
„Titok” címmel tart lemezbemutató koncertet a 
kastélyban Snétberger Ferenc, a Berlinben élő, vi-
lághírű magyar gitárművész.   (5. oldal)

Posztumusz Világ Igaza kitüntetést kapott Lesz-
kovszky György, Körösfői-Kriesch Aladár egyko-
ri tanítványa.                      (6. oldal)

Kovács Krisztián gödöllői tűzoltó 210 kg-os tel-
jesítményével 2 kategóriában ért el 2. helyezést 
egy ausztriai fekvenyomóversenyen.        (8. oldal)
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Borús időBen is
Tánc világnapja

Egyhangúlag, 15 igennel döntött 
a képviselő-testület csütörtöki 
ülésén a jövő évi tematikus évről, 
aminek középpontjába az ifjú-
ság kerül és felkérte a kulturális, 
sport és nemzetközi kapcsolatok 
bizottságát, hogy működjenek 
közre programjának kidolgozá-
sában. A tematikus év elnevezé-
se: Az Ifjúság Éve Gödöllőn.

Az önkormányzat első alkalommal 
2011-ben kötötte egy csokorba az 
esztendő kulturális eseményeit azzal a 
céllal, hogy erősítse Gödöllő közösségét 
és növelje a város idegenforgalmi von-
zerejét. A Barokk Év Gödöllőn rendkí-
vül sikeres volt. Mérlegében több mint 
ezer média megjelenés és több ezer lá-
togató szerepelt. 2012 a Nők Éve, 2013 
a Szecesszió Éve volt. 2014-ben az I. 
világháború kitörésének századik évfor-

dulója szolgált apropóul. 2015 a Művé-
szetek Kertje, 2016 a megújuló értékek 
városa jegyében telt. Idén „Bölcsőtől 
a koronáig, Gödöllő a királyné váro-
sa”elnevezéssel Erzsébet királyné 
születésének 180. és a koronázás 150. 
évfordulója köré szerveződnek az ese-
mények. A következő év javasolt témáit 
az önkormányzat bekérte a Kulturális 

Kerekasztal tag-
jaitól. Több téma 
és cím is érkezett, 
amelyek közül 
nehéz volt válasz-
tani. A kerekasz-

tal tagjai 
egyetér-
tettek az-
zal, hogy 
a négy 
legjobbnak 
ítélt témát 
illetve címet 
j a v a s o l j a 
a kulturá-
lis, sport és 
nemzetközi 
kapcsolatok 

bizottságának. A művészeti ágakra, a 
természeti szépségekre és a testvérvá-
rosi együttműködésekre vonatkozó ja-

vaslatok mellé került az Y-Z Generáció 
– Az Ifjúság Éve Gödöllőn ötlet, amit 
Faludy Ildikó, a Gödöllői Királyi Kas-
tély muzeológusa nyújtott be. A fiatalok 
másképp látnak, másképp kommunikál-
nak. Hamarosan ők irányítják a várost. 
A tematikus év többféle lehetőséget ad 
a tehetséges fiatalok bemutatkozására 
és a városi intézményekkel való kreatív, 
innovatív együttműködésükre.

Azért gondoltam erre, mondta la-
punknak Faludy Ildikó, mert kölcsönö-
sen sokat profitálhatunk abból, ha figye-
lünk a tehetséges fiatalokra, ha bevonjuk 
őket már a tervezési munkákba és együtt 
dolgozunk velük egy-egy projekt kivi-
telezésén. A kastélyban eddig is voltak 
ezzel kapcsolatban jó tapasztalataink, 
jövőre pedig kifejezetten izgalmas lehe-
tőség lesz a tematikus projekteket az Y 
és Z generációval együtt megvalósítani.

(folytatás a 2. oldalon)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK

2018 az Ifjúság Éve lesz Gödöllőn 1981-ben, a Nemzetközi Színházi In-
tézet kezdeményezésére nyilvánítot-
ták április 29-ét a tánc világnapjává, 
amit az UNESCO Nemzetközi Tánc-
bizottsága felügyelete alatt 1982-ben 
ünnepeltek meg először. A hazai ren-
dezvények sorát évek óta gazdagítják 
a gödöllői programok is. 

Idén a városunkban működő tánc- 
csoportok egy különleges, közös be-
mutató sorozattal tervezték felhívni a 
figyelmet a tánc szépségére, közösség-
teremtő erejére, továbbá arra is, hogy 
hogyan köthetnek össze a különböző 
stílusok kultúrákat és generációkat.

(folytatás az 5. oldalon)
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Tornacsarnokot épít a líceum
A képviselő-testület tornacsarnok épí-

tése céljából kiemelt fejlesztési területté 
nyilvánította a Gödöllői Református 
Egyházközség líceumnak otthont adó 
telkét. A döntés előzménye, hogy a Gö-
döllői Református Líceum osztályainak 
száma a négy évfolyamos képzés ismé-
telt bevezetésével 2018-ban 16-ra emel-
kedik. A mindennapos testnevelés órák 
megtartásához a meglévő tornaterem 
már nem elegendő, ezért a szabadtéri 
kézilabda pálya területén egy újabb tor-
naterem építését tervezi a fenntartó egy-
házközség. Gondot okoz azonban, hogy 
a tervezett új, 800 négyzetméteres, városi 
szintű sportolásra is alkalmas tornacsar-
nok megépítésével a telek beépítettsége 
meghaladná az építési övezetben előírt 
40 százalékos beépítettséget. Így az a je-
lenlegi előírások szerint építési engedélyt 
nem kaphatna. Az egyházközség arra 
kérte az önkormányzatot, hogy ingatlan-
jának területére vonatkozóan módosítsa 
a város szabályozási tervét, és emelje 
meg a városközponti övezet beépíthető-
ségét 50 százalékra.

Folytatódik a vasútfejlesztés 
előkészítése 

Elfogadták a Rákos–Hatvan vasútvo-
nal Gödöllőt érintő átépítéséhez szüksé-
ges településrendezési szerződést és az 
azt megalapozó tanulmánytervet.

A Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő 
Zrt. beruházásában készülő nagyszabá-
sú vasútfejlesztés terveit már többször 
bemutatták a képviselő-testületnek és 
számos lakossági fórumot is tartottak e 
témában, így a fejlesztés tartalma már 
ismert a képviselők előtt.

A fejlesztés elősegítése érdekében az 
önkormányzat tavaly módosította a város 
településrendezési tervét a vasúti terület-
re vonatkozóan. A beruházó nemrégiben 
kérte Gödöllő Város Településrendezési 
Tervének ismételt módosítását, ami a ter-
vezés előrehaladásával vált szükségessé.

A tervezési költségeket a Rákos–Hat-
van Konzorcium viseli. A tervmódosítás 
egyeztetési eljárása, mivel a kormány a 
projektet kiemelt beruházássá minősítet-
te, egy gyorsított tárgyalásos eljárásban 
történik majd. 

*
A képviselő-testület a két kiemelt 

fejlesztés, a Gödöllői Református Egy-
házközség ingatlanán történő új sport-

csarnok építése és a Rákos–Hatvan vas-
útvonal fejlesztése érdekében megindítja 
Gödöllő Város Helyi Építési Szabályza-
tának és Szabályozási tervének módosí-
tási eljárását. Mindkét beruházás kiemelt 
jelentőségűnek tekinthető, előbbi városi, 
utóbbi nemzetgazdasági szinten.

Zöldül a rönkvár játszótér
A Gödöllői Értékvédő Közhasznú 

Egyesület kezdeményezésére megújul 
a Szent János utcai rönkvár játszótér. A 
civil szervezet az Új Európa Alapítvány 
MOL Zöldövezet programjának keretén 
belül kiírt pályázaton nyert e célra.

A felhívásra civil szervezetek nyújt-
hattak be pályázatot közösségi célú köz-
park, pihenőkert, és egyéb zöldfelületek 
létesítésére, felújítására – elsősorban nö-
vényesítésre.

A Gödöllői Értékvédő Közhasznú 
Egyesület másodszor beadott pályázata 
annak mindkét fordulójában eredményes 
volt.  A projekt keretében a civil szerve-
zet a város lakosságával és kiemelten a 
környéken élők bevonásával valósít meg 
területszépítő programot. Az elsődleges 
cél a tér növényzetének gazdagítása, de 
a meglévő tárgyakat, játékokat is felújít-
ják. A zöldfelület-rekonstrukció során 
egy új szerepkörrel rendelkező ligetes 
parkrészletet alakítanak ki, ahol a fiata-
labb és idősebb korosztály is szívesen 
megpihen. A tervezett őshonos fafajok 
– közönséges gyertyán, kislevelű hárs, 
kocsányos tölgy, magyar kőris, mezei 
szil, tatár juhar – ültetése mellett növé-
nyismertető táblákat is kihelyeznek. 

A nyertes program megvalósításának 
tervezett költsége 686 ezer forint és ezt 
az összeget teljes mértékben az Új Eu-
rópa Alapítvány fizeti, de csak a munkák 
elvégzése után. Mivel ezt az egyesület 
nem képes önerejéből megelőlegezni, 
az önkormányzat „kölcsönt” ad az érték-
védőknek, akik most éppen új értékeket 
hoznak majd létre. Az egyesület a meg-
előlegezett összeget a támogatás megér-
kezését követően fizeti vissza.

Végleges a logó
Jóváhagyták az „Európa Kulturális 

Fővárosa Gödöllő 2023” elfogadott logó 
módosítását. A testület március 23-ai ülé-
sén döntött arról, hogy a pályázatot Szal-
ka Krisztina grafikus munkája nyerte. A 
többségi vélemény alapján azonban ezt 
úgy kellett átalakítani, hogy  tartalmazza 
a magyar és a Gödöllő zászló alapszíne-

it. A betűk típusán is változtatni kell. A 
szín- és betűmódosításokat követően a 
végleges logó:

Támogatás az egészségügyi 
központnak

Elfogadta a képviselő-testület az ön-
kormányzat 2016. évi zárszámadását és 
pénzmaradvány elszámolását, majd a 
város nemzeti vagyonát érintő tulajdono-
si jogok és kötelezettségek joggyakorlá-
sáról készített beszámolót, módosították 
az idei költségvetésről és a gazdálko-
dással összefüggő egyes feladatokról, 
Gödöllő nemzeti vagyonáról továbbá a 
közterületek elnevezéséről, azok jelölé-
séről és a házszámozás rendjéről szóló 
önkormányzati rendeletet.

A zárszámadás és az idei költségvetés 
módosítása kapcsán úgy döntöttek, hogy 
a fejlesztési céltartalék terhére 34 millió 
forintot a Tormay Károly Egészségügyi 
Központ informatikai rendszerének, 
központi sterilizátorának valamint sze-
mészeti eszközeinek fejlesztésére for-
dítanak. Gémesi György kiemelte, bár 
ez az állam feladata lenne, de az önkor-
mányzat – az érintett települések közül 
egyedül – lehetőségei szerint támogatja 
a 150 ezer ember ellátását végző központ 
orvosainak munkáját. A közelmúltban a 
röntgenkészülék elromlott röntgencsö-
vének cseréjét fizette a város. A támoga-
tást ebben a nagyságrendben a követke-
ző két évben is folytatni kívánják a minél 
jobb egészségügyi ellátás érdekében.

 
Telefonos propaganda 

Az Egyebekben Simon Péter Gellért 
képviselő (Fidesz) elmondta, hogy nagy-
mintás, ezer fő feletti közvélemény-ku-
tatást végeztek a lakosság körében a vá-
rosháza lebontásáról. Ez állítása szerint 
több mint ezer főt érintett és az emberek 
53 százaléka nem értett egyet a lebontás-
sal, 30 százalékuk pedig nem is értesült 
ennek szándékáról. Ebből egyértelműen 
látszik, vélekedett, hogy az emberek feje 
fölött született meg a döntés, és ami tör-
ténik, az többség akaratával ellentétes. 
Az általa ismertetett eredményekre te-
kintettel arra kérte a polgármestert, állít-
sa le a bontást. 

Gémesi György válaszában kifejtette, 
hogy a képviselő által közvélemény-ku-
tatásnak nevezett akciót több mint in-
korrekt módon végezte vagy végeztette 
a Fidesz, éppen akkor, amikor az önkor-
mányzat lakossági fórumot tartott a váro-
si fejlesztésekről, elsősorban a főtéréről, 
megkérdezve az emberek véleményét.

Ezen az eseményen részt vettek a Fi-
desz képviselői, de nem szóltak hozzá, 
egyetlen kérdést sem tettek fel, folytatta 
a polgármester. Eközben egy gépi hang 
révén elkezdték kérdezgetni a lakossá-
got, teljesen átláthatatlan módon. Ennek 
a hitelessége és a reprezentativitása is 
megkérdőjelezhető, hiszen a közvéle-
mény-kutatásnak jogszabályi előírásai 
és feltételei vannak, amikről nem kaptak 
tájékoztatást. A kutatás módszertana sem 
ismert, ahogyan a részletes eredmények 
sem. A telefonos kérdezés így nem te-
kinthető közvélemény-kutatásnak, ha-
nem olyan pártpropagandának tartja, ami 
alkalmas lehet személye és a képvise-
lő-testület lejáratására. A város vezetője 
tisztességtelennek nevezte a fórum idején 
kampány jelleggel elkezdett kérdezést.

A továbbiakban azt is elmondta, hogy 
Simon Gellért egyetlen javaslatot nem 
tett le a városháza felújítására, hasznosí-
tására, miközben az önkormányzat szé-
les körben, fórumokon és több médiafe-
lületen is kikérte a polgárok véleményét. 
A beérkezett ötszáz javaslat között nem 
látták a fideszes képviselőét. 400 komoly 
javaslat volt, aminek 80 százaléka a fő-
tér bővítését szorgalmazta.   Hozzátette 
még, hogy háromszor is tárgyalt a kor-
mányhivatal vezetőjével, a felújítás illet-
ve a hasznosítás kérdéséről, eredmény-
telenül. Az állam nem kívánt részt venni 
a felújítás költségeiben a térítésmentes 
átadást sem fogadta el. 

A polgármester azt is megkérdezte, 
hány forintot hozott a Fidesz a városnak 
a városháza felújítására – hiszen képvi-
selőik mindig Fideszként nyilvánulnak 
meg – miközben a város kasszája fo-
lyamatosan ürül ki a parlamenti és kor-
mányzati döntések kapcsán jelentkező 
többletterhek miatt.

– Ha legközelebb valamilyen vélemé-
nye van a képviselő úrnak, mondja el az 
ülésen, tegye le azokat a javaslatait, amik 
alapján dönteni tudunk és tegye hozzá a 
finanszírozást. Ha ezt megteszi, megtár-
gyaljuk a javaslatait. De sunyi módon 
meghúzódni egy lakossági fórumon, 
miközben a város és testület lejáratása 
történik telefonos közvélemény-kutatás 
kapcsán, ez számomra elfogadhatatlan.

Végül elmondta: időközben az állam 
háromszáz millió forintot fordított a Kot-

lán Sándor utcai ingatlan fejlesztésére és 
további egymilliárdos fejlesztés kezdő-
dik, tehát pénzt is lehetett volna találni a 
városháza közös felújítására.

