
Az eddiginél is nagyobb figye-
lemmel fordul az önkormány-
zat az ifjúság felé. Az oktatás,
egészségügy és kultúra intéz-
ményrendszerének fejleszté-
se és működtetése, a művé-
szeti csoportok és civil szerve-
zetek támogatása persze nap-
jainkig is jórészt a jövő gene-
rációit érintette közvetve-köz-
vetlenül, ezena tavaszonazon-
banújelemekkelgazdagodika
fiatalokról való gondoskodás.
Március 5-én első olvasatban
tárgyalta a képviselő-testület
a közel egyévi munkával meg-
született ifjúsági koncepciót; a
végleges változat elfogadása
májusban várható, de egy ele-
me máris megvalósult: április
2-án a döntéshozók a Gödöllő
Talentum díj alapításáról hatá-
roztak.

A díj annak a gödöllői lakóhellyel ren-
delkező és Gödöllőn élő 15-25 év kö-
zötti fiatalnak adományozható, aki a
város kulturális, művészeti, oktatási,

sport életében, valamint tanulmányi
eredményei során maradandót alkotott,
kiemelkedő eredményt ért el, példás,
magas színvonalú tevékenységével

hozzájárult Gödöllő város jó hírneve
növeléséhez.
A kitüntetett a díszoklevél mellé az

Erős Apolka Munkácsy-díjas szobrász-
művész által elkészített „kis Balázs”
alakját megörökítő háromdimenziós
lézerhasáb üvegdíjat kapja. Az üvegdíj
mintájául szolgáló, József Attila verse
ihlette szobrot április 11-én, a költő
születésnapján avatják fel a főtéren, a
Gödöllő Talentum díjra pedig már le-
het ajánlani fiatalokat a lapunkban és
a városi honlapon megjelent felhívás
alapján.
A kitüntetésekről szóló önkormány-

zati rendelet szerint az új díjat min-
den évben a Gödöllő Gyermekeiért,
Ifjúságáért Díj átadásával egy időben,
– rendszerint a pedagógusnap alkalmá-
val – rendezett nyilvános ünnepségen
veheti majd át az arra méltónak ítélt
városi fiatal.

(folytatás a 2. oldalon)

A héten megkezdi a zöldhulladék-szállítást a
Zöld Híd. A pontos időpontokat már közzétet-
ték a társaság honlapján. (3. oldal)

Taroltak a petőfis diákok a Hajós iskola által
megrendezett városi riporterversenyen.

(4. oldal)

A 80 éves Sztarenszkyné Tiborné nyolcadik ma-
ratonját teljesítette a március 22-én megrendezett
21. római maratonon. (8. oldal)

GÖDÖLLŐ TALENTUM KITÜNTETÉST ALAPÍTOTT AZ ÖNKORMÁNYZAT

Fiatalok díját is mintázza „kis Balázs”
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Gödöllő TánceGyüTTes

Aranyos siker
Fotó: Tatár Attila

Két rangos eseménynek is résztvevői
voltak az elmúlt napokban a Gödöllő
Táncegyüttes tagjai. Elsőként az or-
szágos Tóth Ferenc Koreográfia Verse-
nyen, majd a Táncháztalálkozón léptek
fel nagy sikerrel, s gyarapították tovább
az elismerések sorát, ráadásul kivívták
a Gyermek Néptánc Antológián való
részvétel jogát.

A táncegyüttes Druzsba csoport-
ja Tóth Judit és Moussa Ahmed két
koreográfiájával mérette meg magát
a Tóth Ferenc Országos Koreográfia
Versenyen: a „Papucsszaggató király-
kisasszonyok” arany, a „Szlovákosan”
ezüst minősítést kapott.

(folytatás az 5. oldalon)
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(Folytatás az 1. oldalról)

Gödöllő elfogadás előtt álló ifjúsági 
koncepciója közel egy éven át készült 
a város oktatási és nevelési intézmé-
nyeinek, kulturális csoportjainak és 
szociális ágazatának bevonásával. A 
kutatást Szabó Emma Zsófia végez-
te, aki részletes munkával tárta fel a 
gödöllői ifjúságot érintő kérdéseket. A 
városvezetés fontosnak tartotta, hogy 
egy fiatalt kérjen fel erre a munkára, 
aki előtt az érintett korcsoport tagjai 
könnyen megnyílnak, mégis már fel-
nőttként is tekintenek rá.
Az egyeztetések alatt igen gazdag 
városi együttműködési hálózat kör-
vonalazódott. A kulturális intézmé-
nyek egy-egy iskolával vagy óvodá-
val együttműködésben fejlesztenek 
programsorozatokat. A városi ren-
dezvényeken, fesztiválokon szintén 
megjelennek a kulturális intézmények, 
művészeti és sportegyesületek, civil 
szervezetek. Ezekre az együttműkö-
désekre alapozva lehet egyrészt a fia-
talokat az intézményi kereteken belül, 
közösségekként megszólítani, más-
részt ezekre az együttműködésekre és 
tapasztalatokra támaszkodva lehet a 
gyermekprogramok mellett az ifjúsági 
programokat is megerősíteni az elkö-
vetkezőkben.
Nagy jelentőségű lenne a fiatalok be-
vonása ezekbe a folyamatokba, az ak-
tív diákok társadalmi részvételének tá-
mogatása, az együttműködés velük. Az 
iskolákban működő diákönkormány-
zatok bevonásával és összefogásával, a 
kapcsolattartással az iskolákon keresz-
tül, de egy másik csatornán át lehetne a 
fiatalokat megszólítani.
A koncepció készítői arra vállalkoztak, 
hogy az ifjúságra vonatkozó helyzet-
kép felvázolásával, az igények és lehe-
tőségek ismeretében meghatározzák, s 
az önkormányzat programjává tegyék 
az ifjúságot érintő célkitűzéseket és a 
megvalósításukhoz szükséges felada-
tokat, tevékenységeket.
Az anyagban több helyen is javaslatot 
tettek városi ifjúsági díj alapítására, 
elősegítve a tehetséggondozást, erősít-
ve a fiatalok Gödöllőhöz kötődését és 
példát adva a felnövő korosztályoknak.
A képviselő-testület módosította a Gö-
döllő Gyermekeiért, Ifjúságáért díjjal 
kapcsolatos szabályozást is, lehetővé 
téve, hogy azt közösségek is elnyer-
hessék. 

Új vezetőt választottak a 
Kalória élére

Hatolkai Mátét választotta meg júni-
us 1-jétől határozatlan időre a Kalória 
Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójá-
nak a képviselő-testület.
Az előző vezető, Hatolkai Szaniszló 
nyugdíjba vonulása miatt a múlt év de-
cemberében írtak ki pályázatot az igaz-
gatói álláshely betöltésére. A megadott 
határidőn belül 17 jelentkezés érkezett. 
Ezekből 9 egyáltalán nem felelt meg a 
pályázati kiírásnak, 8 pályázónak le-
hetősége volt személyes meghallgatás 

során ismertetni elképzeléseit, terveit 
a társaság működtetésével kapcsola-
tosan. A pályázókat a polgármester, 
Gyenes Szilárd alpolgármester és dr. 
Nánási Éva címzetes főjegyző hallgat-
ta meg. 
A kiválasztási folyamatban három fi-
atal pályázó mutatkozott alkalmasnak 
a további beszélgetésre. Számukra azt 
a feladatot határozták meg, hogy írás-
ban mutassák be, milyen szerepe volt a 
közétkeztetésnek a múltban és milyen 
szerep hárul rá a jövőben.
A képviselő-testület által megválasz-
tott ad-hoc bizottság mindhárom pá-
lyázóval találkozott.  Meghallgatásu-
kat követően 4 igen és 1 tartózkodás 
mellett Hatolkai Máté kinevezését ja-
vasolták, a képviselő-testület egyhan-
gúlag döntött a kinevezéséről.  
Az új vezető a munkavállalókkal kap-
csolatban a csapatszolidaritást tartja a 
legfontosabb motiváló tényezőnek. A 
társaság átalakítását előre programoz-
va, a fiatalok, a felnövő generáció igé-
nyeihez igazodva, apróbb lépésekben 
képzeli el. A kapacitás jobb kihasz-
nálását ételspecifikumok bővítésével 
szeretné elérni. Ennek piacát Gödöllő 
mellett a környező településeken kép-
zeli el. Hatolkai Máté eddig is élelme-
zési területen töltött be vezetői pozíci-
ót.  

