 
hivatkozással benyújtott kérelem tárgyában ho-
zott döntésének bírósági felülvizsgálatát kérhe-
ti, a döntés közlésétől számított 30 napon belül, 
jogszabálysértésre hivatkozással.

A nevelési-oktatási intézmény döntése jog-
erős, ha a meghatározott határidőn belül nem 
nyújtottak be eljárást megindító kérelmet, vagy 
az eljárást megindító kérelem benyújtásáról le-
mondtak. A másodfokú döntés a közléssel válik 
jogerőssé. A közlésre a közigazgatási hatósági 
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szó-
ló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

A jogerős döntés végrehajtható, kivéve, ha bí-
rósági felülvizsgálatát kérték. A másodfokú dön-
tés azonnali végrehajtását rendelheti el a dön-
téshozó, ha azt a nevelési-oktatási intézménybe 
járó többi gyermek nyomós érdeke indokolja.

Gödöllő, 2017. április 7.
dr. Gémesi György polgármester
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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

FELHÍVÁS!
Értesítem a gödöllői állandó 
lakóhellyel, vagy tartózkodási 
hellyel rendelkező tisztelt szü-
lőket, hogy 3 éven aluli gyerme-
kük bölcsődei felvételi kérelmét 
az alábbi időpontban jelezhetik 
az önkormányzat által fenntartott 
bölcsődékben:

2017. május 2-5-ig  8-17 óráig.

Gödöllői  Egyesített Palotakert 
Bölcsőde    Gödöllő, Palotakert 17. 

Bölcsődevezető: Varga Gyön-
gyi    (Tel.: 410-906 )

Telephelye: Mézeskalácsház   
Gödöllő Premontrei u. 8.

Szakmai vezető: Tóth Miklósné    
(Tel.: 422-072) 

Gödöllői Me-
sevilág Bölcsőde 
Gödöllő, Kos-
suth L. u. 5-7. 

Bölcsődeve-
zető: Pálfi Sán-

dorné  (Tel.: 410-566)

A beiratkozáshoz az alábbi do-
kumentumokat szíveskedjenek 
magukkal vinni:

A gyermek születési anyaköny-
vi kivonata, egészségügyi kis-
könyve, TAJ-kártyája és lakcím-
kártyája. A szülő vagy gondviselő 
személyazonosító igazolványa és 
lakcímkártyája.

Gödöllő, 2017. április 7.
dr. Gémesi György

polgármester
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Beküldési határidő: 
2017. április 25.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-
os vásárlási utalványát nyerte: 
Zombori Adél, Erzsébet királyné krt. 
17.,  Eiben Istvánné, Szent János u. 
16.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-
os vásárlási utalványát nyerte: 
Kerekes Zoltán, Isaszegi út 98., dr. 
Horváth Bánk, Antalhegyi út 71. 
A Happy Box 2000 Ft-os vásárlási 
utalványát nyerte: Horváth Győző, 
Semmelweis u. 31.
A Városi Mozi ajándékát nyerte:  Do-
lányiné Drexler Anikó, Deák F. tér 2., 
Dömök Mária, 2181 Iklad, József A. 
u. 7.
A Mezőgazdasági és Kertészeti 
Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalvá-
nyát nyerte: Kovács Lóránd, Vasvári 
Pál u. 6., Gáspár Éva, Röges u. 39.