Közérdekű adatigénylés
Molnár Árpád (Fidesz) ugyancsak 

az Egyebekben elmondta, hogy március 
29-én közérdekű adatigényléssel fordul-
tak a város címzetes főjegyzőjéhez a kö-
vetkező kérdésekkel:

„Milyen dokumentumok, tervek ké-
szültek a Szabadság tér 7. szám alatti 
volt városháza felújítására vonatkozóan 
2005 és 2015 decembere között?

Készült-e Gödöllő önkormányzata 
számára olyan hatástanulmány vizsgálat, 
ami a volt városháza 2015 szeptember 
előtti fenntartásából, működéséből fa-
kadó költségeket az azt követő költö-
zés utáni és ebből az állapotból fakadó 
mindn részletre vonatkozó költségekkel 
összehasonlítja?

2005 és 2015 szeptembere között 
mekkora összeget költött a városháza ki-
sebb felújításaira, átalakításaira?

Az Áfész-Elszer Kft-től Gödöllőn bé-
relt üzlethelyiségek, ingatlanok kapcsán  
a vonatkozó bérleti és fenntartási költsé-
gekre február 28-ig mennyi pénzt költött 
az önkormányzat?

A bérleményekre vonatkozó döntést 
megelőzte-e pályázati kiírás, amennyi-
ben nem, az miért nem történt meg?”

A képviselő kérte a jegyzőt: a válasza-
dás törvényi határidőit majd tartsa be. 

Dr. Nánási Éva válaszában elmond-
ta, törvényi határidők miatt április 20-
ig a zárszámadást és az első negyedévi 
információs jelentést el kell készíteni, 
különben a kincstár komoly büntető ka-
matokat számít fel. Ez a feladat teljes 
mértékben lekötötte a hivatali kapacitást. 
Az adatigénylés teljesítésével már fog-
lalkoznak. Tíz év adatainak évenkénti 
kigyűjtése elég komoly időt igényel, 
mert gyökeresen változtak időközben a 
könyvelési szabályok. Az adatokat nem 
lehet egy gombnyomásra kiszedni. Ha-
marosan jelezni tudják, milyen térítés 
ellenében biztosítják a kért adatokat. 

A polgármester hozzátette, a képvi-
selőknek minden lehetőségük meg volt 
és ma is megvan arra, hogy a döntések 
előtt teljes körűen tájékozódjanak akár 
személyesen nála is a városházán, de 
ezzel lehetőséggel a fideszes képviselők 
sosem éltek. Az adatigénylésben sze-
replő témakörök nagy részét a képvise-
lő-testület tárgyalta, tehát a válaszokat a 
képviselők is tudják, s az anyagok széles 
körben elérhetők.

(l.t.)

Képviselő-testületi döntéseK

Kiemelt fejlesztések

CIVIL SZERVEZETEK
TÁMOGATÁSA 
A képviselő-testület a 2017. évi költségvetésben az e 
célra elkülönített keretből az alábbiak szerint támo-
gatja a város közéleti-, kulturális egyesületeit, egye-
sületszerűen működő közösségeit, civil szervezeteit 
(ezer forintban):

Gödöllői Kulturális és Szociális Közhasznú Egyesület 
70
Gödöllői Városi Nvugdíjas Egyesület 650
Gödöllői Állatotthon Egyesület 50
Gödöllői Cukorbetegek Egyesülete 70
Magyar Postagalamb Sport A40 Egyesület 50
Gödöllői Békés Otthon Egyesület 40
Gödöllői Szociális Ellátó Központért Közhasznú 
Egyesület 50
Pelikán Makett Klub Egyesület 50
Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetségén ke-
resztül - Gödöllői Kertbarát Kör 100

Életért Alapítvány 30
Gödöllő és Térsége Látássérültjeinek Egyesülete 
(GÖTLE) 50
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesületen ke-
resztül - Gödöllői Csoport 180
Vízenjárók Gyermek és Ifjúsági Túra Egyesület 50
Lakásszövetkezetek és Társasházak Gödöllői Egye-
sülete 90
Gödöllői Városvédő Egyesületen keresztül - Blaháért 
Társaság 100
Gödöllői Városvédő Egyesületen keresztül - Arbo-
Feszt Alkotói Kör 100
Gödöllői Városvédő Egyesületen keresztül - Alvégi 
Civil Társaság 40
RovalRangers Gödöllő 100
Gödöllő Városközponti Lakótelepért Egyesület 
(GVLE) 50
Csörsz-árok Mente Egyesület 50
Gödöllöi Királyi Kastély Barátainak Egyesülete 120
Gödöllői Richárd Wagner Zenei és Művészeti Egye-
sület 25
GATE Zöld Klub Egyesület 40

Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesület 250
Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesületen keresztül - 
Duflex Fotográfiai Stúdió 80
Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesületen keresztül - 
Életmód Csontritkulásos Klub 80
Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesületen keresztül - G5 
Fotográfiai és Mozgókép Stúdió 40
Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesületen keresztül - 
Gödöllői Ökumenikus csoport 40
Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesületen keresztül - 
Máriabesnyői Kalász Csoport 40
Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesületen keresztül - 
100xSzép Utcabál Baráti Kör 30
Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesületen keresztül - 
802. sz. Szent Korona Cserkész Csapat 50
Gödöllői Fészek Nagycsaládosok Egyesülete 150
Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesületen keresz-
tül - Virágos Máriabesnyőért Egyesület 30
Gödöllői Városrészek Civil Egyesülete (GVCE) 30
Agrár Technikatörténeti Egyesület, Gödöllő 40
Fele-Más Egyesület a Sérült Gyermekekért 120
Club Színház 100

Weöres Sándor Oktatási, Kulturális és Szabadidős 
Egyesület 120
Gödöllői Városvédő Egyesület 30
Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület 110
Teleki Pál Egyesület Gödöllő 150
Besnyői Grassalkovich Baráti Kör Alapítvány 30
Besnyői Grassalkovich Baráti Kör Alapítványon ke-
resztül - Máriabesnyői Máriás lányok Csoportja 30
Megújult Nemzedékért Alapítvány 100
Gödöllő Városközponti Lakótelepért Egyesületen ke-
resztül (GVLE) - Tündérkert Egyesület 20
Gödöllő Városközponti Lakótelepért Egyesületen ke-
resztül (GVLE) - Haraszt Egyesület 20
Continuo Gödöllő Alapítványon keresztül - Ifjúsági 
Vonószenekar 30
Ózon-Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egye-
sület 35
Mozgáskorlátozottak Közép-Magyországi Regionális 
Egyesületén keresztül - Gödöllői területi csoportja 30
Körösfői-Kriesch Aladár Művészeti Alapítvány 40
Eötvös Loránd Fizikai Társulaton keresztül - Pest 
megyei csoportja  20
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Megkezdődött a régi 
városháza bontása

a bejelentések Mennek, a javítás késik

Miért sötétek az utcák?

a rágcsálók irtása jogszabályi kötelezettség

Emberi és állati közös érdek

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

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

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

A különdíj idei mottója:
„Legaktívabb szomszédság”

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

A fejlesztés nagyságrendileg 500 
E Ft értékű lehet. A pályázat összeál-

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

A pályázat kiírásának időpontja:
2017. április 11.

A pályázatok benyújtásának 
határideje: 2017. június 6.

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

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

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

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

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
PÁLYÁZATOT HIRDET

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

Az elmúlt hetekben ismét megsza-
porodtak a közvilágítási problémák 
városunkban. Volt olyan terület, ahol 
hetekig egyetlen egy lámpa sem 
égett, s a Táncsics Mihály utat és a 
Széchenyi István utca felső részén is 
hosszú hetekig napszállta után sötét-
ség borította, ami jelentős baleseti és 
közbiztonsági kockázatot jelent az 
ott élők számára. Az, hogy a hibát 
hiába jelentették be többször is, a ki-
javítására heteket kell várni, a lakos-
ságot és az önkormányzatot egyaránt 
felháborítja. 

Sajnálatosan az elmúlt időszakban 
egyre több panasz érkezett az önkor-
mányzathoz, miszerint hiába jelentik 
be többször is a közvilágítási hibát, 
amennyiben nem egy-egy lámpa 
kiégéséről, hanem úgynevezett sza-
kaszhibáról van szó, hetekig semmi 
sem történik.

Mi a teendő ilyen esetben?
Fontos tudni, hogy a közvilágítás-

ban megkülönböztetünk egyedi hibát 
– amikor egy-egy lámpa nem világít, 
és úgynevezett szakaszhibát, amikor 
több lámpa, rosszabb esetben egész 
utca marad sötétben az elosztóháló-
zat passzív elemeinek (légvezetékek, 
földkábelek, transzformátorok, kan-
deláber oszlopok stb.) meghibásodása 
miatt. (Ilyen hiba volt a Táncsics úton 
és a Széchenyi utcában is – a szerk.)

Az egyedi hibákat városunkban 
az Elmüszolg Kft. javítja, míg a sza-
kaszhibákat az ELMÜ Hálózati Kft. 
(ELMŰ) feladata megoldani, ilyen 
esetben az Elmüszolg Kft. munkatársai 
nem avatkozhatnak be, sem lehetősé-
gük, sem joguk nincs hozzá! Helyzetü-
ket nehezíti, hogy a lakosság a hibákról 
őket tájékoztatja, s épp ezért sokszor 
rajtuk kéri számon a késlekedést. 

A hibabejelentést ugyanis az El-
müszolg Kft. 06-28-520-873-as tele-
fonszámán, vagy e-mailen a közvilag-
itas@elmuszolg.hu e-mail címen teheti 
meg a lakosság, más lehetőség nincs, 
csak az ezen keresztül beérkező beje-
lentéseket fogadja az ELMÜ Hálózati 
Kft!

Azt, hogy egy adott bejelentés egye-
di, vagy szakaszhibára vonatkozik, az 
Elmüszolg Kft. állapítja meg, és sza-
kaszhiba esetén, az ő feladata értesíteni 
az ELMÜ Hálózati Kft-t. Ezt követően 
azonban nincs rálátása a folyamatra, 
és sajnálatos módon az Elmü Hálóza-
ti Kft. sem az értesítés befogadásáról, 
sem a munkavégzés idejéről vagy befe-
jezéséről nem ad tájékoztatást. 

A nem először előforduló problé-
ma miatt a városvezetés az ELMÜ 
Hálózati Kft-vel felsőszintű megbe-
szélést kezdeményez.                  (bdz)

Zajlik a rágcsálómentesítési prog-
ram Gödöllő területén, ami ez alka-
lommal nagyobb volumenű, mint a 
korábbi rendszeres irtás, és a múlt 
nyári rendkívüli beavatkozás volt. A 
korábbinál intenzívebb programot 
az tette indokolttá, hogy az múlt 
évben a magas talajvízszint miatt a 
rágcsálók – elsősorban a patkányok 
– a talajfelszínhez közelebb fészkel-
tek, s a számukra kedvező, rendkí-
vül meleg időjárás miatt jelentősen 
megnőtt a szaporulat is.

Tavaly egymást érték a lakossági 
bejelentések, és mindenki a beavat-
kozást sürgette, ezért is volt rendkí-
vül meglepő az illetékesek számára, 
hogy a nemrég megindított program-
ra a lakosság egy része negatívan 
reagált; annak ellenére, hogy azt a 
jogszabályokban meghatározott mó-
don, kellő körültekintéssel végzik a 
szakemberek. A szóródásmentes ir-
tószerek zárt szerelvényekben kerül-
tek kihelyezésre, a dobozok felirattal 
vannak ellátva, hogy nem szabad il-
letékteleneknek hozzányúlni, s úgy 
vannak kialakítva, hogy más kisál-
latoknak, valamint a gyerekeknek, 
gyakorlatilag lehetetlen a benne lévő 
irtószerhez hozzáférni a dobozok 
összetörése nélkül. A rágcsálóirtó-
szerek úgynevezett BITREX véde-
lemmel vannak ellátva, ami keserű 
ízt kölcsönöz nekik, így más állatok 
számára nem vonzóak.

Ennek ellenére sokan aggodal-
muknak adtak hangot, hogy a ki-
helyezett irtószerek veszélyesek 
lehetnek a gyerekekre, valamint a 
kisállatokra (kutyákra, macskákra) 
akik számára – egyesek szerint – 
külön veszélyt jelenthet, ha a már 
irtószert evett rágcsálókból fogyasz-
tanak, ezért inkább mellőzni kellene 
a rágcsálók irtását.

A témával kapcsolatban megke-
restük dr. Vörös József tisztifőor-
vost,a  Pest Megyei Kormányhivatal 
Gödöllői Járási Hivatal Népegész-
ségügyi Osztályának vezetőjét,  aki 
lapunknak elmondta, a rágcsáló-
mentesítés nem választott lehetőség 

az önkormányzatok számára, hanem 
kötelezően előírt feladat!

Az irtást ráadásul nem csak akkor 
kell elvégezni, ha valahol patkány 
jelenlétét észlelik, hanem évente 
két alkalommal a szennyvízcsator-
nában és a csapadékvíz-elvezető 
rendszerben megelőző jelleggel kö-
telező a beavatkozás. Amennyiben 
pedig valahol patkányt észlelnek, 
a terület tulajdonosa köteles kárte-
vőmentesítést végeztetni, ameddig 
a rágcsálóveszély meg nem szűnik. 
Ez jogszabályi kötelezettség, amit a 
fertőző betegségek és a járványok 
megelőzése érdekében szükséges 
járványügyi intézkedésekről szóló, 
18/1998. (VI. 3.) NM rendelet ír elő.

Dr. Vörös József elmondta, a 
rágcsálók egészségügyi kártevő-
nek minősülnek, mivel – különösen 
a patkányok – számtalan, emberre 
veszélyes betegséget terjeszthetnek. 
Szerencsére, köszönhetően a szigorú 
előírásoknak, a pestis ma már csak 
a történelmi regényekből ismert, de 
például a leptospirosis, más néven 
iszapláz, vagy a patkányharapási láz 
és több vérzésekkel járó fertőző be-
tegség ma is előfordulhat. A patká-
nyok által terjesztett betegségek kö-
zött vannak olyan ismert betegségek 
is, mint a veszettség, a szalmonelló-
zis, a baromfipestis, vagy a sertésor-
bánc, amelyek harapás útján, az állat 
nyálával, váladékaival terjedhetnek. 
A rágcsálók ugyanis nem csak az 
emberre jelentenek veszélyt, hanem 
a haszonállatokra és a kedvtelésből 
tartott állatokra is. A patkányok el-
szaporodása esetén ezek találkozhat-
nak velük, és például a veszettséget 
elkaphatják tőlük harapás útján, ami 
ezután kerülhet át leggyakrabban a 
macskáról emberre.