Az időjárás is parancsol a 
tűzoltóknak

A Gödöllő Hivatásos Tűzoltó-parancs-
nokság múlt évben végzett munkájá-
ról Pintér Mihály tűzoltóparancsnok 
számolt be. Statisztikájukban tavaly 

583 beavatkozást igénylő eseményt re-
gisztráltak. A tűzoltók 339 tűzesetben, 
460 műszaki mentésben vettek részt. A 
téves jelzések száma 131 volt. Kiérke-
zésük előtt felszámoltak 66 eseményt, 
utólagos jelzést 4 esetben kaptak, szán-
dékosan megtévesztő jelzés 4 volt.
A műszaki mentések magas számát el-
sősorban a szélsőséges időjárás okoz-
ta. Gyakoribbá váltak a hirtelen jött 
zivatarok és széllökések, amik vízszi-
vattyúzási és favágási feladatok sorát 
adták a lánglovagoknak.
Decemberben az ónos eső tette próbá-
ra a parancsnokság munkatársait. Az 
állományból többen vettek részt a pili-
si kárelhárításban, miközben gödöllői 
területükön 201 alkalommal kellett be-
avatkozni.
A parancsnok elmondta, hogy gépjár-
műállományuk megfelelő, és létszám-
gondjuk sincsen. 

Múzeum: Alfa pályázat 

Támogatja a képviselő-testület, hogy a 
Gödöllői Városi Múzeum részt vegyen 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
által kiírandó Alfa pályázaton és ön-
részként 3,5 millió forintot ad a jelent-
kezéshez. A múzeum első ütemben 35 
millió forint támogatásra pályázik a 
Helytörténeti kiállítás és a Művészte-
lep kiállítás megújítása céljából.
 
Zárszámadás, céltartalékkal

Elfogadta a képviselő-testület az ön-
kormányzat 2014. évi zárszámadását 
és pénzmaradvány elszámolását. A 
szigorú és takarékos gazdálkodás ered-

ményei közé tartozik, hogy 189 millió 
forint szabad forrást helyezhettek cél-
tartalékba. Rendelkezésre állnak az 
áthúzódó feladatokhoz szükséges for-
rások az intézmények esetében is. 

Módosultak az óvodák 
körzethatárai 

Módosította az önkormányzati fenn-
tartású óvodák körzethatárait a képvi-
selő-testület. 
Gödöllőn hét önkormányzati fenntar-
tású óvoda működik, melyek körzetbe-
osztásait 2007-ben fogadták el. Azóta 
új városrészek alakultak ki, új utcák 
létrehozásáról döntött a képviselő-tes-
tület, s mindez indokolttá tették a kör-
zetek teljes körű felülvizsgálatát.
Ennek során figyelembe vették az 
önkormányzati óvodákba felvehető 
maximális gyermeklétszámot és cso-
portszámot, valamint a harmadik éle-
tévüket betöltött gyermekek létszámát 
utcák szerinti bontásban. Kikérték az 
intézményvezetők véleményét, meg-
vizsgálták a nem önkormányzati fenn-
tartásban működő óvodák férőhelyszá-
mait.
A gödöllői 3-6 éves korosztály száma 
1400 fő, a magánóvodákba hozzávető-
legesen 10-11%-a jár a teljes óvodás-
korú lakosságnak.
A körzetmódosítás során a Palotakerti 
Óvodát kiemelten kezelték, mivel az 
óvoda körzetében egyre kevesebb óvo-
dás korú gyermek él. Ez az óvoda évek 
óta fogadja a más körzetekből átirányí-
tott gyermekeket.
Az új óvodai körzethatárok megtekint-
hetők a godollo.hu honlapon.
Tekintettel arra, hogy 2015 szeptembe-
rétől három éves kortól kötelező lesz 
az óvoda, a férőhelyszámok felülvizs-
gálatát és módosítását a 2016/2017-es 

nevelési év kezdete előtt végzik el, an-
nak függvényében, hogy hogyan ala-
kulnak a 2015/2016-os nevelési évben 
az óvodákban a csoportonkénti gyer-
meklétszámok.

Bírósági ülnököket választot-
tak

 A képviselő-testület megválasztotta a 
Gödöllői Járási Bíróság ülnökeit.  
A gödöllői ülnökök: Bakonyi József-
né (Szántai Gizella), Barabás Béla 
Györgyné (Szilágyi Erzsébet Irma), 
Czink György Béláné (Szenícs Éva), 
Hanzl József, Hoffer Istvánné (Béres 
Zsófia), Martinovics Márta, Meiz-
ner Sándor, Pintér Zoltán, Szénási 
Mária Márta, Szilágyi Katalin és dr. 
Telegdi Zsolt.
Pedagógus ülnökök: Hegyi György 
Tamásné (Lévai Erzsébet), Mélykúti 
Gábor Csabáné (Forgó Amália Zsu-
zsanna), dr. Nagyné Kovács Júlia, 
Szaszler Zsuzsanna Ida, Tóth Tibor 
és dr. Tubáné Madas Ildikó.

Beregszászi támogatás 

A képviselő-testület dr. Gémesi 
György polgármester előterjesztésé-
re egymillió forint adományozásáról 
döntött a beregszászi magyar gyerekek 
oktatásának támogatására, melyet a 
Rákóczi Szövetségen keresztül bizto-
sít, az általános tartalék terhére. Tóth 
Tibor képviselő (Gödöllői Lokálpatri-
óta Klub) kezdeményezte, hogy az ön-
kormányzat támogatáshoz csatlakozni 
lehessen magánszemélyeknek és szer-
vezeteknek is. Simon Gellért képviselő 
(Fidesz), a párt helyi szervezete nevé-
ben is támogatta az előterjesztést és a 
képviselői javaslatot.       
                 lt
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Fiatalok díját is mintázza „kis Balázs”  

 

A képviselő-testület az idei költségvetésben e 
célra elkülönített 3,8 millió forintos keretből, 
ami a tavalyit 300 ezer forinttal haladja meg, 
53 egyesületet és közösséget támogat. (Zárójel-
ben az elnyert támogatás összege szerepel ezer 
forintban.)

Gödöllői Kulturális és Szociális Közhasznú Egye-
sület (70) 
Gödöllői Szociális Ellátó Központért Közhasznú 
Egyesület (45)
Független Történelmi Protestáns Egyházon keresz-
tül 943.sz. Ráday Pál Cserkészcsapat (20)
Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetségén 
keresztül Gödöllői Kertbarát Kör (75)
Gödöllői Királyi Kastély Barátainak Egyesülete 
(120)
Teleki Pál Egyesület (150)
Gödöllő és Térsége Látássérültjeinek Egyesülete 
(GÖTLE) (50)
Magyar Postagalamb Sport A-40 Egyesület (40)
Autonómia Aktív Nevelést Támogató Egyesületen 
keresztül Életmód Csontritkulásos Klub (70)
Gödöllői Cukorbetegek Egyesülete (50)
Pelikán Makett Klub Egyesület (30)
Gödöllői FUTURA Szabadegyetem Alapítványon 
keresztül ArboFeszt Alkotói Kör (150)
Gödöllői FUTURA Szabadegyetem Alapítványon 
keresztül Blaháért Társaság (100)
Gödöllő Város Nyugdíjas Egyesülete (650)