A tisztifőorvos hangsúlyozta, 
nem szabad bagatellizálni ezeket a 
betegségeket csupán azért, mert rit-
kán találkozunk velük. Az például, 
hogy hazánkban az 50-es évek vége 
óta csupán két esetben fordult elő 
veszettség miatti halálozás, a szabá-
lyok szigorú betartatásának köszön-

hető. Ugyanakkor a világ egyéb ré-
szein, főleg Ázsiában és Afrikában, 
sok ezer ember hal meg ebben a be-
tegségben évente.

A városunkban jelenleg folyó ir-
tási technológiáról a főorvos úgy 
nyilatkozott: „A vegyi irtás, a leg-
eredményesebb eljárás. Amit most 
Gödöllőn alkalmaznak, az egy új-
generációs szer, ami rendkívül haté-
kony, már egyszeri fogyasztás mel-
lett is a patkány pusztulását okozza. 
A gázzal történő irtás csak és kizá-
rólag zárt térben alkalmazhat.

A kisállat tulajdonosok aggodal-
mát megértem, de azt kell monda-
nom, sokkal nagyobb a valószínű-
sége annak, hogy egy macska egy 
patkánnyal találkozik, harapást 
szenved és megfertőződik, majd 
elpusztul, mint annak, hogy a már 
mérgezett állatot megeszi, és azért 
betegszik meg. Az ilyen, másodla-
gos mérgezés rendkívül ritkán for-
dul elő. De ha valaki a cicáján vagy 
a kutyáján problémákat észlel, na-
gyon fontos, hogy minél előbb for-
duljon állatorvoshoz, amennyiben 
ugyanis ez időben megtörténik, az 
állat jó eséllyel gyógyítható.”

Egyúttal felhívta a figyelmet a la-
kosság felelősségére is. Mint mond-
ta, nagyon fontos, hogy ha valaki 
széttört irtószert tartalmazó dobozt 
talál, vagy annak tartalmát szétszó-
ródva, esetleg elhullott állatot, arról 
értesítsék az illetékeseket a helyszín 
pontos megjelölésével (+36-28/529-
171, nagy.noemi@godollo.hu – a 
szerk.) Az elhullott rágcsálóhoz ne 
nyúljanak, és ne rúgják félre, mond-
juk az árokba, ott ugyanis hozzáfér-
het kutya, macska. Ez a másodlagos 
mérgezések megelőzése miatt rend-
kívül fontos!

A fenti telefonszámon nem csak 
az elhullott rágcsálókról tehetnek 
bejelentést, az irtást végző Roxin 
Alfa Kft. ugyanis az általános tele-
pítésen túl, a hatékonyság érdeké-
ben feldolgozza a lakossági bejelen-
téseket is. A védekezés közös érdek.

(kj)

A múlt héten megkezdődött a 
régi városháza bontásának I. 
üteme. Az épületet és a munka-
területet védőkerítéssel vették 
körül. A korlátrendszer nem aka-
dályozza a gyalogosközlekedést, 
a Tormay Károly Egészségügyi 
Központ és a gyógyszertár meg-
közelítése továbbra is biztosított, 
és az épület melletti üzletsor és vendéglátó helyiségek működését sem zavarja 
a lezárás. Jelenleg a belső bontások zajlanak, munkavégzés csak munkanapo-
kon történik, a kezdés időpontja 7 óra, a befejezésé pedig 17 óra.

A régi városháza elbontásának, és az ennek eredményeként történő bővítésnek 
köszönhetően a város központi tere parkosított játszó- és pihenőkerttel, lefedett 
szabadtéri színpaddal – télen műanyag burkolatú korcsolyapályával – kiszolgá-
ló létesítményekkel (öltöző, nyilvános wc, pelenkázó) –, terasszal, nagy gyep-
területtel, már árnyékot adó előnevelt koros fákkal gazdagodik.                     (db)
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A külföldi hAllgAtók is érdeklődtek

64 kiállító a SZIE állásbörzéjén

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)

MAGYARNÓTA EST

ÉNEKKEL A FÖLDÉRT

SZAKMAI TUDÁS
MAGAS FOKON

MÁJUS, A CSALÁDOK HÓNAPJA
Szeretettel várunk minden anyukát és nagymamát családtagjaikkal együtt 

2017. május 7-én, vasárnap, 16 órakor
   anyák napi köszöntésre a Világbéke-gongnál!

        Az Autonómia Aktív Nevelést Támogató Egyesület, hagyományait folytat-
va, idén 9. alkalommal rendezi meg a Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesület az 

Édesanyák köszöntését a Világbéke-gongnál. 
     Bensőséges ünneplésre hívjuk a város lakosait, polgárait, melynek során 
szeretnénk köszönteni az édesanyákat, nagymamákat, akik biztos háttér-

ként mindig ott állnak férjeik mögött, szeretetükkel, önzetlen odaadásukkal 
ők a család összetartó ereje, tűzhelye. 

    Szeretnénk elismerni és méltatni példaértékű teljesítményüket, 
ami sokszor alig észrevehetően, de annál nagyobb erővel munkálkodik 

a családok életében.
    Szeretettel várunk mindenkit!        

   Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesület (www.godolloi-civilek.hu)

Sisiről tudni lehet, hogy mai szóval egészségtuda-
tosan élt, figyelt arra, milyen minőségűek az ételei, 
milyen hatással vannak rá. Szépségét, legendásan 
karcsú alakját tudatosan gondozta, néha talán túl 
szigorú is volt magához. Gyermekeit viszont nagyon 
szerette. Talán nem járunk messze az igazságtól, 
mikor belegondolunk, milyen nehéz volt elviselnie a 
sokszor erőltetett és mesterkélt, nem szívvel-lélekkel 
készült ételeket-italokat. 
Régi történetekben, városi legendákban olvasni arról, 
hogy „Magyar gyermekének”, az április végén szüle-
tett Mária Valériának, aki az orvosok által szigorú di-
étára kényszerült, egyszer egy „speciális desszertet” 
készítettek.  Egykori szadai szoptató-dajkája, Legéndi 
Julianna sütött inkább egy finom házi süteményt, iga-
zi friss tehéntejből, vajból, hogy a lányka szeretettel, rá 
való odafigyeléssel készült finomságot kapjon. Ennek 
évfordulója most, ezért eljátszot-
tunk a gondolattal, mit 
találna Sisi és Mária 
Valéria a Kas-
télytól egy fagyi- 
nyalogatásnyi 
időre lévő Sissi 
fagyizóban, a 
Fő téren vagy a 
Dózsa György 
úton? 
Megtalálna min-
dent, amivel 
csak fokozni le-
het az ízélményt, 
ami a prémium 

minőségű összetevőket illeti: tejszín, tej, vaj, gyümöl-
csök, ínycsiklandó finomságok, torták, sütemények, 
Rákóczi túrós, Zacher, Fekete-erdő tortaszeletet idő-
ző kellemesen hűs gombócok.
És megtalál mindent, amitől mentes lehet egy mai 
korszerű finomság, hogy a magára, egészségére 
ügyelő, orvosi tanácsra diétát tartó, de a fagyiról, 
édességről lemondani nem akaró kedves vendégek is 
megtalálhatják a nekik valót: glutén, cukor, tojás, liszt, 
tejmentes fagylaltok, sütemények, paleo vagy  vegán 
étrendbe illeszthető alkotások,, minden nap  sok fajta, 
más-más ízben. 
Mi itt, Gödöllőn, a Sissi fagyizó és cukrászda csapatá-
ban, mind azért dolgozunk, hogy rendkívül körültekin-
tően válogassuk meg a természetes alapanyagokat és 
egyben az ételallergiával küzdőknek is kedveskedjünk 
a lehető legszélesebb és változatosabb formában.

 Fontosnak tartjuk, hogy Neked 
csak a finomság-

gal és az ízek 
élvezetével 
kelljen foglal-
koznod. 
Elérhetősé-
geink: Sissi 
fagyizó és 
cukrászda , 
Gödöllő, Átri-
um üzletház 
a főtéren 
és Dózsa 
György út 2.

(x)

Minden benne van és minden mentes, mi az?
Avagy Sisi fagyizik és köszöni, jól van!

Újabb szakmai sikert arattak a A 
VSzC Madách Imre Szakgimnáziu-
ma Szakközépiskolája és Kollégiuma 
diákjai, akik rendre szép eredmények-
kel szerepelnek a különböző szakmai 
megmérettetéseken.  Az országos 
Szakma Sztár Fesztivál versenyen az 
iskola  két tanulója, Rezsabek Ger-
gely ipari gépész és Imre Zsolt gépi 
forgácsoló szakmában első helyezést 
ért el. 

A tanulók szá-
mára a képzést 
elméletből a „202-
es” iskola, míg 
gyakorlatból a 
Siemens Zrt. biz-
tosította. A válla-
latok és iskolák 
együttműködésén 
alapuló,  német  du-

ális képzési modellt az intézmény  az 
elsők között valósította meg a gya-
korlatban, amiben segítségére volt 
a testvérvárosunkban, Giessenben 
található Theodor Litt iskolával ki-
alakított, 25 éves kapcsolat is. Ezen 
együttműködések hozadéka, hogy  a 
cégek álláslehetőséget is biztosítanak 
a náluk végzett, általuk már megis-
mert tanulóknak.”                        (em)

A Gödöllői Kulturális és Szociális 
Közhasznú Egyesület és Gödöllő Vá-
ros Roma Nemzetiségi Önkormányza-
ta szervezésében május 21-én, vasár-
nap 17 órai kezdettel ismét a magyar 
nóta veszi át a főszerepet a Művésze-
tek Háza színpadán. 

A népszerű dallamokat ez alkalom-
mal Simon Boglárka, Jenei Gábor, 
Kalocsai Zsuzsa (képünkön) és Ná-
dasdi László előadásában hallhatja 
majd a közönség Gödöllő Város Népi 
Zenekarának kíséretével. 

Belépőjegyek 1500 Ft-s áron a Mű-
vészetek Háza jegypénztárában, va-
lamint Balogh Gyulánál (Gödöllő, 
Bercsényi M. u. 39.) vásárolhatók. 
Bővebb információ: +36-70-2351273.

Az ÓZON-PAJZS 2100 Környezet-
védő és Polgárőr Egyesület tagjai is 
csatlakoztak a Jobb Veled a Világ Ala-
pítvány  kezdeményezéséhez, amely 
mindenkit közös éneklésre invitált a 
Föld napja rendezvényeihez kapcso-
lódóan. Az Énekelj a Földért kezde-
ményezésnek köszönhetően számos 
településen csendült fel a Gyújts egy 
gyertyát a Földért című dal. A gödöllői 
polgárőrök a főtéren álltak össze alkal-
mi kórusként.

(ny.f.)

A Szent István Egyetem 11. alka-
lommal rendezte meg állásbörzéjét 
szerdán az aulában, amit összekötöt-
tek a Gépészmérnöki Kar kooperatív 
gyakorlati börzéjével. A több mint 
1400 regisztrált hallgatót és a továb-
bi érdeklődőket 64 kiállító 600 állás 

és szakmai gyakorlati lehetőséggel 
várták a szervezők. 

Az eddigi legforgalmasabb SZIE 
Állásbörzén az érdeklődők sze-
mélyre szabott, az álláskeresés so-
rán hasznosítható, az elhelyezkedést 
segítő tanácsadási, önismereti pá-

lyaorientációs programokon is részt 
vehettek. Volt önéletrajz-írási tanács-
adás, magyar és idegen nyelvi pró-
bainterjú, számítógéppel támogatott 
pályatanácsadás, pályaorientációs 
grafológia; a kiállítók a sikeres állás-
keresési technikák kulisszatitkaiba is 

beavatták a látogatókat 
szakmai előadásaikkal. 
A regisztrált látogatók 
között óránként sorsol-
tak ajándékokat. 

Nagyon sok hallga-
tót vonzott az egyetem 
Zöld Út Nyelvvizsga 
központja is, mivel ma 
már a nyelvvizsga meg-
léte alapvető feltétele 
a sikeres karriernek. 
Másrészt az egyetemen 
tanuló több száz kül-
földi hallgató közül is 
számosan érdeklődtek a 
standokon.

(l.t.)
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A BAgoly könyvesBolt AjánlAtA

Az ősi tudás őrzői

egymást érik A zenei versenyek

További chopines sikerek

Borús időBen is derűs percek

A tánc világnapja

Már gyermekkoromban is irigyeltem 
azokat, akiknek a keze alól szebbnél 
szebb dolgok kerültek ki, s igye-
keztem elsajátítani jónéhány tudo-
mányt, ami egykor része volt eleink 
mindennapjainak. Bevallom, sosem 
gondoltam arra, hogy művészetként 
tekintsek a kézimunkázásra, a húsvé-
ti tojásfestésre, a fafaragásra és sok 
más egyébre, aminek az ismerete ma 
már különleges tudásnak számít.

Bizony dédszüleink, nagyszüleink 
számára természetes volt, hogy hasz-
nálati tárgyaikat, ruháikat maguk 
készítették. Sok otthonnak díszei az 
ősök keze nyomát őrző eszközök, 
amelyekhez hasonlót ma már csak a 
művészeti boltokban, vagy a rango-
sabb vásárokon lehet beszerezni. 

Akik ma szövéssel, fazekassággal, 
kovácsolással, baba készítéssel vagy 
épp csontfaragással foglalkoznak, 
általában valamelyik családtag mes-
terségét viszik tovább, adják örökül 
a következő generációnak. Szerencse 
– vagy talán egyfajta szemléletvál-
tozás -, hogy egyre nő azok száma, 
akiknek a figyelme a régi mestersé-
gek felé fordul, elsajátítják, ápolják 
és továbbadják az egykori tudást. 

Őket mutatja be a Corvina Úti-
könyvek sorozatának legújabb darab-

ja, amely a hazai kézműves mester-
ségekkel ismerteti meg az olvasókat. 
Az ismertebb szakmák, mint a csip-
kekészítő, kosárfonó, fazekas, hang-
szerkészítő, mellett a könyv olyan 
kevésbé ismert tevékenységeket is 
bemutat, mint a tutyi készítés, a bú-
torfestés, a csontfaragás, vagy a ha-
lászhálókötés – hogy csak néhányat 
emeljünk ki a mesterségek közül. 

A kiadvány azonban nem csupán 
ismertető, hanem egyfajta útikalauz 
is, aminek segítségével az érdeklő-
dők útrakelhetnek, felkereshetik a 
kézműveseket, bepillanthatnak mű-

helyükbe, s ki tudja, talán meste-
rükre is akadnak, életcélt, vagy 
épp hobbit találhatnak maguknak, 
ha megismerkednek a mézeskalács 
készítés, a gyékényfonás, vagy a 
tojásírás titkaival.

Kinek szól a könyv? Nos, ha az 
ember végiglapozza a számtalan 
látványos, színes fotóval illusztrált 
kiadványt, rádöbben, különleges 
családi albumot tart a kezében. 
Mint egy mesekönyv: visszarepít 
az időben, elkalandoztat hazánk 
messzi vidékeire. Nem csak egy-
egy kiránduláshoz csinál kedvet, 
hanem ahhoz is, hogy  - akár már a 
legifjabbak is – elsajátítsunk, vagy 

kipróbáljunk egy-egy mesterséget. 
A lányoknak a hímzés öröme, a to-
jásdíszítés csodája, az ékszerkészítés 
vagy épp a mézeskalácsozás, a fiúk-
nak a fafaragás, a játékkészítés akár 
otthoni elfoglaltságot is adhat. Aki 
pedig alaposabban is szeretne meg-
ismerkedni egy-egy mesterséggel, 
az akár fel is keresheti a könyvben 
bemutatott alkotókat, műhelyveze-
tőket, akik örömmel ismertetik meg 
az érdeklődőket azzal az évszázados 
tudással, aminek birtokosai.

Bede Béla:

Magyar népi kézművesség

Snétberger Ferenc Berlinben élő, nemzetközi hírű gitárművész már több alkalommal adott 
koncertet a Gödöllői Királyi Kastélyban. Májusban ismét itt köszönthetjük, ez alkalommal 
azonban igazi különlegességgel várja a közönséget, május 20-án Titok címmel tart lemezbemu-
tató koncertet. 

A népszerű gitárművész az elmúlt három évtizedben önálló stílust teremtett, egyszerre virtuóz 
és rendkívül érzékeny játékát egyedi „klasszikus-jazz-brazil” kompozíciót nem csak Európában, 
hanem a tengeren túl is elismerés övezi. 

A nemrég megjelent lemezre mindjárt öt, teljes mértékben improvizált szám is felkerült, töb-
bek között a Cou Cou és a címadó Titok. A komponált darabok között azonban találunk régi 
ismerőst is, mint például a Kék Kerék címűt, vagy a Ramblingot. Az Álom című dal is igazi 
különlegesség, ebben a szintó-cigány zenei gyökerek sejlenek fel.

A gödöllői közönség előtt nem csak új albummal, hanem új triójával lép színpadra Snétberger 
Ferenc, amelyben a brit Phil Donkin bőgőzik, valamint fia, Toni Snétberger dobol.

(k.j.)

SNÉTBEREGER
LEMEZBEMUTATÓ

A KASTÉLYBAN

Szép eredményeket hozott a tavasz a 
Fréderic Chopin Zenei AMI számá-
ra. Az intézmény növendékei a kü-
lönböző versenyekről egymás után 
rangos díjakkal érkeznek haza. 

Szép eredményekkel büszkélked-
hetnek az intézmény továbbképzősei. 
Szentendrén került megrendezésre 
a zeneiskolák továbbképzősei szá-
mára kiírt verseny országos döntő-
je, amelyben a kamara kategóriában 
indult az intézmény triója – Farkas 
Benedek (furulya), Halmóczki Sa-
rolta (hegedű) és Molnár Eszter 
(zongora), akiknek munkáját I. díjjal 
ismerték el. Felkészítő tanáraik pedig 
– Bali János, Barta Katalin, Gálné 
Bagi Márta és Z. Molnár Ildikó – 

munkájukért tanári különdíjban 
részesültek. 

Háromévente változó helyszí-
nen rendezi meg a Magyar Zeneis-
kolák és Művészeti Iskolák Szö-
vetsége az Országos Zeneiskolai 
Zenekari Versenyt. Az idén, április 
21. és 23. között a Budafok-Tété-
nyi Nádasdy Kálmán Alapfokú 
Művészeti Iskola látta vendégül 
hazánk zeneiskoláinak fúvós- és 
vonószenekarait, szimfonikus ze-
nekarait és egyéb együtteseit.

A gödöllői zeneiskolából ebben 
az évben a két vonószenekar indult 
a megmérettetésen, ahol a Gyer-
mek Vonószenekar II. díjat kapott, 
s szintén II. díjjal büszkélkedhet az 

Ifjúsági Vonószenekar is (Felkészítő 
tanár és a karmester: Lázárné Nagy 
Andrea.)

A Chopin zeneiskola növendéke-
ire hamarosan újabb megmérettetés 
vár, májusban Debrecenben rendezik 
meg a XII. Országos Kodály Zoltán 
Szolfézsverseny döntőjét, ahol az I. 
korcsoportban Nagy Jonatánnak és 
Szécsényi-Nagy Rudolfnak, a II. 
korcsoportban Szilágyi Leventének, 
a IV. korcsoportban pedig Eszenyi 
Zsombornak és Szilágyi Benjá-
minnak szurkolhatunk. Valamennyi-
ük felkészítő tanára Lázárné Nagy 
Andrea.                                      (ny.f.)

(folytatás az 1. oldalról)

Szombat délelőtt a Gödöllő Tánc-
együttes, a Gödöllő Táncszínház, a 
Black Time Hip-Hop Tánciskola és a 
Jumpers TSKE táncosai vár-
ták az időjárás javulását, hogy 
hét helyszínen is fellépjenek 
és lehetőséget adjanak arra, 
hogy bárki megtanulhassa a 
legfontosabb lépéseket. 

Április azonban nem akar-
ta megmutatni szebbik arcát, 
ezért egyedül a Művészetek 
Házában adtak ízelítőt tudá-
sukból Vajda Gyöngyvér pedagógus 
vezetésével. Az ott egybegyűlt érdek-
lődők latin és  klasszikus társastánco-
kat, rockyt, charlestont, barokk táncot, 
kánkánt, klasszikus balettet, hastáncot, 
néptáncot és street dancet láthattak, 
majd a bemutatót követően a vállalko-
zó kedvűek elsajátíthattak jó néhány 
tánclépést, a bátrabbak pedig bekap-

csolódhattak a bemutatót záró fergete-
ges össztáncba is. 

A Táncművészet Világnapjával Jean 
G. Noverre francia balett-táncos, az 

egyetemes táncművészet megújítója 
előtt tisztelegnek világszerte, aki 1727-
ben ezen a napon született.

(l.t.)



6 Gödöllői SzolGálat Város-Kép 2017. májuS 2.

A „3 E” LÁTOMÁSAIVilág igaza kitüntetést kapott a Volt körösfői-kriesch tanítVány

Posztumusz kitüntetés Leszkovszky Györgynek

EGY TITANISZ ÜNNEPE NAPJAINKBAN

Anyák napja

ZARÁNDOKLAT HAZÁNKÉRT ÉS BUDAPESTÉRT

Élő rózsafüzér

Csütörtökön, Budapesten, a Belügy-
minisztérium Márványtermében ad-
ták át az idei Világ Igaza kitüntetése-
ket. Az elismeréssel méltatták néhai 
Leszkovszky György festőművész 
embermentő tevékenységét is. Ma-
gyarországon 1995 óta hagyomány, 
hogy a Világ Igaza magyar kitünte-
tettjeit hősies, bátor helytállásukért 
a Bátorságért Érdemjelben is része-
sítik.

Leszkovszky György Budapesten 
született 1891-ben és a fővárosban is 
hunyt el 1968-ban. Az Országos Ipar-
művészeti Iskolában Körösfői-Kri-
esch Aladár tanítványaként díszítő 
festészetet tanult, a nedves falfestési 
eljárások mesterévé képezte magát. 
1913-ban „külsősként” bekapcso-
lódott a gödöllői művésztelep mun-
kájába, Körösfői mellett dolgozott 
Zebegényben és Temesváron. Részt 
vett a marosvásárhelyi kultúrpalota 
festésében. Évtizedeket átívelő mun-
kássága során az ország számos tele-
pülésén alkotott, ezekről részletesen 
írt a Magyar Katolikus Lexikon. 

Leszkovszkynak főként a falkép-
festészeti tevékenysége volt megha-
tározó. Hagyatéka 2007-ben került a 

család tulajdonából a Gödöllői Váro-
si Múzeum gyűjteményébe ajándé-
kozás útján, s amely többek között 
mintegy 400 vázlatot, tervet, fresó- 
és üvegfestmény-kartont tartalmaz.

A művész gyermekei közül Lesz-
kovszky Pál és Márta élnek. Uno-

kája, Maul Ferencné Öcsényi 
Sarolta gödöllői polgár. Lapunk 
érdeklődésére elmesélte, hogy a 
vészkorszak idején Leszkovszky 
György az Iparművészeti Főiskolán 
tanított. Szervezetten bújtattak zsidó 
honfitársakat, a főiskolán, a pasaréti 
templomban és a család Hűvösvöl-
gyi villájában. 

*
A Világ Igaza a nem zsidóknak 

adható egyik legmagasabb izraeli 
állami kitüntetés. Korábban minden 
Világ Igaza ültetett (vagy ültettek 
számára) egy nevét viselő örökzöld 
fát a jeruzsálemi Emlékezés hegyén, 
jelképezve, hogy „aki egy embert 
megment, egy egész világot ment 
meg”. Jelenleg ezt a hagyományt 
nem tudják folytatni, írja a Wikipé-
dia, mivel idővel egyre többen kap-
ták meg a kitüntetést és 1989-re már 
közel 2000 fát ültettek szerte az em-
lékhegyen. A fáknak nincs több hely, 
de úgy döntöttek, hogy a kitüntetet-
tek neveit kőbe vésve emléktáblákon 
örökítik meg. Azóta már több mint 
20.000 név került fel az emlékfalak-
ra.

(kj)

Új kiállítás képei díszítik az Erzsébet 
királyné szálloda báltermének falait, 
ez alkalommal három hölgy, akiket 
a kiállítás címe „3 E”-ként 
említ, Szekeres Edina, Sz. 
Jánosi Erzsébet és Veress 
Enéh munkáit mutatják be. 

Hogyan lett a három al-
kotó képeiből egy közös 
kiállítás? Különleges szálak 
kötik őket össze, egyrészt a 
barátság és a közös munka, 
másrészt a vérvonal. Szeke-
res Edina ugyanis nem más, 
mint Sz. Jánosi Erzsébet lá-
nya, aki most mutatkozott 
be a gödöllői művészetbarát 
közönségnek. 

Veress Enéhet, egy má-
sik szál, a barátság fonala 
fűzi Sz.Jánosi Erzsébethez. 
Kapcsolatuk a közös munkában, a 
művészetről való gondolkodásban a 
közös értékrendben gyökeredzik. 

Különleges, misztikus, álomvi-
lág szerű képeikkel egyszerre idézik 
meg múltunkat, és vezetnek titkos 

kalandokra egy olyan világba, ame-
lyet még elrejt szemünk elől a ho-
mály.                                            (B)

Május 13-án 11. alkalommal ölelik körül rózsafüzérként a zarándokok a fővárost, hogy közösen imádkozzanak ha-
zánkért, a budapestiekért és a békéért. Az élő rózsafüzér kiindulópontja a Máriabesnyői Nagyboldogasszony Bazilika.

A gödöllői hívek minden esztendőben nagy számban vesznek részt a zarándoklaton, amelynek ez az első szakasza.  
A résztvevők szombaton reggel 8 órakor indulnak a bazilika elől. Gödöllőn érintik a premontrei kápolnát, és a Szent-
háromság templomot, majd az Erzsébet-parkban 
felkeresik a kálváriát és a koronás emlékdombot, 
s innen indulnak tovább Mogyoródra, ahol a Szent 
László kilátó-kápolnánál ketté válik a csoport. 

Egy részük innen a Szent Mihály főangyal temp-
lom felé indul, majd Kerepesen a Szent Anna temp-
lomban 19 órakor szentmisével ér véget a zarándok-
lat. 

A csoport másik része a kilátó-kápolnánál Fót 
felé indul tovább, ahol, a Szeplőtelen Fogantatás 
templomban fejezik be útjukat, s részt vesznek a 19 
órakor kezdődő szentmisén.

(kj)

Vasárnap az édesanyákat köszöntjük, 
egy-egy szál, vagy csokor virággal, 
apró meglepetéssel. Régi ünnep ez, 
amely még a görögökig nyúlik visz-
sza. Az ókorban minden tavasszal 
köszöntötték az istenek és istennők 
anyját, a titánisz Rheát, Uranosz és 
Gaia leányát, s a rómaiak szintén 
megemlékeztek minden istenek any-
járól. Az ő tiszteletük mára minden 
anyának szól.

Az édesanyák megünnepléséről 
először a XVII. századi Angliában 
szólnak a krónikák. A böjti időszak 
negyedik vasárnapján a család együtt 
ment az istentiszteletre, valamint kü-
lönleges ebéddel-vacsorával ünne-
pelt. Akik nem lehettek a jeles napon 
édesanyjukkal, apróságokkal kezd-
tek kedveskedni nekik. Az Anyák 
napja szélesebb körben a XIX. szá-
zadban terjedt el. Az Egyesült Ál-
lamokban először Julia Ward Howe 

költőnő, aktivista javasolta 
1870-ben. A hivatalos ün-
neppé nyilvánítás azonban 
Anna Jarvis nevéhez fűző-
dik, Európában az I. világ-
háború után lett népszerű. 
A hagyományt Magyaror-
szágon a Magyar Ifjúsági 
Vöröskereszt honosította 
meg. Az első megemléke-
zést 1925-ben szervezték 
március 8-án. A két világ-
háború között a sokgyerme-
kes anyáknak külön ünne-
pe volt, amelyet augusztus 
20-án tartottak. 1928-ban 
már miniszteri rendelet sorolta a 
hivatalos iskolai ünnepélyek közé 
az Anyák napját. Az édesanyáknak 
több védőszentje van: Szent Mónika, 
Szent Ágoston anyja; Szent Anna, 
Szűz Mária anyja a várandós anyák 
védőszentje; Sienai Szent Katalin, 

a szoptatós anyák védőszentje. Az 
ünnep időpontja ma sem egységes. 
A legtöbb országban május második 
vasárnapjára esik, de van, ahol már-
ciusban, októberben, vagy decem-
berben köszöntik az édesanyákat.

(ny.f.)
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TÖRPEVÍZILÓ BIKA SZÜLETETT NYÍREGYHÁZÁN 

Újabb zoológiai szenzáció!

Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy 2017. március 1-jétől 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

DÖMPI: 4-5 hónapos szu-
ka. Nagyon játékos, gyere-
kek és másik kutya mellé is 
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

ELKÉSZÍTETTÉK A KUTYÁK
CSALÁDFÁJÁT

HÉTVÉGÉN IS NYITVA TARTÓ 

ÁLLATORVOSI RENDELŐ

Május 6-án, szombaton 
9-11 óráig: 

Plútó Állatorvosi Rendelő
Gödöllő, Szabadság út 97.

Rendel: 
dr. Horváth Márk állatorvos

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

Turul 
Állatorvosi rendelő és 

Patika

Nyitva tartás:
Szombat, vasárnap:

9-19-ig   

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

Tel.: 06-30/943-9898

Hétvégén is nyitva tartó 
állatorvosi rendelő:

Törpevíziló bébi született a Nyíregyházi Állatparkban. 
A kis állat érkezése igazi különlegességnek számít, hi-
szen tavaly, az egész világon mindösszesen 19 egyed 
látott napvilágot a világ állatkertjeiben.

Nyíregyházán harmadik alkalommal született ilyen 
faj, 2011-ben látott napvilágot a bébi víziló nővére, 
majd 2015-ben egy másik testvére, aki az akkori fel-
jegyzések alapján naponta negyed kilogrammal gyara-
podott, így ennél az utódnál is hasonló értékeket vár-
nak.