Agrár Technikatörténeti Egyesület, Gödöllő (40)
Lakásszövetkezetek és Társasházak Gödöllői 
Egyesülete (A 2014. évi támogatással engedéllyel 
2015. május 30-ig kell elszámolnia. Csak ezt köve-
tően kaphatja meg a megítélt összeget!) (90)
Csanakért Civil Egyesület (45) 
Életért Alapítvány (50)
Körösfői-Kriesch Aladár Művészeti Alapítvány 
(30)
Gödöllői Richárd Wagner Zenei és Művészeti 
Egyesület (25)
Royal Rangers Gödöllő (100)
Római Katolikus Egyházközségen keresztül Mária- 
besnyői Katolikus Asszonyok, Lányok Szövetsége 
(KALÁSZ Csoport) (30)
Római Katolikus Egyházközségen keresztül 802. 
számú Szent Korona Cserkészcsapat (50)
Gödöllői Városvédő Egyesület (30)
Autonómia Aktív Nevelést Támogató Egyesületen 
keresztül G5 Fotográfiai és Mozgókép Stúdió (40)
Fele-Más Egyesület a Sérült Gyermekekért (100)
Club Színház (180)
Besnyői Grassalkovich Baráti Kör Alapítvány (30)
Szent István Egyetem Botanikus Kertjéért Alapít-
vány (20)
Gödöllői Futura Szabadegyetem Alapítványon ke-
resztül Alvégi Civil Társaság (20)
DUFLEX Fotográfiai Stúdió Egyesület (100)
Socius Kör Egyesület (40)
Máriabesnyői Római Katolikus Egyházközségen 
keresztül 100Xszép Utcabál Kör (30)
Gödöllői FÉSZEK Nagycsaládosok Egyesülete 
(130)

Autonómia Aktív Nevelést Támogató Egyesület 
(180)
Megújult Nemzedékért Alapítvány (70)
Csörsz-árok Mente Egyesület (20)
Continuo Gödöllő Alapítványon keresztül Forest 
Dixie Band (25)
Continuo Gödöllő Alapítványon keresztül Ifjúsági 
Vonószenekar (25)
Continuo Gödöllő Alapítványon keresztül Ifjúsági 
Fúvószenekar (25)
Continuo Gödöllő Alapítványon keresztül Gödöl-
lei Legények (20)
Gödöllői Békés Otthon Egyesület (40)
Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesületen ke-
resztül Virágos Máriabesnyőért Egyesület (30)
Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület (100)
Gödöllői FUTURA Szabadegyetem Alapítványon 
keresztül Gödöllői Ottlik Kör (40)
Gödöllői Református Egyházközségen keresztül 
Kékkereszt Csoportja (30)
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesületen ke-
resztül Gödöllői Önkéntes Csoport (140)
Weöres Sándor Oktatási, Kulturális és Szabadidős 
Egyesület (80)
Római Katolikus Egyházközségen keresztül Gö-
döllői Ökumenikus Csoport (40)
Máriabesnyői Római Katolikus Egyházközségen 
keresztül Máriabesnyői Nagyboldogasszony Bazi-
lika Kórusa (25)
GATE Zöld Klub Egyesület (45)
Magyarországi Baptista Egyházon keresztül Gö-
döllői Baptista Gyülekezet (35)
Gödöllői Méhész Egyesület (30).

Civil szervezetek támogatása
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A szülők időben megkApnAk minden tájékoztAtást

Átütemezik a védőoltásokat

stAtisztikAjAvító változásokAt hoz A törvény

Papíron dolgozni fognak a munkát keresők

CsAládi pótlék: több változás!

Szigorodó feltételek
Késik a diperte-vakcina, ezért
a tartalék felhasználására
kényszerül, és átütemezi az
ötkomponensű oltások beadá-
sát az ÁNTSZ – a tisztifőorvo-
si hivatal ezt azután rendelte
el, hogy a gyártó jelezte: nem
tudja határidőre szállítani a
más gyógyszerek mellett a
torokgyík, a szamárköhögés,
a merevgörcs és a járványos
gyermekbénulás elleni vé-
delmet biztosító vakcinát. Az
átütemezés a gödöllői oltás-
ra várókat is érinti, ők a házi
gyermekorvosoktól, illetve a
védőnőktől kapnak tájékozta-
tást az oltás időpontjáról.

A késedelem a legyártott oltóanyag
szállítási engedélyezése előtti, rutin
minőségellenőrzési vizsgálatoknál
észlelt kisebb eltérés miatt van, emi-
att az összes legyártott vakcinát újra-
ellenőrzik, erről az oltóanyag gyártó-
ja tájékoztatta a sajtót.
Az ÁNTSZ a rendelkezésre álló

tartalék készlet segítségével, vala-
mint más oltóanyagok alkalmazásá-
val, továbbá a védőoltás beadásának
részbeni átütemezésével biztosítja,

hogy minden gyermek továbbra is a
megfelelő védelemben részesüljön –
áll az Országos Epidemiológiai Köz-
pont ÁNTSZ Országos Tisztifőorvo-
si Hivatalának tájékozatójában.
A csecsemők a jelenleg érvényben

lévő kötelező védőoltási rend alap-
ján három alkalommal kapják meg
az ötkomponensű oltóanyagot, mely
a torokgyík, a szamárköhögés és a
tetanusz (közismert nevén DiPerTe)
mellett a járványos gyermekbénulás
és a Hib okozta agyhártyagyulladás
ellen is véd. Ugyanezzel az oltó-
anyaggal kerül sor a gyermekek újra-
oltására 1-2 éves koruk között.
Az országos tisztifőorvos utasítása

szerint a 2015. január 1. és március 31.

között született csecse-
mők az ötkomponensű
védőoltást 2, 4 és 6
hónapos korban kap-
ják meg. A 2013. ok-
tóber 1. és december
31. között születettek
esedékes újraoltásá-
ra pedig 21 hónapos
korban kerül sor. A
Tisztifőorvosi Hivatal
hangsúlyozza, mindez
a betegségek elleni vé-

dettség kialakulását nem befolyásolja.
A járványügyi biztonság fenntartá-

sa és a védőoltások folyamatosságá-
nak biztosítása érdekében meghozott
másik intézkedés, hogy májusban
az öt szóban forgó betegség ellen
átmenetileg másik két oltóanyag ke-
rül alkalmazásra. Az országos tisz-
tifőorvos utasítása rendelkezik ennek
módjáról is, annak érdekében, hogy
emiatt a csecsemőket ne kelljen a ko-
rábbinál többször megszúrni. Így ez
a beadás módjában és a vakcina ösz-
szetételében is teljesen megegyezik
az ötkomponensű védőoltással.
Információink szerint a gödöllői

ellátásban eddig sem volt, és ezután
sem várható fennakadás. (ny.f.)

Április 1-jétől könnyebb intéz-
ni a családi pótlékot, 2016-tól
viszont szigorúbb feltételek-
hez kötik a kifizetést.

Kötelező óvodába járáshoz köti a
kormány a családi pótlék folyósítását
2016. január 1-jétől, s 20 nap igazo-
latlan hiányzás esetén szüneteltetik
a folyósítását. Az intézkedés által
vélhetően az óvodákban is csökken
majd az igazolatlan hiányzások szá-
ma.

A kormány 2010-ben már beve-
zetett egy szigorítást, akkor a tankö-
teles gyerekek esetében az iskolába
járáshoz kötötte a családi pótlék
kifizetését. E szerint, ha az igazolat-
lan iskolai hiányzások száma meg-
haladja az 50 órát, felfüggesztik a
folyósítást. Az intézkedés sikerét
mutatja, hogy bevezetése óta – az
Emberi Erőforrások Minisztériumá-
nak tájékoztatása szerint – mintegy

felére csökkent az igazolatlan iskolai
hiányzások száma.
Most az óvodások esetében szigo-

rítanak. 2015 szeptemberétől három-
éves kortól kötelező lesz az óvodába
járás, amivel azt szeretnék elérni,
hogy minden gyermek megfelelő
nevelést kaphasson már az óvodás-
korban is. A törvényalkotók abban
bíznak, ahogy a szülők nagyobb gon-
dot fordítanak a gyerekek iskolába
járására, úgy az óvodába járatásra is
jobban oda fognak figyelni.