Broutille, a 18 éves anyaállat is nagyon gondos, na-
ponta  négyszer-ötször szoptatja a 190 nap után világra 
jött kicsinyét, aki 2-4 hónapos korában kezd majd el 
szilárd táplálékot fogyasztani, ami szénából, zöldség- és 
gyümölcsfélékből áll majd. 

Míg rokonát, a nílusi vízilovat már az ókorban is is-
merték, a törpevíziló az egyik legkésőbb, a XIX. század 
végén felfedezett nagytestű emlősfaj. Ennek az az oka, 
hogy rejtett életmódot folytató, félénk állat, és a fehér 
ember által nem járt nyugat-afrikai esőerdők mélyén él.

Napjainkban alig 2000 egyed él mindösszesen belőle 
a természetben, ráadásul élőhelyeinek csökkenése és a 
vadászat veszélyezteti. Az Európai Állatkertek és Akvá-

riumok Szövetsége tenyészprogram keretében szaporítja, 
amihez a Nyíregyházi Állatpark 2006-ban csatlakozott. 
Jelenleg a Dániából érkezett apa, a francia anya, és a 2 
hetes utód él a kertben. (Testvérei már elkerültek másik 
állatkertbe.)

A kicsi ivarát is megállapították, egy kis bikáról van 
szó. Mivel a törpevízilovaknál valamiért sokkal több 
nőstény születik, mint hím, így ebben a kivételes esetben 
a hím állatnak jobban örülnek a szakemberek.

Forrás: sostozoo.hu

Május elején vessük el azokat a mag-
vakat, amelyek áprilisban nem ke-
rültek a földbe. Bimbós kelt, fejes és 
vörös káposztát még május 20-ig (vé-
dett helyre) vethetünk. Jobb azonban, 
ha palántanevelő ágyban előneveljük 
őket, és ebben a hónapban ültetjük ki 
a szabadba.

A hónap közepétől következhet 
a fagyérzékeny növények: a bab, a 
paradicsom, a paprika, a dinnye, az 
uborka és a tök vetése vagy kiülteté-
se. Vetéskor és kiültetéskor ne feled-
kezzünk meg a januárban betervezett 
vegyes ültetésről. A karfiol, a bimbós 
kel és a többi káposztaféle, valamint 
a zeller palántáit május 20-ig ültessük 
ki. Majoránna és bazsalikom kiülte-
tésére is ez a legkedvezőbb időpont. 
Valamennyi túl sűrű magvetést ritkít-
suk. Különösen fontos ez a sárgaré-
pa, a petrezselyem, a hónapos retek, 
a retek, a saláta és a hagyma vetése 
esetében.

Káposztafélék palántázását folytas-
suk. Karalábé, káposzta, brokkoli, a 
hónap vége felé a karfiol is kerüljön 
ki végleges helyére.

Hüvelyesek közül a földimogyoró 
és a bab vetését is elkezdhetjük. A 
bokorbab csak meleg földben csírá-

zik, ha hideg a talaj, hiányosan kel. A 
karós vagy futóbab széltől védett he-
lyet és gyorsan melegedő, humuszban 

gazdag talajt kedvel. A futóbab köztes 
növénye lehet a karalábé, fejes saláta.

Vessünk cserepekbe tököt, patisz-
szont, cukkinit és neveljük palántá-
nak. Ha van védőburánk, az edzett 
palántákat már május közepén kiül-
tethetjük. Ha van helyünk, vethetünk 
cserepekbe uborkát is. Így biztonsá-
gos körülmények között, védett he-
lyen előnevelhetjük őket, és május 
végén kiültethetjük a palántákat.

Ne hagyjuk ki a csemegekukoricát 
sem, hisz sokunk kedvence. Szaka-
szosan a rövid tenyészidejű fajtákat 
egész júliusig vethetjük.

A paradicsomot is palántázzuk ki, 

de a tojásgyümölcs-padlizsán kiülte-
tésével várjuk meg a májusi fagyok 
végét.

Vethetünk még hónapos- és nyá-
ri retket, töltsük fel a borsó tövét, 
és szintén töltsük fel a burgonyát. A 
borsót karózhatjuk is, így a szél nem 

dönti el, nem sározódik be 
a növény.

Vethetjük a céklát, fod-
ros kelt, póréhagymát és 
a kelbimbót is. Salátából 
már csak a nyári fajtákat 
válasszuk.

A gyomtalanítás a sorok 
között megfelelő húzóka-
pákkal most még könnyű. 
Ha szükséges, akkor a so-
rokat kézzel gyomláljuk. 

Erről, valamint a szükséges öntö-
zésről ne feledkezzünk meg. A gyü-
mölcsfák között a talajtakaró anyagot 
– ami télen és kora tavasszal össze-
esett – pótoljuk, és a fák koronája alatt 
lazítsuk meg a talajt. A szamócát és – 
szárazság esetén – a fiatal csemetéket 
is öntözzük.

Talajápolás, kapálás, gyomlálás: 
kapálással nem csak a szellőzést és ta-
lajnedvesség megőrzését biztosítjuk,a 
cserepesedést is megakadályozzuk. A 
gyomokat nem azért írtjuk, mert nem 
nyújtanak szép látványt, hanem azért, 
mert a talajtól és így a növényektől 
is tápanyagot vonnak el. Ügyeljünk, 

hogy még virágzás előtt eltávolítsuk 
őket, így  (a tarack kivételével!)  a 
komposztra is dobhatjuk.

Öntözés: ugyancsak meghatározó 
ebben a hónapban, ha az április  csa-
padékhiányos volt, így öntözéssel kell 
kielégítenünk a növények vízigényét. 
A legnagyobb figyelmet a frissen ül-
tetett növényekre fordítsuk. Nem csak 
a zöldségekre, hanem a frissen ültetett 
évelőkre és cserjékre, fásszárú növé-
nyekre, rózsákra és a frissen telepített 
fűre is érvényes.  Ne permetezzük a 
növényeket – ezzel csak  a port mos-
suk le róluk – alapos öntözést végez-
zünk.

Folyamatosan figyeljük a kerti ma-
darak fészkét, hogy semmi ne veszé-
lyeztesse a költést. Költéskor legin-
kább a macskák jelentenek veszélyt, 
mindenképpen távol kell tartanunk a 
fészektől.  A gyerekeknek is magya-
rázzuk meg, hogy csak akkor tudják 
felnevelni a fiókákat, ha biztonságban 
érzik magukat, ha rendszeresen tud-

ják etetni a fiókákat, ha nem zaklatjuk 
őket állandó jelenlétünkkel. A költés 
ideje alatt ne nyitogassuk ki az odú-
kat, ne fogdossuk össze a tojásokat, a 
fiókákat.

A madáritatókat rendszeresen tölt-
sük meg friss vízzel. A dézsából, 
hordóból, víztartályból is isznak a 
madarak, ha egy deszkát fektetünk a 
vízfelszínre, melyre rá tudnak szállni.

Kártevők
Megjelentek a lótücskök, lótetűk 

is. A járatok közvetlenül a földfelszín 
alatt vannak, ha végigtapogatjuk az 
ujjunkkal, megtaláljuk  a fészkét is. 
Ássuk ki és semmisítsük meg őket. 

A vakond nem kártevő, de mégis 
sok bosszúságot tud okozni. A ker-
tésznek hasznos, de  a pázsitot elron-
dítja a vakondtúrás. A petróleum nem 
környezetbarát anyag, ne dugjunk 
petróleumos rongyot a járataiba. A ke-
reskedelmi forgalomban lévő riasztók 
közül szerezzünk be, vagy ültessünk 

számára kellemetlen sza-
gú növényeket.

Ha pocok van a ker-
tünkben, mindent te-
gyünk meg, hogy 
megszabaduljunk tőle. 
Csapdával, gázpatronnal 
tartsuk távol kertünktől.

(folytatjuk)

Forrás: gazigazito.hu

TENNIVALÓK A KERTBEN 

Itt van május eleje

Az ember legjobb barátja több tízezer 
év óta kíséri fajunkat. Háziasításuk 
óta a kutyák különböző formákban, 
méretekben és színekben jelentek 
meg. Bár a történelem során igazán 
közeli kapcsolat alakult ki köztünk és 
kedvenceink közt, meglepően keveset 
tudunk családfájukról.

Kutatók egy csoportja nagyjából 
két évtizede gyűjti az élőlények ge-
netikai mintáit. Eddig 161 különböző 
kutyafajta mintáját szedték össze, és 
most úgy döntöttek, érdemes meg-
vizsgálni az eddigi adatokat. A tudó-
sok az állatok genomjait nagyjából 
150 ezer helyen hasonlították össze, 
eredményeikről a 
Cell nevű lapban 
számoltak be.

Az analízis ki-
mutatta, hogy az 
eddig vizsgált faj-
ták, vagyis a létező 
421 fajta több mint 
harmada mindösz-
sze 23 kládba esik 
– tehát az élőlé-
nyek családfáján 
23 különböző kö-
zös őst érdemes 

megkülönböztetni. Ezeket a csoporto-
kat a földrajzi elhelyezkedés, a fizikai 
jellemzők és a belső adottságok, pél-
dául a juhász- és vadászképességek 
laza rendszere alapján alakították ki. 
Utóbbi azért fontos, mert a kutyákat 
évezredeken át valamilyen gyakorla-
ti feladat ellátására tenyésztették, az 
esztétikai kérdések csak az elmúlt év-
századok során váltak jelentőssé.

A kutatásban magyar fajtákat is 
megvizsgáltak. A magyar vizsla pél-
dául a drótszőrű griffonnal és a nagy 
münsterlandi vizslával áll közeli ro-
konságban – igaz, ezt a szakértők ko-
rábban is sejtették.                       (pts)
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FELHÍVÁS!!
AGödöllői 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!

Támogassa adója 1%-val a
Gödöllői Kirchhofer József

Sportegyesületet !

Manó Maraton, Mini Maraton
Tájékozódási futás
a.sz:18721728-1-13
KÖSZÖNJÜK !

A sportesemény ideje és helye:
2016. június 4. szombat, 9 óra, Gödöllő
Alsópark.
A sportesemény célja: Minden gyerek
fusson jót! Az óvisok mozgásra szokta-
tása! Mottó: ” Nem a győzelem, a rész-
vétel a fontos”
Fő támogató: Generali a Biztonságért
Alapítvány
Rendező: Kirchhofer József Sportegye-
sület
Születési év/ nem/ táv/ rajtidőpont:
2012 és fiatalabb leány, 400 m, 9:30
2012 fiú, 400 m, 9:37
2011 leány, 400 m, 9:45
2011 fiú, 400 m, 9:50
2010 leány, 400 m, 9:55
2010 fiú, 400 m, 10:00

2009 lány, 400 m, 10:05
2009 fiú, 400 m, 10:10
Időrend: 9:15-kor csoportos gyülekező
a központi bemelegítéshez.
A legkisebbeknek lehetőséget biztosí-
tanak a szervezők arra, hogy a szülővel
futhassanak a mezőny végén!
Előnevezés, nevezés: Előnevezni az
óvodákban elhelyezett előnevezési lapon
lehet, május 30-ig. Rajtszám átvétele a
helyszínen az óvónőknél!
Nevezni a sportesemény napján 8:30-tól
az Alsóparkban, a Világfa mellett elhe-
lyezett sátorban. A rajt előtt fél órával a
nevezési lehetőséget lezárják.
Nevezésnél kizárólag a születési évet ve-
szik figyelembe!
Nevezési díj nincs!

Díjazás: Minden gyerek érem díjazás-
ban részesül! Ezen kívül ajándékok sor-
solása folyamatosan az indulók között!
A résztvevő óvodák ajándékokat kapnak
a gyerekek részére!
Egyéb tudnivalók: A sportesemény
idejére orvosi ügyelet biztosítva lesz. A
versenyen sportorvosi ellenőrzés nincs,
így mindenki saját felelősségére indul.
Szociális helységek a Palotakerti óvodá-
ban vehetők igénybe. A felszerelésekért,
értéktárgyakért a rendezőség felelősséget
nem vállal!Asporteseményt minden idő-
járási körülmény mellett megtartjuk!!!
Az időpontok és a pálya változtatásának
jogát a szervezők fenntartják!
Kirchhofer József Sportegyesület
Tel: +36-20-439-5910
e-mail: kirchhofer.se@gmail.com
www.kirchhofer-se.hu

X. GÖDÖLLŐI MANÓ MARATON

Újabb két futammal folytatódott az
Enduro-Cross magyar bajnoki-so-
rozat: Komárom-Esztergom megye
szolgált mindkét soron következő

futam helyszínéül. Ácson és Toko-
don mérték össze tudásukat a mo-
torosok, ahol a gödöllői 1WD MSE
ismét 20 főt meghaladó versenyzői
csapattal állt rajthoz.

Az első forduló után Hlavacska Lénárt (a
fenti képen) a másod osztály E2 kategóri-
ában újabb két győzelmet gyűjtött be ma-
gabiztos motorozással, míg Szekeres Zsolt
az első osztály E1 kategóriában egy első és
egy második helyet ért el ezúttal.

Mindkét gödöllői versenyző vezeti kategó-
riájában az összetett pontversenyt és céljuk
az év végi bajnoki cím megszerzése. A
többi 1WDMSE motoros is jól szerepelt és
összességében sok értékes bajnoki ponttal
lettek gazdagabbak. A következő futamra
május 13-án, Tamásiban kerül majd sor.

-ll-

Motorsport – Enduro Cross Magyar bajnokság

Szekeres Zsolt és Hlavacska Lénárd is az élen

Kovács Krisztián, a gödöllői tűzoltó-
ság főtörzsörmestere ismét remek
eredményeket szállított fekvenyo-
más sportágban. A fiatalember két
számban is ezüstérmes lett egy
ausztriai versenyen.

Április 22-én rendezték meg az ausztriai
Bruck-ban aWUAPAustrian National & In-
ternational Cup-ot, ahol Kovács Krisztián
remek versenyzéssel második helyen vég-
zett az Open és Submasters kategóriákban.

A mínusz 125 kg-os súlycsoportban induló
tűzoltó 210 kg-ot teljesítve lett ezüstérmes.

-tt-

tüzEt olt és fEkvE nyoM

Kovács Krisztián: ezüstök 210 kilóval
Véget ért a női röplabda bajnokság
2016/2017-es szezonja, ahol a Pen-
ta-Gödöllői RC csapata a felsőház
sereghajtójaként a nyolcadik helyen
végzett. Ezt a helyezést legutóbb 17
évvel ezelőtt, 2000-ben produkálták
városunk röpisei.

Borkovits Zoltán együttese úgy vágott neki
a bajnokságnak és a Magyar Kupa-sorozat-
nak is, hogy mindkét fronton a legjobb négy
közé jutás a cél, így kiváltképp csalódás
lehet a klub háza táján az idei szereplés. A
bajnokságban ugyan hónapról-hónapra ér-

tékelődtek át a célok, de arra nyilván senki
sem gondolt, hogy végül a 7-8. helyekért
kell majd küzdeniük a gödöllői hölgyeknek
a bajnoki pontvadászatban. Nos, a sok sérü-
lés és formaingadozás végül odáig vezetett,
hogy a Kaposvár ellen kellett fazonírozni a
gyászos szezont, ami nem sikerült, ugyanis
a Somogy megyei alakulat a hazai 3:0-ás si-
kert követően Gödöllőn is 3:0-ra nyert. Az
egyik fél második győzelméig tartó párharc
végeredménye 2-0 lett a kaposváriak javá-
ra, ezzel 17 év után a Penta-GRC csapata a
nyolcadik helyen végzett a honi I. osztályú
pontvadászatban.

A Magyar Kupa sem végződött jobban az
idén a Penta-GRC számára, ebben a soro-
zatban a végállomást a legjobb nyolc közé
jutás jelentette. A 2016/2017-es bajnokság
végeredménye: 1. Békéscsaba, 2. Vasas,
3. Nyíregyháza, 4. Jászberény, 5. UTE, 6.
MTK, 7. Kaposvár, 8. Penta-Gödöllői RC,
9. Budaörs, 10. TFSE, 11. Palota.
Női röplabda NB I. 7. helyért, 2. mérkő-
zés: Penta Gödöllői RC – 1. MCM-Diamant
Kaposvári Egyetem 0:3 (-22, -19, -13) -tl-

röplabda – a Csúf igazság, 17 év után

Penta-GRC: nekik nyolc…

Edzőjét, Baranyai Pált és két sé-
rült játékosát is nélkülözve ért el
fontos 2-2-es döntetlen a MAG-
LOG Team CFT Gödöllő csapata
az NB II-es futsal bajnokság kele-
ti-csoportjának felsőházi ranga-
dóján Kazincbarcikán.

ABAZ-megyei Ördögök SE a harmadik
hely stabilizálásáért, míg a gödöllőiek a
ponthátrány faragásáért és az ezzel járó
előzés reményében léptek pályára a cso-
portbronzért zajló párharcban. Mindkét
csapat meg is tett mindent a győzele-
mért, a házigazdák kétszer is vezettek,
deMagyar Zsoltmindkétszer egyenlíte-
ni tudott és végül nem bírt egymással a
két együttes: maradt a 2-2 és ezzel az egy
pontos előnye a 12 egységgel harmadik
helyen álló házigazdáknak a 11 ponttal

jelenleg negyedik helyen álló MAG-
LOG Team CFT Gödöllő előtt.
Agödöllőiek május 1-jén a kilenc ponttal
ötödik helyen álló Kincsem Lovaspark
vendégei lesznek, míg május 5-én a lista-
vezető Csenger Futsal csapatát fogadják.
A pontvadászat zárásaként május 15-én
az MVFC-Berettyóújfalu II-höz utazik
majd a MAG-LOG Team csapata.
NB II., Keleti-csoport, rájátszás az 1-6.
helyekért 7. forduló: Kazincbarcikai
Ördögök SE – MAG-LOG Team CFT
Gödöllő 2-2 (1-0) Gólszerző: Magyar
Zsolt (2). -lt-

futsal – nyílt a vErsEny a bronzért

Pontrablás a „pokolból”

Heti műsorajánló
Futsal NB II. rájátszás 9. forduló

Május 5., péntek 19 óra
MAG-LOG Team CFT Gödöllő –

Csenger Futsal
(SZIE Sportcsarnok)

Egy ezüstérme már biztosan van
a GKC-nak, miután a junior csa-
pat nyerni tudott a Rév TSC ott-
honában 26-23-ra. A felnőttek
dobogós helye még várat magá-
ra, ugyanis a nagyok 27-25-re ki-
kaptak.

Bartos Gábor felnőtt csapata úgy lépett
pályára a Rév TSC otthonában, hogy
tudták: ha nyernek, akkor az utolsó for-
dulótól függetlenül megvan az ezüst
Nos, nem így lett, ugyanis a helyzetei-
vel jobban sáfárkodó házigazdák otthon
tartották mindkét pontot. Pánikra viszont
nincs ok, ugyanis ha hazai pályán nyerni
tud a 26 ponttal második GKC a jelenleg

24 egységgel harmadik helyen álló Hat-
van ellen május 14-én, akkor megvan az
ezüstérem. Más esetben még a bronz is
veszéjbe kerülhet...
Ami a felnőtteknek nem sikerült, össze-
jött a junioroknak.Mácsár Gyula tanít-
ványai nyerni tudtak a listavezető Rév
TSC otthonában, ezzel bebiztosították a
második helyüket, sőt, pontazonossággal
feljöttek riválisuk nyakára a tabellán.Ah-
hoz, hogy még fényesebb legyen az érem
egy hatvani hazai siker kell, valamint a
Rév botlása a csömöriek otthonában.
NB II. Északi-csoport, 21. forduló
Rév és Társai SC – Gödöllői KC 27-25
(12-11) Juniorok: Rév TSC – Gödöllői
KC 23-26 -tt-

kézilabda – visszazhozott junior aranyálMok

Egy érem már biztosan lesz

Mindhárom gödöllői labdarúgó
csapat pályára lépett az elmúlt
hétvégén, a mérleg: 1-0-ás GSK
siker Halásztelken, 7-1-es GEAC
gálázás, míg játék nélküli GSK
II-Szada pontok.

A Gödöllői SK lassan révbe érhet, lega-
lább is, ami a dobogót illeti. AHalásztel-
ken 1-0-ra megnyert bajnoki és az ezzel
járó három pont azt jelenti Szász Ferenc
együttese számára, hogy, ha a következő
fordulóban hazai pályán nyerni tudnak a
Nagykáta ellen a mieink, akkor már biz-
tos a bronzérem.
Persze, a kiváló tavaszi szereplés meg-
koronázása az ezüst, vagy ne adj Isten a
bajnoki arany lenne, de ennek beérésé-
hez még öt nagyon kemény párharc vár
a gödöllői fiatalokra. Maradjunk is egye-
lőre annál a ténynél, hogy a Gödöllői SK
25 játéknapot követően 55 ponttal, két
pont hátránnyal a listavezető Vecsés mö-
gött, míg négy pont előnnyel a harmadik
helyen álló Tura előtt a második helyen
áll a tabellán.

Pest megyei I. osztály, 25. forduló
Halásztelek FC – Gödöllői SK 0-1 (0-1)
Gólszerző: Koziorowski Richárd.

Megyei III. osztály – Magabiz-
tos GEAC, rémisztő GSK kettő

Magabiztosan, 7-1-re nyert a GEAC a
Mogyoród KSK ellen, ezzel valame-
lyest javította elmúlt heti botladozásait
Farkas Sándor együttese. A sikerrel
és az eddig gyűjtött 52 pontjukkal a
gödöllőiek megőrizték első helyüket
csoportjukban. Félelmetesen szerepel
már hetek óta a GSK II-Szada is, amiről
Galgahévízen is értesülhettek, ugyanis a
vendégek nem álltak ki, így játék nélkül
gyűjtött újabb három pontot Kerecsé-
nyi F. Norbert csapata. AGSK kettő 38
ponttal feljött az ötödik helyre a megyei
III. osztályy Középp A-csopportjjában.

Pest megyei III. Közép A-csoport, 22.
forduló: Gödöllői EAC-SZIE – Mogyo-
ród KSK 7-1 (3-0) Gólszerzők: Bereg-
szászi Béla (2), Somogyi Levente, Lász-
ló Viktor, Vitárius Tamás, Juhász Tamás,
Horváth Zsolt.
Gödöllői SK II.-Szada – Galgahévíz SK
3-0 (játék nélkül)

Pest megyei Kupa – Meccs
nélküli továbbjutás

A Gödöllői SK és a GEAC-SZIE is pá-
lyára lépethetett a Pest megyei Kupa-so-
rozat negyedik fordulójában, de végül
csak a GEAC játszott, ugyanis a GSK el-
lenfele visszalépett. Meccs nélkül jutott
a negyedik fordulóba tehát Szász Ferenc
együttese, viszont az „egyetemistáknak”
a megyei I. osztályban szereplő Taksony
elleni párharc és a 4-0-ás vereség a vég-
állomást jelentette az idei kiírásban.
A GSK a legjobb négy közé jutásért a
megye kettes Tápiószelével csap majd
össze május 3-án idegenben.
Pest megyei Kupa, 4. forduló
Gödöllői EAC-SZIE – Taksony SE 0-4
(0-3); Gödöllői SK – Pilisszentiván SE
3-0 ( áték nélkül)) -lt-

labdarúgás – Egy pont kEll a gödöllői bronzhoz

Érmet hozhat a halásztelki egy gól

Heti műsorajánló
Pest megyei I., 26. forduló
Május 6., szombat 16:30
Gödöllői SK – Nagykáta SE

(Táncsics M. útis Sportcentrum)
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Május 3. (szerda) 17.00: Nagy Eszter és 
Zomborné Virágh Eszter (gordonka) nö-
vendékeinek hangversenye
Május 4. (csütörtök) 17.00: Buka Enikő 
(oboa, furulya) növendékeinek hangver-
senye
Május 5. (péntek) 17.00: Tóthné Pataki 
Anikó (gordonka) növendékeinek hang-
versenye
Május 8. (hétfő) 17.00: Az ütő tanszak 
hangversenye – Kovács Zsolt és Szitha 
Miklós növendékei
Május 9. (kedd) 17.00: Ella Attila (rézfúvó) 
növendékeinek hangversenye

FRÉDÉRIC CHOPIN ZENEI
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Az alkotóházban 
 „… a kék magasba szállok…”

címmel
Erzsébet királyné tiszteletére rendezett zászlókiállítás látható.

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

Az eseményt az Erzsébet-emlékév keretében rendezzük meg.

Támogatók: Gödöllő Város Önkormányzata, Művészetek Háza Nonprofit Kft. Gödöllő
A kiállítás megtekinthető 2017. szeptember 10-ig (szombat–vasárnap) 14-18 óráig

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



2017. május 2.10 gödöllői szolgálat Közérdek

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

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

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

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

Tel.: 06-28/525-212, 06-70/550-3377
SZIGÜ Temetkezés Kft., Gödöllő, Dózsa Gy. u. 16. 

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

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Május 1-7.: 

Egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1. Tel.: 420-243.
Május 8-14.: 

Máriabesnyői Gyógyszertár, Szabadság út 167. Tel.: 419-749.

FELHÍVÁS!

A 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!

A 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.

FELHÍVÁS!

Értesítem a gödöllői állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel ren-
delkező tisztelt szülőket, hogy az önkormányzat által fenntartott óvo-
dákba történő jelentkezés időpontja:

2017. május 8-12-ig  8-17 óráig.

A 2017/18-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.

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumokat szíveskedjenek 
magukkal vinni: A gyermek születési anyakönyvi kivonata, egész-
ségügyi kiskönyve, TAJ- és lakcímkártyája, az utolsó védőnői stá-
tuszvizsgálat másolata. A szülő vagy gondviselő személyazonosító 
igazolványa és lakcímkártyája.

Az óvodák elérhetőségei és a módosított óvodai körzethatárok 
Gödöllő város honlapján találhatók a Polgárok/Intézmények/Okta-
tás/Óvodák és Óvodai körzethatárok elérhetőségen, illetve a Hírek 
menüpont fejlécében.

Tájékoztatom a tisztelt szülőket, hogy a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 8. (2) bekezdése értelmében azoknak 
a gyermekeknek, akik augusztus 31-ig betöltik harmadik életévü-
ket, kötelező az óvodába járás.

Gödöllő, 2017. április 7.                dr. Gémesi György

polgármester

FELHÍVÁS!

A 2017. évi városi Semmelweis napon
ismételten átadásra kerül a

GÖDÖLLŐ  EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT  DÍJ

Gödöllő Város  Képviselő-testületének  rendelete  alapján a díj 
azoknak a személyeknek, vagy közösségeknek adományozha-
tó, akik a város egészségügyi és szociális ellátása érdekében 
kiemelkedő tevékenységet folytattak a gyógyító – megelőző 
munkában, illetve a szociális gondoskodás területén jelentős 
eredményeket értek el.

GÖDÖLLŐ EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT díjban évente legfel-
jebb két személy és egy közösség részesíthető, amennyiben 
közösségre nincs javaslat, három személy részesíthető a díj-
ban.

Tisztelettel kérjük, tegyenek javaslatot – részletes indoklás-
sal – olyan személyekre, közösségekre, akiket méltónak tarta-
nak e kitüntető cím elnyerésére.

Kérem, hogy javaslatát írásban, részletes indoklással szí-
veskedjen a Gödöllői  Polgármesteri Hivatal,Közigazgatási és 
Szociális Irodájára eljuttatni (2100 Gödöllő, Kossuth Lajos u. 
3 sz.) vagy e-mailben a tamas.marta@godollo.hu címre.

HATÁRIDŐ: 2017. május 19. (péntek)

Simon Gellért Péter, az Egészségügyi Bizottság elnöke sk.
Kristóf Etelka, a Szociális Bizottság elnöke sk.   

FELHÍVÁS!

Értesítem a gödöllői állandó lakóhellyel, vagy tartóz-
kodási hellyel rendelkező tisztelt szülőket, hogy 3 éven 
aluli gyermekük 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 Gyöngyi (Tel.: 410-906 )

Telephelye: Mézeskalácsház (Gödöllő, Premontrei u. 8.)
Szakmai vezető: Tóth Miklósné (Tel.: 422-072)

Gödöllői Mesevilág Bölcsőde
(Gödöllő, Kossuth L. u. 5-7.) 

Bölcsődevezető: Pálfi Sándorné  (Tel.: 410-566)

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumokat szívesked-
jenek magukkal vinni: A gyermek születési anyakönyvi 
kivonata, egészségügyi kiskönyve, TAJ-kártyája és lak-
címkártyája. A szülő vagy gondviselő személyazonosító 
igazolványa és lakcímkártyája.

Gödöllő, 2017. április 7.       dr. Gémesi György

polgármester
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Mob.: +36/30-952-9987

Fotó:
Tatár Attila

BABARUHABÖRZE 
MINDEN SZOMBATON!

A kinőtt, vagy fölöslegessé 
vált (ruhát, cipőt, játékot 
stb.)holmik árusítására 

most lehetőséget biztosí-
tunk- minden szombaton.
Kezdés: 2017. május 6. 

Érdeklődni: 
06-30-5030777, vagy sze-
mélyesen Juhász Kálmán-
né piacfelügyelőnél lehet.

Nyári nyitva tartás:
Hétfő–péntek: 6.00–18.00

Szombat: 6.00–13.00

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.