Könnyebb lett viszont a csalá-
di pótlék igénylése. Április 1-jétől
a kormányhivatalokhoz kerültek
ugyanis – többek között – a csalá-
di pótlékkal kapcsolatos ügyek, így
ezeket megyei helyett járási szinten
intézik. Az igényléseket több helyen,
a Magyar Államkincstárban, a járási
hivataloknál és a kormányhivatalok-
nál lehet benyújtani.

(bd)

Április 1-jével ismét két mű-
szakban végzi a lakossági hul-
ladék begyűjtését a Zöld Híd
munkatársai, a héten pedig
megkezdik a zöld hul-
ladék elszállítást is. A
pontos menetrend már
megtalálható a társa-
ság honlapján a http://
www.zoldhid.hu/kft/Go-
dollo webcímen.

A Zöld Híd munkatársai a
megszokott gyűjtési napokon
reggel 06:00 és este 22:00
közötti időszakban végzik
el a begyűjtést. Fontos, hogy
a lakók a szállítási napokon
reggel 6 óráig helyezzék ki a hulla-
dékgyűjtő edényzeteket, a szelektív
vagy zöldhulladékokat, amelyeket

22 óráig szállítanak el. Hogy a jár-
művek egy adott utcába ez idő alatt
pontosan mikor jutnak el, az több
tényezőtől is függ, többek között

a forgalom, és a kirakott hulladék
mennyisége, a fordulók száma is
befolyásolja.

Fontos, hogy a zöldhulladékot kizá-
rólag a társaság által forgalmazott bio-
lógiailag lebomló zsákokban, illetve
maximum 6 cm átmérőjű és egy mé-

ternél nem hosszabb
kötegekben helyezzék
ki, mert csak így tud-
ják elszállítani.
A társaság az

egyéb, a hulladék-
gyűjtés keretében
nem begyűjthető hul-
ladékok elszállítására
április 18-án és 25-én
szervezi meg a lomta-
lanítást. Ennek részle-
teiről lapunk 10. olda-
lán, valamint Gödöllő

város honlapján, a www.godollo.hu
címen tájékozódhatnak az érdeklő-
dők. (k.j.)

megkezdték A zöldhullAdék elszállítását

AAA Magyar Államkincstár privi-
lllégiuma lenne az önkormány-
zzzatok számlavezetése. A hír
eeelőször a Világgazdaságban
jjjelent meg, ma
mmminiszterelnök
ssszélt róla egy
iiinterjúban.

AAAz ötlet a Quaestor-ügy kapcsán
kkkapott nyilvánosságot, de már ré-
gggebben is felmerült, ami nem csoda,
hhhiszen ezzel a lépéssel mintegy 3200
ööönkormányzat folyószámlái, s közel
222000 milliárd forint kerülne át bank-
ssszektorból az Államkincstárhoz, a
tervek szerint még ebben az évben.
A szakértők azonban megkérdő-

jelezik a MÁK felkészültségét, úgy
vélik, ehhez nincs megfelelő háló-

zatuk. Az államkincstár honlapja
szerint Budapesten nyolc, vidékennn
pedig összesen 50 helyszínen vannakkk
i r od á i k , ám utóbbiaknál a

megyeszékhelyeee-
ken működő kiii-
rendeltségeken kííí-
ampapír-értékesítésssi
beszélni. Emelletttt

milliárdos nagyságrendű informaaa-
tikai fejlesztésre, megfelelő szakkk-
embergárda felállítására, valaminnnt
megfelelő fiókhálózat kiépítésére iiis
szükség lenne.
Hogy ennek a költségeit mibőőől

fedeznék, azt nem lehet tudni, minnnt
ahogy azt sem, hogyan változna az
önkormányzatok számlavezetésének
költsége.

(NB)

ajd Orbán Viktttktor
k be-
y r

vül csak álla
pontokról lehet

2000 milliárd a tét

AZ ÁLLAMKINCSTÁR KEZELNÉ
AAAZZZ ÖÖÖNNNKKKOOORRRMMMÁÁÁNNNYYYZZZAAATTTIII SSSZZZÁÁÁMMMLLLÁÁÁKKKAAAKAK TTT

kArbAntArtás miAtt változások A máv-nál
Pályakarbantartási munkákat végez a MÁV április 12-től 2015. április 17-ig
Gödöllő ésAszód között. Ez idő alatt több vonat módosított menetrend szerint
közlekedik, valamint Szerencs és Sátoraljaújhely állomások között vonatpótló
autóbuszok szállítják az utasokat.
A Budapest-Keleti-pályaudvarról 18.35-kor, 19.35-kor induló vonatok nem

közlekednek, helyettük az S5508-as, és az 5008-as számú vonatok állnak meg
a Keleti-pályaudvar–Hatvan közötti állomásokon.
A Budapest-Keletiből 19.05-kor induló S15838 sz. vonat nem közlekedik.

Szintén nem közlekedik a Hatvanból 19.11-kor és 20.13-kor induló vonat, he-
lyettük az S521-es, és az 541-es jelzésű vonatok szállítják az utasokat. (BJ)

Könnyen munkához juthatnak a regiszt-
rált álláskeresők, s javíthatják a statiszti-
kát – legalábbis papíron. Eddig is sokan
vitatták, hogy foglalkoztatásnak tekin-
tették a közmunkások számára szerve-
zett képzéseket, s nincs ez másként a
legújabb tervezettel sem.
A közfoglalkoztatási törvény legújabb

módosítási terve kiterjeszti a közfoglal-
koztatási jogviszonyt azokra az esetekre
is, amikor a munkaügyi központ szerve-
zett foglalkoztatási, munkajogi, pszicho-
lógiai vagy egyéb tanácsadást szervez
valakinek. A tervezet szerint a közfoglal-
koztatottak évente három napon át külön-
böző tréningeken, motivációs foglalkoz-
tatásokon vehetnek majd részt, amelyek
célja egyrészt a tanfolyamokon való

részvétel és a rendszeres munkavégzés
motiválása, másrészt a közfoglalkoza-
tásból való kilépéskor az állásinterjúkra
való felkészítés.Akormány tervei szerint
ez év júliusától lép majd hatályba a köz-
foglalkoztatási törvény ezen módosítása.
A Közmunkás Szakszervezet több

ponton is bírálja a tervezetet, s arra hív-
ja fel a figyelmet, hogy ez csak papíron
javít a statisztikán. A szakszervezet nem
ért egyet a törvénynek a közfoglalkoz-
tatottakra vonatkozó szabadságolással
sem, azt szeretnék, ha esetükben is a
Munka Törvénykönyve lenne érvényes.
A szakszervezet a nyílt munkaerőpia-

con foglalkoztatottakéval minden tekin-
tetben azonos elbírálást kér a közmunká-
soknak, valamint azt, hogy a minimálbér

mindkét esetben érje el a létminimumot.
Idén egy havi közmunkával még a mi-
nimálbérnél is kevesebbet lehet csak
keresni: a szakképzetlenek bruttó 79.155
(nettó 51.847), de a szakképzettek is
mindössze bruttó 101.480 (nettó 66.469)
forintot vihetnek haza, de csak akkor, ha
napi 8 órában foglalkoztatják őket.
A közmunkások esetében az is ko-

moly probléma, hogy többségük legfel-
jebb általános iskolát végzett, de 8-10
százalékuk még a 8 osztályt sem járta
ki. Számukra az utóbbi években több
alap-, majd OKJ-s képzést is indítottak;
a részvétel ezeken 2013 vége óta szintén
közfoglalkoztatásnak számít, statisztika-
javító tényező ugyan, de valójában nincs
mögötte munkavégzés. Forrás: VG
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MEGHÍVÓ
EMLÉKEZÉS A  MUHI CSATÁRA

A muhi csata 774. évfordulója 
alkalmából koszorúzással egybe-
kötött megemlékezést tartunk 
Kálmán herceg szobránál, a Szent 
István Egyetem épülete előtt.

Kálmán herceg, IV. Béla király 
öccse, testvérét védve kapott ha-
lálos sebet a tatárok ellen vívott 
küzdelemben.

A MEGEMLÉKEZÉS IDŐPONTJA:
2015. április 10., péntek ,11.00

Mindenkit szeretettel vár a Premontrei 

Gimnázium igazgatósága 

OPERETT SLÁGEREK A MŰVÉSZETEK HÁZA SZÍNPADÁN

Ismét operett estet rendez a Gödöllői Kulturális és Szociális Közhasznú Egyesület. 
Április 12-én 17 órától a Művészetek Háza színpadán a műfaj hazai csillagai szólaltatják meg  
a legnépszerűbb operett dallamokat. 
A közönség Bálint Emesét, Erdős Melindát, Farkas Bálintot és Nógrádi Tóth Istvánt hallhatja az est folyamán.  
A művészeket Gödöllő Város Népi Zenekara kíséri. 
Belépőjegy ára: 2000.- Ft., nyugdíjasoknak 1700.- Ft. 
Jegyelővétel: Művészetek Háza Gödöllő, Kubatov Jánosnál (a polgármesteri hivatal portáján), valamint Balogh 
Gyulánál ( Gödöllő, Bercsényi u. 39.) 

A Gödöllői Hajós Alfréd Általános 
Iskola 2015. március 23. és 27. kö-
zött 27. alkalommal rendezte meg a 
magyar nyelv hetét. A rendezvényso-
rozat keretében idén is színes prog-
ramokkal várták az érdeklődő diáko-
kat. 
A hét kiemelkedő eseménye volt a 
nagy hagyományokkal bíró váro-
si riporterverseny, amin az idén hét 
iskola tizenhat tanulója mérte össze 
tudását, talpraesettségét. Ez alkalom-
mal a „Védjük a természetet!” téma-
körben mérettettek meg a vállalkozó 
szellemű diákok, akiknek  a környe-
zetvédelem, természetvédelem te-

rületén elkötelezett szakembereket 
kellett faggatniuk. 
A zsűrinek nem volt könnyű feladat 
a jól felkészült tanulók értékelése, 
végül a következő eredmények szü-

lettek: 1. Pataki Luca (Petőfi Sándor 
Általános Iskola), 2. Juhász Lilla 
Bella (Petőfi), Csizmeg Anna (Ha-
jós Alfréd Általános Iskola), 3. Réfi 
Dóra (Török Ignác Gimnázium), 4. 
Farkas Emese (Szent Imre Katoli-
kus Általános Iskola)

KEDVES GÖDÖLLŐI CIVIL SZERVEZŐDÉSEK! 

A Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesület tisztelettel meghívja a gödöllői 
civil szerveződések vezetőit, aktív képviselőit a 2015. április 15-én 17 
órakor tartandó éves közgyűlésére a Civil Házba (Gödöllő, Szabadság 
út 23.).
A Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesület feladata a gödöllői civil törekvé-
sek közös érdekeinek képviselete. Támogatja a civil szervezetek közöt-
ti információ cserét, álláspontjainak egyeztetését, egységes fellépését, 
érdekeinek hatékony érvényesítését, közös rendezvények szervezését.
Az egyesület beszámolót tart az elmúlt év programjairól, eredményei-
ről, tapasztalatairól. 
Kérjük a civil szervezetek konstruktív, segítő szándékú együttműködé-
sét a további célok és programok megvalósításához!
Információ: gdck.info@gmail.com

KEDVES TAGOK, MOZGÁSSÉRÜLTEK! 

Rövid szüneteltetés után újra vár minden mozgássérült személyt, érdek-
lődőt fogadóórára a Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális 
Egyesületének Gödöllői területi csoportja  a gödöllői kistérségből.
Első alkalom: április 15., szerda 16-17 óra
Helyszín: Civil Ház, 2100  Gödöllő, Szabadság út 23.  
www.godolloi-civilek.hu
E-mail: mkmore.godollo@gmail.com
Telefon: 06-30-2952456
Weblap: www.mozgasserultek.hu
Amiben tudunk a hozzánk fordulóknak segíteni:
– tagkönyv érvényesítése;
– tanácsadás akadálymentesítéssel kapcsolatban;
– segédeszköz beszerzésben való segítségnyújtás;
– parkoló kártya, gépjármű adókedvezmény igénylésének feltételei, autószer-
zési támogatás igénylése;
– sorstársi tanácsadás, információs szolgálat mozgáskorlátozottak és egyéb 
fogyatékossággal élők számára,
– kirándulások, rendezvények szervezése stb.

RAGYOGJ KÉKBEN GÖDÖLLŐ!

Az ENSZ 62/139-es határozata jelölte ki április 2-át az Autizmus Világ-
napjának azzal a céllal, hogy felhívja a világ figyelmét az autizmusra, 
az autizmus spektrum zavarra, amely tízmilliókat érint a földön. Ebből 
az alkalomból világszerte számos városban híres közintézményeket 
világítanak meg KÉK fénnyel. Idén Gödöllő is csatlakozik a kezdemé-
nyezéshez. 

Mindenkit szeretettel várunk 
2015. április 14-én, kedden 19 órától a Városháza előtti téren.

„KUKUCSKA”

Tisztelt Szülők!
Május elején  várjuk azokat a szülőket akik  
gyermeküket a 2015-2016-ös nevelési év-
ben bölcsődébe szeretnék íratni. 
A városban 3 önkormányzati bölcsőde mű-
ködik, melyek nincsenek körzetesítve, így 
lakcímtől függetlenül bármelyik intézménybe igényelhetik gyerme-
kük bölcsődei nevelését. Április 13-14-15-én 9-11 óráig várjuk 
azokat a   gödöllői  családokat akik szeretnék megtekinteni intéz-
ményünket. 
Kérjük látogassanak el hozzánk, hogy megismerjék kisgyermekne-
velőinket, nevelési programunkat, valamint a bölcsődében   zajló 
életet. 
Előzetes telefonos időpont-egyeztetés szükséges. 
   
Címünk: Gödöllő, Palota-kert 17. Telefonszám: 06-28-410-906         

Varga Gyöngyi intézményvezető

A magyar nyelv hete a Hajósban

Tavaszi nagytakarítás a Csanakban



Bizonyára mindenkinek van 
olyan ismerőse, akihez bátran 
fordulhat, ha megbetegszik 
és már bezárt a gyógyszertár, 
mert az illető egész patikát 
tart otthon, és bizonyára min-
denki ismer olyan személye-
ket, akik kézzel-lábbal tilta-
koznak a gyógyszerek ellen. 
Ez utóbbiak általában a gyógy-
teákban, illóolajakban, boro-
gatásokban, és gyógynövény 
alapú krémekben bíznak. 

A szintetikus gyógyszerek és a 
gyógynövények harca napjainkban is 
tart. Érdekes azonban, hogy az utób-
bi időben a gyógyászatban is jelentős 
szemléletváltásnak lehetünk tanúi, 
ami leginkább az antibiotikumok sze-
dését érinti. Hogy mikor, és mennyi 
antibiotikumra van szükség, azt cél-
szerű a szakemberekre bízni. De azt 
nem árt, ha tudjuk, mi mindent ad ne-
künk a természet, amivel segíthetünk 
szervezetünknek a gyógyulásban, 
akár antibiotikumok nélkül is!