INGATLAN
+ 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 iker-
ház eladó 600nm-es telken iár: 
41,9m Ft TEL.:20/772-2429
+ Sürgősen eladó Gödöllőn, bel-
városban egy 30nm-es, fsz-i, cir-
kós üzlethelyiség. Iár:12.49M Ft 
Tel.:20/804-2102
+ Eladó két és félszobás, erké-
lyes, felújított lakás Gödöllőn. 
Iár:18.8MFt. TEL.:20/804-2102
+ Eladó 3szoba+ nappalis, újsze-
rű ikerház 400 nm-es telekkel 
28MFt-ért. TEL.:20/804-2102
+ Gödöllő központjában IV.eme-
leti, 58m2-es, kétszobás lakás, jó 
állapotban sürgősen eladó! Irány-
ár: 15,8Mft. TEL.:20/539-1988
+ Újfenyvesben nappali+ 5szo-
bás, garázsos ikerházfél eladó! 
Irányár:39,5Mft TEL.:20/539-
1988
+ 578m2-es rendezett telken 
60m2-es családi ház eladó Gödöllőn!
+ Gödöllőn, új építésű ikerházak eladó-
ak! TEL.:20/539-1988
+ Gödöllőn, Királytelepen 452m2-es, 
összközműves saroktelek ikerház épí-
tésére vonatkozó kész háztervvel el-
adó! Iár:9,8MFt. TEL.:20/772-2429
+ Szadán igényes környezetben, jó fek-
vésű, 1600m2, gondozott, közműves 
építési telek 9,5M-ós irányáron sür-
gősen eladó! TEL.:20/772-2429
+ Eladó lakást keresek központban! 
Tel.:20/804-2102 

+ Gödöllőn, központban, 95m2-es, n+3 
szobás családi ház 837m2-es telekkel 
eladó! Iár.:28Mft Tel.:20/944-7025
+ Petőfi téren teremgarázs-kocsibeálló 
kiadó!! 14Eft/hó (Félév esetén kedvez-
mény!) Tel.:20/944-7025
+ Gödöllőn a Völgy utcában /Boncsok 
dűlő/ eladó egy 896 nm-es építési te-
lek, festőien panorámás környezetben. 
20/371-1332 

+ 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 
+ TELEK ELADÓ: 742 nm, nem közmű-
ves zárt kert. Villany az utcában. Iár: 
2,5 MFt. Tel: 061/252-4204 
+ Eladó Gödöllő központjában, liftes 
épületben 2db egyenként 31nm-es 
-akár egybe is nyitható- légkondicio-
nált, egyéni mérőórás, új építésű -lakás 

célra is használható- iroda. 
Iár:13,95MFt/db. 06-70-3345-
707 
+ Eladó Gödöllő központjában, 
az Erzsébet királyné körúton 
egy 3. emeleti, távfűtéses, 
egyedi mérőórás, felújított, 
klímás, napfényes, 2,5 szobás 
(60nm) lakás saját tárolóval. 
A téglaház teljes körű szigete-
lése most zajlik. Iár: 18,5MFt. 
Ingatlanos NE keressen! Tel: 
30/5636-185 
+ Gödöllőn a kertvárosban el-
adó egy felújítandó 2 szoba 
összkomfortos 730 nm-es tel-
ken lévő ház melléképülettel. 
Iár: 18,2MFt. Érd: du. 15.00 
06-20-246-4069
+ Gödöllőn, Királytelepen 1136 
nm-es telken kertes családi 
ház eladó. Komfortos, 3 szo-
bás. Hasznos lakóterület 92 
nm, (+40nm lakóépület fél-
kész állapotban). Pince, ga-
rázs, ásott kút is van. Érdek-
lődni hétvégén: 20/2210-199

+ Gödöllőn Központ-
ban, Paál L. közben 
2.em.i, 59nm-es, 
2,5 szobás lakás 
berendezve tulajdo-
nostól eladó. Fel-
újított (nem panel). 
Iár:17,8MFt. Akár 
azonnali költözés-
sel. Ingatlanos ne 
keressen. 30/4010-
118, 30/577-0605 

ALBÉRLET KIADÓ
+ Gödöllő központ-

jában új építésű, magas színvo-
nalon kivitelezett, egyedi külső és 
belső kialakítású ház garázzsal szám-
laképesen kiadó. Érd: 0670-3345-707 
+ Palotakerti 60 nm-es, két szobás (kü-
lön nyíló), tágas, parkra néző, terasszal 
rendelkező, részben bútorozott lakás 
hosszútávra kiadó. Tel.: 06-30-701-
7852 
+ Gödöllőn az ipari park közelében, 
zöldövezetben 77 nm-es, 2,5 szobás, 
összkomfortos családi ház kerttel, au-
tóbeállási lehetőséggel hosszútávra 
bérbe adó. Érd: 30/943-1059 

ÜZLET, IRODA, GARÁZS
+ Belvárosi, forgalmas kereszteződés-
ben lévő, kiváló parkolási lehetőséggel 
rendelkező, 60 nm-es ÜZLETHELYISÉG 
(jelenleg „Zsuzsa függönyszalon”) ki-
adó! 20/9325-415 
+ Gödöllő belvárosában, frekventált he-
lyen, 80 m2-es utcafronti üzlethelyiség 
(iroda, üzlet, bemutató terem, rendelő 
stb.) hosszútávra kiadó. 2 havi kaució. 
Minimum 1 éves szerződés. Azonnal 
használatba vehető (csatorna, gáz, víz, 
telefon, villany, vízórás, biztonsági aj-
tórács, összkomfortos, bútorozatlan, 
hőszigetelt). Tel: 06-209443356 
+ Sürgősen eladó Gödöllőn, belváros-
ban egy 30nm-es, fsz-i, cirkós üzlethe-
lyiség. Iár:12.49M Ft Tel.:20/804-2102
+ Petőfi téren teremgarázs-kocsibeálló 
kiadó!! 14Eft/hó (Félév esetén kedvez-
mény!) Tel.:20/944-7025

ÁLLÁS
+ Gödöllői kávézóba vendégcentrikus, 
munkájára igényes pultost keresünk. 
Érd: fanni.alexandra.varga@gmail.com

+ Gödöllői munkahelyre azonnali kez-
déssel 3,5 tonnás tehergépkocsira 
keresünk áruszállító-rakodót. B kat. 
jogosítvány, saját GPS készülék, és jó 
fizikai kondíció szükséges! Fényké-
pes önéletrajzokat várunk, kb. fizetési 
igénnyel a fatelepk@gmail.com e-mail 
címen! 

+ A Fővárosi Önkormányzat Gödöllői 
Idősek Otthona (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-
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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 

+ 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 biztosított mun-
kábajárási költségtérítés. Jelentkezés 
fényképes önéletrajzzal az office@
arts-crafts.hu címen. További informá-
ció: 0628/542-315, 0620/288-1650 
+ Gödöllő területére szórólap-újság ter-
jesztőt keresek. A munka végezhető is-
kola, nyugdíj mellett is. Gödöllői lakosok 
jelentkezését várom! Tel: 20/495-2420
+ BOLTI ELADÓT felveszünk! Gödöllőn 
a Szőlő és a János utcánál lévő Csíkos 
ABC-be gyakorlattal rendelkező bolti 
eladót felveszünk. Tel: 06-70-772-7850
+ Varrni tudó KÁRPITOST keresünk, 
akár alkalmi munkára is nagyon magas 
napi fizetéssel. Tel: 06-20/943-2828
+ HÁZVEZETŐNŐI ÁLLÁSRA középko-

rú hölgyet keresünk hosz-
szú távra, gödöllői mun-
kahelyre, napi 8 órára. 
Bejelentett állás. Elvárá-
sok: házimunkában jártas 
(főzés, mosás, vasalás, 
takarítás), munkájára igé-
nyes, precíz és gyors, jo-
gosítvánnyal rendelkezik, 
megbízható, nemdohány-
zó. Gödöllő és közvetlen 
körzetéből fényképes be-
mutatkozó levelet várunk: 
e-mail: bizalom.partner@
gmail.com
+ Megbízható, precíz be-
építő brigád jelentkezését 
várjuk műanyag és fa nyí-
lászárók beépítéséhez! 
Munkavégzés helyszíne: 
Gödöllő és környéke, Bu-

dapest. Tel.: 06-30-398-4815
+ OMT Zrt gödöllői telephelyére TE-
LEPI DOLGOZÓT, ÁLLATGONDOZÓT 
keres váltott munkarendben. Jelentke-
zés fényképes önéletrajzzal a karrier@

omtrt.hu e-mail címen. 
+ Gödöllői műanyagüzem 
felvesz három műszakos 
munkarendbe betanított 
munkásokat. Tel: 70/365-
5010 
+ Megbízható, precíz be-
építő brigád jelentkezé-
sét várjuk műanyag és fa 
nyílászárók beépítéséhez! 
Munkavégzés helyszíne: 
Gödöllő és környéke, Buda-
pest. Tel.: 06-30-398-4815
+ Nemzeti Dohányboltba 
keresünk ELADÓT, 1 héten 
3 nap munka/ 8 óra. Gö-
döllő, Blaháné útja 92. Érd: 
0630-2404-075 
+ Büfénkbe (Gofris), Gö-
döllő, Szabadság tér 20. 

KONYHAI KISEGÍTŐT keresünk. H -P 
8-13-ig. Érd: 0630-2404-075 
+ Gödöllő területére hajnali, 2-3 órás 
munkára (kerékpáros) HÍRLAPKÉZBE-
SÍTŐ kollégát 
f e l v e s z ü n k . 
Aszódra, Ve-
resegyházra és 
Gödöllőre meg-
bízható SZÓ-
R Ó L A P T E R -
J E S Z T Ő K E T 
keresünk. Érd: 
20/257-7411 
+ B-C kategóri-
ával rendelke-
ző, tapasztalt 
gépkocsiveze-
tő állást keres. 
(GKI nincs.) 
Tel: 06-20-
382-1352 

+ Házi betegápolásra kere-
sünk kolléganőket dél-né-
metországi családokhoz. 
Jelentkezni a 06-20-4466-
120-as telefonszámon le-
het. 
+ Idősgondozók részére 
kezdő német nyelvtanfo-
lyam indul, németországi 
munkalehetőséggel. Tel:  
06-20-4466-120
+ Sofőrt keresünk autó szál-
lítóra,  nemzetközi munkára, 
kiemelt fizetéssel. Nyelv-
tudás előnyben. Tel: 06-
70/618-2979
+ Irodai munkára keresünk 
minimum angolul beszélő 
és írni tudó munkatársat. 
Rugalmas munkaidő. Tel: 
06-70/618-2979
+ Autókereskedésbe ke-
resünk értékesítő és iro-
dai munkatársat. Tel: 06-
70/618-2979
+ Pénzügyi, gazdasági ügy-
intéző kollégát keresünk 
– Gödöllőről és közvetlen 
környékéről. Piacképes fize-
tés, ingyenes nyelvtanulási lehetőség, 
cafeteria. Elvárások: felhasználó szin-
tű excel és word tudás. Jelentkezés: 
emailben motivációs levél és önélet-
rajz beküldésével: ili.godollo@gmail.
com és info@ili.hu 
+ GÉPKOCSIVEZETŐ, ÉRTÉKESÍTŐ 
munkatársat keresünk B, C kategóriás 
jogosítvánnyal áruszállításra, értéke-
sítői feladatok ellátására. Jelentkez-
ni: fényképes önéletrajzzal a karrier@
omtrt.hu email címen. 
+ Gödöllői konditermünkbe keresünk 
megbízható TAKARÍTÓ kollégát és férfi 
SZEMÉLYI EDZŐT. Jelentkezni a gym.
godollo@gmail.com e-mail címen le-
het. 
+ Alkalmi munkára, tűzifa vágásra ke-
resek láncfűrésszel bánni tudó embert 
Gödöllőre. Tel: 70/779-8529 

SZOLGÁLTATÁS
+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 50 nyel-
ven, anyanyelvi, diplomás, gyakorlott 
szakfordítókkal! Kedvezményes árak. 
I.L.I Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői 
u. 2. Tel.: 28-511-366, 20/543-1775, 
e-mail: info@ili.hu, ili.godollo@gmail.
com 
+ KERTGONDOZÁS: metszés, sö-
vénynyírás, bozótirtás, fűnyírás, 
gyepszellőztetés, fakivágás, kaszá-
lás és egyéb kerti munkák. Lelkiis-
meretes, alapos, megbízható munka 
rendszeresen és alkalmanként is. 
Tel: 30/528-7777 
+ KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabér-
számfejtés, tanácsadás. Gödöllő, 
Tűztoronyház, Kossuth utca 13. Tel: 
06-30-592-1856, 06-30-508-1380, 06-
28-784-752 
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+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERE-
LÉS, új csatorna bekötés, fürdőszobák, 
régi fűtési rendszerek, vízvezetékek 
felújítása, új szerelése, kialakítása, lo-
csoló, mérő tervezése, beépítése, át-
adása. Cirkók, gázkészülékek, konvek-
torok karbantartása felújítása, javítása. 
Tel: 20/9527-289, 28/476-229 
+ SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? 
Hívjon bizalommal, házhoz megyek. 
Számítógép szerelés, rendszer és 
programtelepítés, vírusirtás garanciá-
val. Hétvégén is! Tel: 30/333-9201 
+ SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁ-
ZÁS. Ingyenes árajánlat! Tiszta, rendes 
munka! Tel: 20/4-359-650 
+ KÁRPITOS munkákat vállalunk. Búto-
ráthúzás olcsón, gyorsan. Amennyiben 
teljesen új franciaágyat, ülőgarnitúrát 
álmodott meg lakásába, komoly ta-
pasztalattal elkészítjük a kívánt formá-
ban, méretben. Tel: 20/943-2828 
+ DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉL-
KÜL. Tóth Tamás 06-70-502-5620 
+ KERTGONDOZÁS metszés, gépi PER-
METEZÉS, műtrágyázás, füvesítés, 
fűnyírás, rotációs kapálás. Fakivágás, 
bozótirtás, sövényvágás, ereszcsator-
na tisztítás. Gyomirtás. Ágak, levelek, 
gallyak elszállítása. 06/30-747-6090 
+ Betegségeket kiváltó lelki okok ol-
dása Gödöllőn. További információ a 
www.thetagodollo.hu oldalon. Időpont 
egyeztetés: 20/367-4274
+ KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. 
RAKTÁROZÁS. Csomagoló anyagok 
árusítása. Minden, ami a költöztetés-
hez kell. Hadnagy Árpád 20/311-7470 

+ REDŐNYJAVÍTÁS, GURTNI CSERE 
egész Pest megyében garanciával, 
megbízható szakembertől, szolid áron, 
48 órán belül. 0670-418-3032
+ KERTFENNTARTÁS és NÖVÉNYVÉ-
DELEM. Fakivágás, tuják, sövények 
visszavágása. Bozótirtás, fűkaszálás, 
füvesítés, gyepújítás, ültetés. GÉPI 