Azt hiszem, hársfatea és méz minden 
háztartásban van, s talán nincs olyan 
felnőtt, aki ne tudná, milyen jó kö-

högéscsillapító hatással bírnak. Épp 
így sokan használják gyógynövény-
ként, gyulladáscsökkentőnek, vagy 
vérnyomás csökkentőnek a fokhagy-
mát. Ma már egyre kevesebb az olyan 
család, akinek a házi patikájában ne 
találnák körömvirág krémet, ami cso-
dákra képes az égési sérülésekkel, s 
a nyári napozások idején elengedhe-
tetlen kellék. Csalán, cickafark, fahéj, 
gyömbér és sorolhatnánk a végtelen-
ségig azokat a növényeket, amelyek-
nek gyógyhatása hasznunkra, ese-

tünkben egészségünkre lehet. 
Mivel az orvostudomány 
fejlődésével a gyógynövé-
nyek alkalmazása egy időre 
háttérbe szorult, ma már so-
kan nincsenek tisztában sem 
a növények hatásával, sem 
alkalmazásukkal. Pedig a jól 
alkalmazott gyógynövényes 
kezeléssel – ha nem is olyan 
gyors – tartósabb gyógyulást 
érhetünk el, mint a mestersé-
gesen előállított gyógysze-
rekkel, ráadásul mellékha-
tások nélkül – állítja Aruna 
M. Siewert most megjelent 
könyvében. A szerző nem 
csak a különböző gyógynö-

vényekkel és azok hatásaival ismer-
tet meg bennünket, hanem azzal is, 
a növények melyik részét mire hasz-
nálhatjuk és mi az, ami mérgező!  A 
könyv középpontjában a gyógynö-
vények antibiotikus hatása áll, de 
emellett átfogó képet kaphatunk a 
gyógynövényes kezelés különböző 
módjairól is. 

(Aruna M. Siewert: Növényi Antibio-
tikumok – A természet titkos fegyve-
rei)                             nyf   
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Különleges produkciót láthat 
a közönség április 9-én este 
a Művészetek Házának szín-
padán. A Kóristák című si-
kerfilm színpadi adaptációját 
a Garabonciás Színtársulat, a 
Frédérich Chopin Zenei AMI, 
valamint több városi iskola és 
a nyári zenei tábor résztvevő-
inek közös munkájaként mu-
tatják be. 

1949, Franciaország. Clément 
Mathieu, a munkanélküli zeneta-
nár elvállal egy felügyelő-tanári 
állást egy nehezen kezelhető gye-
rekek számára fenntartott neve-
lőintézetben. Az igazgató, Mon-
sieur Rachin által bevezetett és 
alkalmazott kemény, rideg neve-
lési módszerek távol állnak az új 
tanártól, aki a zene varázsának és 
a közös éneklésnek köszönhető-
en Mathieu-nek megváltoztatja a 

gyerekek hétköznapjait. Clément 
a baráti szellemet és a jó hangu-
latú oktatást hozza be az intézet 
falai közé, ahol megalapítja az is-
kolai kórust is – röviden így fog-
lalható össze, miről is szól a Kó-
risták című nagysikerű film, amit 
Mészáros Beáta, a Garabonciás 
Színtársulat vezetője álmodott 
színpadra. 

A munka tulajdonképpen már 
nyáron megkezdődött a zeneisko-
la nyári táborában, ahol a dráma 
csoporttal egy rövidített változatot 
mutattak be, de már akkor elhatá-
rozták, elkészítik a teljes változa-
tot is. Mivel a filmben megszólaló 
kiváló kórusműveket  nem igazán 
lehetne olyanokkal bemutatni, 
akik nem végeztek zenei tanulmá-
nyokat, nem volt egyszerű meg-
találni a szereplőket. A helyzetet 
pedig tovább nehezítette, hogy az 

eredeti mű egy fiúiskolában ját-
szódik. A színpadi változat végül 
egy koedukált iskolába helyezi át 
a történetet, s a tanári karban is 
helyet kaptak a hölgyek. Ez azon-
ban – bár a szereplők megtalálá-
sát megkönnyítette – új jelenetek 
kitalálását, megírását és a darabba 
illesztését jelentette.

A főszerepet, Clément Mathieu-t 
Botrágyi Károly zenetanár ala-
kítja, „tanítványai” pedig többek 
között a Damjanich János Álta-
lános Iskola, a Gödöllői Waldorf 
Általános Iskola, a Török Ignác 
Gimnázium, a Gödöllői Refor-
mátus Líceum diákjaiból, a nyári 
zenei tábor résztvevőiből és a Fré-
dérich Chopin Zenei AMI növen-
dékeiből állnak. 
A film zenéjét az Ifjúsági Szim-
fonikus Zenekarra Szitha Miklós 
írta át.                   jk

(Folytatás az 1. oldalról) 

A megmérettetésen 6-14 éves korosz-
tály mutatta be tudását. Az ezüst mi-
nősítést nyert „Szlovákosan” előadás 
a rendezvény egyik különlegessége 

volt, mivel a táncosok 
élő ének kísérettel léptek 
fel. A szlovák énekeket 
a Cilibri énekegyüttes 
(Benedek Krisztina 
tanítványai) szólaltatta 

meg. Ezt 
a produk-
ciót ápri-
lis 25-én, 
a Gödöllő Táncegyüt-
tes gálaműsorában is 
láthatja majd a közön-
ség. 
Az arany minősíté-
sű „Papucsszaggató 
királykisasszonyok” 
produkciót pedig a 
Gyermek Néptánc 

Antológián mutatják be. Nagy sikert 
arattak táncosaink március 29-én a 
Táncháztalálkozón is, ahol a Drúzs-
ba mellett a Kiskamasz csoport is 
fellépett az „Aprók bálja” keretében, 
ahol a Közép-Magyarországi Régió 
néptánc csoportjai mutatkoztak be. 
Csoportjaink itt Gödöllő környéki 
táncokat mutattak be.                     kj

A BAgoly könyvesBolt AjánlAtA

Szedni vagy nem szedni: az itt a kérdés

FILMSIKERBŐL SZÜLETETT A KÓRISTÁK ELŐADÁSA

Április 15-ig  láthatók Balla Vera festőművész Törökországi levelek című 
kiállítása a Levendula Galériában. Az alkotó a képek segítségével a Szufi 
misztika hét alapszínének megjelenítésére tesz kísérletet. A Művészetek 
kertje – Gödöllő 2015. tematikus évhez kapcsolódó tárlat záró napján 17 
órától a helyszínen Galambos Ádám teológus, az Asztali Beszélgetések 
Kulturális Alapítvány kuratóriumi elnöke beszélget a művésszel. 

Gödöllő Táncegyüttes – Aranyos siker SZUFI MISZTIKA A LEVENDULÁBAN
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Mustra a gödöllő Monográfiából

Napiskola, Ganz-óvoda

ÁÁÁprilis: Szent György hava

Mosolyok a MúzeuMban

Lehet egy szelfivel több?

Meghívóóóóóó
Kis Balááál zs szzzs oBrááár naK
avató ünnepségére

2015. április 11-én, 111111 órááráraara,
Gödöllő város főterére.
KözreműKödneK:
für AniKó szzzs ínművészzsz

A f. Chopin zenei Ami nnnnööövvvendéKei

Ma már el sem tudjuk képzel-
ni, hogy milyen szép épület
volt egykor a mai ún. Ganz
óvoda. Mára a felismerhetet-
lenségig átalakították. Az sem
közismert, hogy Toroczkai
Wigand Ede építész tervezte
az eredeti épületet. Szeren-
csére maradt fénykép róla, az
1939-es leánydzsemborinak
egyik helyszíne is ez az épület
volt. A monográfia iskolatör-
téneti fejezete pedig részlete-
sen feldolgozza az intézmény
történetét.

Az 1932-ben megvalósult Erdei
Üdülő Iskola (Napiskola) része volt
Endre László egészségügyi mintajá-
rás programjának. Gödöllői főszol-
gabíróként hosszú levelet írt Horthy
Miklós kormányzónak, melyben
területet kért a koronaura-
dalomtól. 1931. május 18-
án a M. Kir. Államkincs-
tár az Erzsébet-parkban
800 négyszögöl területet a
Magyar Vöröskeresztnek
használatba adott harminc
évre erdei iskola létesí-
tésének céljára. A m. kir.
népjóléti és munkaügyi mi-
niszter 6000 pengő állam-
segélyt utalt ki a Magyar
Vöröskereszt Egyesületnek az erdei
iskola fenntartási költségeire. A Ma-
gyar Vöröskereszt ifjúsági osztálya
építtette fel a Horthy Miklósné nevét
viselő iskolát, 1932-ben versenytár-
gyalást írtak ki rá. Végül is Torocz-
kai Wigand Ede Napiskolának ne-
vezett tervét Sándor Ferenc építész
valósította meg, az épületet 1932.
november 23-án adtak át. „Általá-
nos volt a vélemény, hogy az iskola
berendezése nagyon szép s minden
tekintetben a legmesszebb menő fi-

gyelemmel voltak a pedagógia
és a hygiénia követelményeire”
– írta a helyi sajtó. Az épüle-
tet részletesen taglalja Kese-
rü Katalin Toroczkairól írott
monográfiájában. Az építész
munkáinak jellegzetességei
mind megtalálhatók a napis-
kolán is: félköríves, könyök-
lős bejárat, keskeny, hosszú
ablaksor az oldalhomlokzaton,
az iskolához épített tanítólakás
félköríves ablaka, ajtaja.
Az 1933/34-es tanévtől in-

dult az iskola. Községi egészségügyi
kisegítő elemi népiskolaként műkö-
dött, tanítója Repka Jolán okl. taní-
tónő, egykori vácszentlászlói egész-
ségügyi nővér lett. Gödöllő község
1932-ben magára vállalta az erdei is-
kola dologi szükségleteinek fedezését
évi 500-600 pengő erejéig, 1933-ban

pedig használatba átvette az erdei is-
kola épületét berendezésével együtt,
tanügyi felügyeletét pedig a községi
iskolaszék hatáskörébe utalta.
Tíz évvel később úgy találták,

hogy az iskola már nem felel meg a
kívánalmaknak sem pedagógiai, sem
egészségvédelmi, sem egészségügyi
szempontból. Ezért gyógyiskolává
alakították át és internátussal bőví-
tették. 1943 szeptemberében a Ma-
gyar Vöröskereszt átadta az épületet
használatra az Országos Egészségvé-

delmi Szövetség Gödöllői Fiókszö-
vetségének (Krause Dezsőné elnök
volt a képviselője) az erdei iskola
egészségvédelmi és egészségügyi
szempontból való előnyösebb ki-
használása érdekében. A tüdőbeteg
otthon jelleggel felruházott erdei is-
kola átalakítását egy egészségügyi
alapítvány és a belügyminisztérium
támogatta. A fenntartást továbbá ál-
lami, vármegyei segélyből és a beu-
talt OTI ápoltak ápolási költségéből
biztosították.
Az iskolába kizárólag tuberkoló-

zisban megbetegedett elemi iskolás
tanulókat vettek föl. A Magyar Vö-
röskereszt minden évben javasol-
hatott öt főt felvételre. Az épületet
alaposan átalakították, hozzá- és rá-
építettek: a tetőterasz helyén hálóter-
met alakítottak ki, a kamrából elkü-
lönítő szoba lett, az egyes ablakokat
kettős ablakokra cserélték, fürdőszo-
bát, WC-t helyeztek üzembe. Az is-
kola elnevezése „A Magyar Ifjúsági
Vöröskereszt Horthy Miklósné Gyó-
gyiskolája a Gödöllői Egészségvé-
delmi Fiókszövetség kezelésében”
lett, melyet az épület külső falán is
meg kellett jeleníteni.
(A monográfia a Gödöllői Városi

Múzeumban kapható.)
G. Merva Mária

Április az év negyedik, 30 napos hó-
napja a Gergely-naptárban. A hónapot
Mars kedveséről, Venusról nevezték
el. Venus etruszk neve után (Apru)
sorolták áprilisként a naptárba, más
értelmezés szerint viszont április az
„aperire” – kinyílni, feltörni – igéből
eredeztethető, utalva ezzel a természet
kinyílásának, a termőföld feltörésének
időszakára. A népi kalendárium Szent
György havának nevezi.
A hónap szokásai, hagyományai

már a rómaiak óta szorosan össze-
függnek a természet újraéledésével,
és az ehhez kötődő tennivalókkal. A
hónap a bolondok napjával kezdő-
dik – április bolondja az, akit elsején
becsapnak, rászednek, megtréfálnak,
aztán meg jól kinevetnek… A szokás
eredete bizonytalan, csupán feltéte-
lezésekre hagyatkozhatunk. Talán a
tavaszkezdethez kötődő vidám kelta
népszokásból maradt fenn, talán egy-
szerűen csak a hónap szeszélyes vol-
tára utal. Az viszont biztos, hogy szer-
te Európában tartja magát a szokás,
ismerik például a franciák, angolok,
németek is.
Ebben a hónapban kezdődnek a föl-

deken a tavaszi munkák, sárkányölő
Szent György napja, április 24. pedig

évszázadok óta a marhák (és egyéb ri-
degtartásra szoktatott lábasjószágok)
szabad legelőre hajtásának az ideje.
Április 25., Szent Márk napja a búza-
szentelés hagyományát őrzi – keresz-
tény szokás szerint vagy ezen a napon,
vagy az ehhez közeli vasárnapon bú-
zaszentelő körmenetet tartanak.
Ennek a hónapnak is megvannak az

időjós napjai – gyakran termésjóslás-
sal összefonódva. Vilmos napján, 6-án
„ha esik az eső, szűk lesz az eszten-
dő”. Tibor 14-én jó esetben igazi ta-
vaszt hoz: „ha virágos a cseresznyefa,
virágos lesz a szőlő is”. A hónap vége
felé, 28-án pedig: „ha Vitális didereg,
tizenötször leszmég hideg”. (k.j.)

Akinek van kamasz gyereke,
az pontosan tudja, hogy egyet-
len nap alatt sokkal több szelfi
készíthető, mint amennyit épp
ésszel gondolna az ember. A
fiatalabb korosztály tagjai –
de egyre inkább az idősebbek
is – imádják magukat fotózni,
mindig, mindenhol.

Nos, ha már így van, akkor miért ne a
múzeumban fotózkodjanak?! A Gö-
döllői Városi Múzeumban március
28-án mindenki annyi szelfit készít-
hetett, amennyit akart.

Mint azt Kerényiné Ba-
konyi Esztertől, a Gödöllői
Városi Múzeum igazgatójá-
tól megtudtuk, a vállalkozó
kedvű fiatalok nem egyedül
jöttek, többségében maguk-
kal hozták a szüleiket is, akik szintén
jó mókának tartották a különleges
fotózkodást. Aki akart, a kiállításban
szelfizhetett, de sokan döntöttek úgy,
hogy a muzeológusok által kiválasz-
tott tárgyak mellé állnak oda moso-
lyogni.
A múzeum munkatársai erre az al-

kalomra különböző mesterségekhez
kapcsolódó
t á r g y a k a t
választottak
ki, egyko-
ri cipészek,
k ov á c s ok ,
k a l a po sok
és mézeska-
lács készítők
munkaesz -
közei várták,
hogy a láto-
gatókkal egy

képre kerüljenek, de lehetett válasz-
tani a régi, mára elfeledett használati
tárgyak közül is, például kávépör-
kölőt, amelyet – természetesen csak
fehér, muzeológus kesztyűben – a
szokottnál közelebbről és alaposab-
ban is megszemlélhettek az érdeklő-
dők.
Hogy milyen szelfik készültek?

Nos, nemsokára az is kiderül, a ké-
pek ugyanis felkerülnek a Gödöllői
Városi Múzeum honlapjára és face-
book oldalára, a Múzeumok Éjszaká-
ján pedig vetítést rendeznek belőlük.
Szelfi a múzeumban?Az elsőre ta-

lán meglepő gondolat nem is annyira
új, mint gondolnák, hiszen már saját
napja is van: Január 21. a múzeumi
szelfi napja, a Gödöllői Városi Mú-
zeum is ehhez kapcsolódva tette köz-
zé felhívását.

(ny.f.)