PERMETEZÉS: bukszusok, gyümölcs-
fák virágzáskorában, örökzöldek le-
mosó és betegség megelőzése, kerti 
kullancsok gyérítése. 06/20-922-4400
+ KÖLTÖZTETÉS! BÁRMIT, BÁRHOL, 
BÁRMIKOR! Igény esetén RAKTÁRO-
ZÁST, LOMTALANÍTÁST is vállalunk. 
Tel: 70/621-6291 
+ DUGULÁS ELHÁRÍTÁS fal-
bontás nélkül. Ázások csőtö-
rések megszüntetése. Vécék 
tartályok csapok szifonok 
cseréje. Csatorna kamerázás. 
VÍZSZERELÉS. 20/491-5089
+ LAKÁSSZERVIZ. Vízszere-
lés, ajtók, ablakok beállítása, 
zárszerelés, biztonsági zárak 
felszerelése. Bútorszerelés és 
gyártás (konyha, gardrób). 06-
70-201-1292 
+ Műanyag párkányok kül- 
és beltérre (UV álló): 15cm-
es: 1.790Ft/fm; 21cm-
es: 2.190Ft/fm; 25cm-es: 
2.480Ft/fm; 30cm-es: 
2.800Ft/fm. Takarólécek 
RAKTÁRRÓL azonnal 30, 50, 
70mm-es szélességben. Gö-
döllőn belül INGYENES kiszállítással. 
Érd.: Kor-Mon Nyílászáró Kft. Gödöllő, 
Kossuth L. u. 26. Tel.: 06-30-280-9375; 
06-30-398-4815
+ Velux árnyékolók 1 hetes szállítási 
határidővel: -külső hővédő rolók, -bel-
ső fényzáró rolók (Disney kollekcióval), 
-roletták, -energiarolók, -redőnyök. Érd.: 
Kor-Mon Nyílászáró Kft. Gödöllő, Kos-
suth L. u. 26. Tel.: 06-30-280-9375; 06-
30-398-4815

EGÉSZSÉG, 
TESTÁPO -
LÁS
+ Gyógy-
p e d i k ű r : 
tyúkszem, 
szemölcs, 
b ő r k e m é -
n y e d é s , 
vastag be-
nőtt gom-
bás köröm 
k e z e l é s e , 
á p o l á s a . 
Talpmasz-
százs. Óva-
kodjon a 
feketén dol-
gozó házaló 

kontároktól! 30 év szakmai háttér. Bá-
rándi József 20/532-7275 

SPORT
+ TENISZPÁLYA automata öntözéssel, 
egész szezonra a Blahán kiadó! Tel: 
06-70-409-1057

OKTATÁS

ADÁS-VÉTEL
+ KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, 
EXLIBRISEKET, papírrégiségeket, ma-
gyar és külföldi bélyeggyűjteményeket 
VÁSÁROLOK. Tel: 28/412-230 
+ Almásy Katalin becsüs, vásárol leg-
magasabb áron bútorokat (romosat is), 
festményeket, órákat, dísztárgyakat, 
porcelánokat, szobrokat, könyveket, 
csillárt, ékszereket, hangszert, kitünte-
tést, régi pénzt, csipkét, bizsukat, bo-
rostyánt, hagyatékot, mindenféle régi 
tárgyat díjtalan kiszállással, értékbecs-
léssel hétvégén is. 30/308-9148
+ RÉGISÉG. Pappné Szilvia szakbe-
csüs díjtalan kiszállással vásárol antik 
bútorokat, fest-
ményeket, órá-
kat, mindenféle 
szobrokat, vitrin 
dísztárgyakat, 
ezüstöt (hibás 
és hiányos da-
rabokat is), régi 
pénzeket, bizsu-
kat és ékszere-
ket, borostyánt, 
mindenféle ré-
giséget és HA-
GYATÉKOT. Leg-
magasabb áron 
vásárolunk első 
vevőként! Tel: 
06/1-293-1759, 
7 0 / 9 4 2 - 0 8 0 6 , 
20/465-1961 
+ GYÖNYÖRŰ 
OSZLOPTUJÁK 
kaphatók Gö-

döllőn termelőtől. Több mint 1000 kö-
zül választhat 30-40 %-os áron. Tel: 
30/569-8137 

GARÁZSVÁSÁR
+ Garázsvásár Gödöllőn a Dobó Katica 
u. 5/B/2 alatt május 13. és 14-én, 8-12-
ig. 20/417-4618 

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

EGYÉB
+ Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME 
zárszalagos mézet közvetlenül a ter-
melőtől! Akác-,  Hárs-, Repceméz. 
720ml-es csavaros tetejű befőttes üve-
get cserébe elfogadok. Házhoz szállí-
tás. Szabó Méhészet Gödöllő, Lovas 
u.3. 28/417-913 
+ MÉZET közvetlenül a termelőtől, a 
Ludányi Méhészetből! Akác-, Virág-, 
Hárs-, Gesztenye-, Repce krém-, Lé-
pesméz, Propolisz, Virágpor kapható. 
3kg fölött házhoz szállítjuk. 30/9891-
721 
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NÁLUNK A MEGOLDÁS:
Szemüveget vásárolni igazi kihívás. Olyan 
keretet szeretnénk, amely valóban illik hoz-
zánk, és olyan szemüveglencsét, amely tö-
kéletes látást biztosít számunkra. E kettő 
együttes megvalósítása pedig nem egysze-
rű feladat.
Boltunkban visuReal videocentírozóval 
mindez könnyen megoldható. A műszer se-
gítségével fényképeket és videókat készítünk 
Önről a kiválasztott szemüvegkeretekben. 
Életszerűen, és teljesen valósághűen a be-
mutatjuk, hogy a készülő szemüvegben 
milyen vastag lesz a lencse, a különböző 
vékonyítások mellet. Számítógépen meg-
mutatjuk, hogy milyen lenne a szemüveg 
színezett lencsével, vagy mennyit jelent egy 
jó tükröződésmentesítés a lencse felszínén.
Így gyerekjátékká válik a szemüvegválasz-
tás! 

És ez nem minden! 
A számítógép és kamera kombinációjából 
álló videocentírozó lehetővé teszi a szem-
vizsgálat során a gyors, tizedmilliméter pon-
tossággal történő mérést.
Ahhoz, hogy a legnagyobb viselési kényel-
met érjük el szemüvegében, a pontos szem-
vizsgálatra és a szemüveglencse pontos be-
csiszolására egyformán szükség van.
A szem pupillája elé kell, hogy kerüljön a 
szemüveglencse fókuszpontja. Ennek meg-
határozását a legtöbb látszerész üzletben 
kézi feljelöléssel végzik.
Nálunk mindez rendkívül precíz, számítógé-
pes programmal történik, a hibalehetőség 
kizárásával.
Ez a pontosság különösen fontos a multifo-
kális (progresszív), vagy a vékonyított szem-
üveglencsék esetében.
Sok hozzánk betérő, kedves vásárlónktól 
halljuk, hogy nem mer multifokális lencsét 
vásárolni, mert azt hallotta, hogy nehéz, vagy 
nem is lehet megszokni. Az ilyen problémák 

hátterében általában a rosszul elkészített 
szemüveg áll.
Természetesen manuális lencsefeljelöléssel 
is lehet pontos szemüveget készíteni, de vi-
deocetírozó berendezéssel a hibalehetősé-
gek szinte nullára csökkennek. 
Technikai fejlesztéseinkkel arra törekszünk, 
hogy az elkészített szemüveg Önnek kiváló 
látásminőséget, gyors megszokást és hosz-
szú évekig tartó, kényelmes viseletet bizto-
sítson.
A videocentírozó használata nálunk alap-
szolgáltatás minden minőségi szemüveg-
lencse vásárlása esetén.
A szemvizsgálat tartalmazza a szemüveg 
felírását, szemfenékvizsgálatot, és a szürke 
illetve zöldhályogszűrést is.

Ráadásul, most több akciót is kínálunk! 
• 25-30% kedvezmény a prémium  multifoká-
lis lencsék árából!
• 25% kedvezmény a fényresötétedő szem-
üveglencsékből!
• 20% kedvezmény a dioptriás napszemüveg 
lencsék árából!

Kedvező akciók, és maximális készítési pon-
tosság, csúcstechnológiával: 2 ok, hogy mi-
ért is minket válasszon! 
Ráadásul nagy szeretettel és sok-sok év 
szakmai tapasztalatával várjuk, hogy igazán 
tökéletes szemüvege lehessen.

Bejelentkezés: MSE Optika 
                         Gödöllő, Petőfi tér 3.

Tel: 28/417-367

MULTIFOKÁLIS SZEMÜVEGET SZERETNE,
DE FÉL A MEGSZOKÁSÁTÓL?

A TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT
(2100 GÖDÖLLŐ, PETŐFI SÁNDOR UTCA 1-3.) 

PÁLYÁZATOKAT HIRDET

BELGYÓGYÁSZ SZAKORVOSI munkakör betöltésére
A jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti, vagy egyéb formájú jogviszony. 
Foglalkoztatás jellege: Teljes, vagy rész munkaidő 
A munkavégzés helye: 2100 Gödöllő, Petőfi utca 1-3. 
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Az ellátási területhez tartozó lakosság általános belgyógyászati ellátása, szakmai konzultációk. 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásá-
ról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései figyelembe vételével -  megállapodás alapján.                      
Pályázati feltételek:
• Szakirányú egyetemi végzettség, 
• Belgyógyászati szakvizsga, 
• Legalább 3 év szakorvosi munkavégzés,
• Érvényes működési kártya, 
• Orvosi alkalmasság, 
• Büntetlen előélet 
Elbírálásnál előnyt jelent a járóbeteg szakellátásban megszerzett szakmai gyakorlat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló bizonyítványok
• működési kártya másolata, 
• szakmai önéletrajz, 
• orvosi alkalmassági igazolás, 
• erkölcsi bizonyítvány 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően 
azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: folyamatosan 
A pályázati kiírásról további információt Nagy Árpád igazgató nyújt, a 28/420-655 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
• Postai úton, a pályázatnak a Tormay Károly EÜ Központ címére történő megküldésével. 
• Személyesen: Igazgatói titkárságon. 

FIZIKOTERÁPIÁS SZAKASSZISZTENS munkakör betöltésére
A munkakör határozatlan idejű, teljes idős közalkalmazotti jogviszony formában tölthető be.
A munkakörbe tartozó feladatok: szakképzettségének megfelelő fizikoterápiás asszisztensi feladatok 
ellátása, adminisztrálása. 
Illetményre és egyéb juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv” (KJT) ren-
delkezései az irányadók.
Munkavégzés helye: Gödöllő, Szabadság tér 3. - II. számú Szakrendelő.
Pályázati feltételek: 
• magyar állampolgárság,
• legalább középfokú egészségügyi végzettség, 
• fizioterápiás szakasszisztensi oklevél, legalább 1 éves szakmai gyakorlat, 
• érvényes működési kártya,
• MESZK tagság,
• erkölcsi bizonyítvány (felvételhez),
• orvosi alkalmasság (felvételkor),
• gyakorlott felhasználói szintű számítógépes ismeret, egészségügyi szoftverhasználatban jártasság.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a gödöllői lakóhely.
A fentieket igazoló dokumentumok a pályázati anyag részeként – a szakmai önéletrajzzal együtt – nyúj-
tandók be 2017. május 31-ig.
A munkakör a pályázat elbírálását követően 2017. július 1-jétől tölthető be. 
Pályázat benyújtható: postai úton, vagy személyesen, zárt borítékban a fenti címre.

ÁLTALÁNOS ASSZISZTENS munkakör betöltésére
A munkakör határozatlan idejű, teljes idős közalkalmazotti jogviszony formában tölthető be.
A munkakörbe tartozó feladatok: az intézetet felkereső járóbetegek gyógyító-megelőző ellátásában, az 
adminisztrációban, illetve a betegirányításban történő szakdolgozói közreműködés.
Illetményre és egyéb juttatásokra az 1992. évi XXXIII. tv (KJT) rendelkezései az irányadók.
Munkavégzés helye: Gödöllő, Petőfi Sándor utca 1-3. I. számú Szakrendelő.
Pályázati feltételek: 
• magyar állampolgárság,
• legalább középfokú egészségügyi végzettség, 
• legalább 3 éves szakmai gyakorlat, melyből legalább 1 év járóbeteg szakrendelésen (ambulancián) 
szerzett tapasztalat,
• érvényes működési kártya,
• erkölcsi bizonyítvány (felvételhez),
• orvosi alkalmasság (felvételkor),
• gyakorlott felhasználói szintű számítógépes ismeret, egészségügyi szoftverhasználatban jártasság.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a HID képesítés, a manuális szakmákhoz kapcsolódó szakképesí-
tés, illetve a gödöllői lakóhely.
Az igazoló dokumentumok a pályázati anyag részeként – a szakmai önéletrajzzal együtt – nyújtandók be.
Pályázatok benyújtása: folyamatosan 
A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. 
Pályázat benyújtható: postai úton, vagy személyesen, zárt borítékban a fenti címre.

Tormay Károly Egészségügyi Központ 2 FŐ TAKARÍTÓI állást hirdet.
A munkakör határozatlan idejű, teljes munkaidős (8 órás) közalkalmazotti jogviszony formában tölt-
hetők be. Próbaidő 3 hónap.
A munkakörbe tartozó feladatok: Gödöllőn, az intézet meghatározott objektumaiban egészségügyi és 
általános takarítási feladatok ellátása.
Illetményre és egyéb juttatásokra az 1992. évi XXXIII. tv (KJT) érvényes rendelkezései az irányadók.
Munkavégzés helye: az intézet egész területe.
Munkabeosztás: osztott munkaidős napi munkavégzés.
A munkakör betöltésének általános feltételei:
      • magyar állampolgárság,
      • legalább 1 éves takarítói gyakorlat,
      • legalább 8 általános iskolai végzettség,
      • orvosi alkalmasság.
A kiválasztásnál előnyt jelent az egészségügyi intézményi takarítási gyakorlat.
Jelentkezni lehet személyesen az igazgatóságon (2100 Gödöllő, Petőfi Sándor utca 1-3. I. emelet) 
Pozsár Bernadett intézeti vezető asszisztensnél.
A munkakör a jelentkezések elbírálását követően azonnal betölthető.



2017. május 2.16 gödöllői szolgálat

Beküldési határidő: 
2017. május 9.

A Bagoly könyvesbolt 1000 
Ft-os vásárlási utalványát 
nyerte:
Tamás Mária, Táncsics M. út 
32., Madarász József, Hegy u. 
11/A.
A Dűlő Borkereskedés 1000 
Ft-os vásárlási utalványát 
nyerte:
Rózsa András, Fenyvesi nagy-
út 28., Szűcs Lászlóné, Szőlő 
u. 38. 
A Happy Box 2000 Ft-os vá-
sárlási utalványát nyerte:
Hetényi Károly, Úrréti u. 4.
A Városi Mozi ajándékát 
nyerte:
Tóbiás Ágnes, Erzsébet király-
né krt. 5., Selmeci Zsolt, Sza-
badság út 101/C.
A Mezőgazdasági és Kerté-
szeti Áruház 1000 Ft‐os vá-
sárlási utalványát nyerte:
Dombrádi János, Blaháné út 
25. , Király Anikó, 2182 Do-
mony, Fő út 119/A.

Felhívjuk tisztelt megfejtőink figyelmét, hogy a nyereménysorsoláson 
való részvételhez elengedhetetlen, hogy – akár postai úton, akár e-mai-
len küldik be a megfejtést – a nevük mellett a pontos postai címűket is 
megadják! Köszönjük!