A régi épület

Ismét időutazásra indulhatnak az érdeklődők aKávéházi Esték keretében. A téma
ez alkalommal a magyar film lesz, ami kihagyhatatlan téma egy olyan városban,
ami több jeles színművésznek adott és adma is otthont. Házigazda Péterfi Csaba
lesz, aki Pécsi Ildikó színművésszel és B. Marton Frigyes operatőrrel beszélget
többek között arról, hogymikor forgatták az első filmet Magyarországon, hol volt
az első vetítés, hogyan lesz valakiből operatőr és honnan indul egy színészi kar-
rier, de megtudhatják azt is mit szólt a filmmegjelenéséhez Jókai Mór... A film, a
mozi történetéből pedig nem maradhatnak ki azok a magyar filmesek sem, akik
az amerikai filmipart naggyá tették.



Április 11-én és 12-én szombaton
11 óráig: 

Plutó Állatorvosi Rendelő
Gödöllő, Szabadság út 97.

Rendel: 
dr. Horváth Márk állatorvos

 
Tel.: 06-20/3855-726.

Hétvégén is nyitva tartó 
állatorvosi rendelő:

TURUL 
ÁLLATORVOSI RENDELŐ

Veszettség elleni oltás!: 
4.000 Ft/ állat

Féregtelenítő tbl: 
200 Ft/ 10 ttkg

Chip + Regisztráció: 
3500 Ft/ állat

H-P: 10-12 és 16-19 
Sz: 10-12 és V: 16-19
Gödöllő, Faiskola u. 2. 

06/30-9439-898

Turul Állatorvosi Rendelő
Szombat: 10-12,  vasárnap: 16-19-ig,Gödöllő, Faiskola u. 2.  

Dr. Milei László, Tel.: 30/551-1346.   

Hétvégén is nyitva tartó állatorvosi rendelő:
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Tájékoztatás az ebek kötelező veszettség elleni oltásáról

Április 7-10., kedd-péntek, 9-11, 17-19 óráig,
Április 11., szombat, 9-11 óráig:  
PLÚTÓ ÁLLATORVOSI RENDELŐ, Szabadság út 97. 

A kedvezményes veszettség elleni védőoltás kutyánként 
4.500 forintba kerül. 

ÁPRILIS 11-IG KEDVEZMÉNYES ÁRON 
KAPHATNAK OLTÁST A GÖDÖLLŐI KUTYÁK

A ma emberének számos elvárá-
sa van kutyájával szemben. Mik 
is ezek körvonalakban? Legyen 
szobatiszta, ne húzza a pórázt, ne 
ugasson ok nélkül, ne ásson, ne 
szökjön, a lakásban ne romboljon, 

őrizze a házat, de legyen kezelhető 
barátainkkal, tudjon alapvető en-
gedelmességi feladatokat…  Azaz 
formálódjon igényeinknek megfe-
lelően, legyen jó Társunk.

Szerencsére mázlink van, hiszen 
mióta kutya a kutya, azóta az em-
ber folyamatosan feladatok elé állí-
totta és igényei alapján szelektálta. 
Így jött létre ez a szőrös, ízig-vérig 
szociális lény. Hogy kihozzuk be-
lőle a maximumot, ahhoz azonban 
nekünk is tisztában kell lennünk pár 
dologgal.
Ne felejtsük el! Kedvencünk nem 
robot. Azzal, hogy örökbe foga-
dom/megvásárolom még nincs a 
birtokomban az a kutya, akivé sze-
retném, hogy váljon. Ez a kulcs 
szó is, valamivé váljon. Nevelnem 
kell, terelgetni a számunkra meg-
felelő felé, szabályokat mutatnom. 

Szabályok nélkül elveszünk, káosz 
uralkodhat el. Azonban nem várha-
tó el minden embertől, hogy ezzel 
a tudással szülessen. Ahogy valaki 
jó a nyelvekben, még lehet botlábú, 
aki ért a számok nyelvén még nem 

biztos, hogy profi a sportokban is. 
Ilyenkor nem szégyen szakember-
hez fordulni segítségért, aki éveken 
át tanulta, tanulmányozta a kutyá-

kat, azok viselkedését, tanítását.
Első és legfontosabb lépésként lá-
togassunk el fiatal kutyánkkal ku-
tyaoviba. Erről az előző számban 
olvashattatok, ezért a felnőtt kutya 
tanításával foglalkoznék részlete-
sebben.
Miért jó/szükséges az alapfokú tan-
folyam?

A gazdák az oktatók segítségével 
gyakorlatban sajátítják el a megfe-
lelő tanítási technikákat. Így meg 
tudják tanítani kutyájuknak az alap-
vető engedelmességi feladatokat.  
Fontos, hogy a gazda megértse mit, 
miért csinál. Természetesen a gya-
korlat nem működik elméleti tudás 

nélkül, ezért az elméleti foglalkozás 
keretein belül megismerkedhetünk 
a kutyák ösztöneivel, gondolko-
dásmódjával. A terepfoglalkozások 

keretein belül pedig 
oktatók segítségével 
éles helyzetekben is 
kipróbálhatják a ku-
tyaiskolán tanultakat.
Fő célunk azonban 
nem az, hogy tudjon 
a kutya ülni. A fő cél, 
hogy a kutya enge-
delmes, szófogadó 

társává váljon gazdájának. Akivel 
öröm együtt élni lakásban, kertben 
egyaránt. Akivel kényelmesen tu-
dok pórázzal vagy anélkül sétálni, 
behívható, tud autóban utazni, az 
állatorvosnál megfelelően viselked-
ni. Aki kulturáltan tud fajtatársaival 
kommunikálni.

gksk

Jól nevelt kutyát akarok!

Az articsóka csak a XX. században 
került a gyógynövények közé. Ekkor 
ismerték el az emésztőrendszerre, a 

májra és az epevezetékekre gyakorolt 
hatását, még mielőtt nemrégiben tudo-
mányosan is igazolták volna azt.
Az articsókának levelét hasznosítják, 
ami keserű aromás anyagot, cinarint 
tartalmaz, valamint több enzimet és 
A-provitamint. Igen keserű íze miatt 
elsősorban különféle gyógykészítmé-
nyek formájában alkalmazzák.
Az articsóka levele e tekintetben a má-
riatövis magvainak „testvére”; ezek 

szintén májvédő anyagot tartalmaznak 
és többféle májbetegség kezelésében 
alkalmazott gyógykészítmény összeté-

telében szerepelnek.

Gyógyhatása
A cinarin hatásának kö-
szönhetően az articsóka 
levele elősegíti az epe-
kiválasztást, valamint 
védi és regenerálja a 
májsejteket. Ezenkívül 
kimutatták, hogy a ci-
narin jelentősen csök-
kenti a vér koleszte-

rin- és trigliceridszintjét (a vérben lévő 
zsírsavak szintjét). Végül magas sav-, 
káliumsó- és flavonoidtartalma miatt az 
articsóka levele vízhajtó tulajdonsággal 
rendelkezik. Az articsókát a máj- és a 
vese működésére gyakorolt jótékony 
hatása miatt gyakran javasolják máj- és 
vesebetegségek esetén. A magas ko-
leszterinszint és az emésztési zavarok 
(felfúvódás, émelygés, lassú emésztés) 
kiegészítő kezelésére is alkalmas lehet.

Az articsóka alkalmazása
Belsőleg alkalmazzuk máj- és vese-
betegségek, magas koleszterinszint, 
emésztési zavarok esetén.

Főzet:30-40 g szárított levelet tegyen 1 
liter forrásban lévő vízbe, és 10 percig 
hagyja ázni. Napi adag: 3 csésze, étke-
zés előtt 15-20 perccel.

Vizes-alkoholos kivonat: 0,1-1,5 g ét-
kezés előtt vagy tabletta formájában 
(naponta 3-5), hogy a keserű ízt ne 
érezze.

Tinktúra: 500 g szárított levelet tegyél 
1 liter alkoholba, és két hétig hagyjad 
ázni. 1 kávéskanálnyit-2 evőkanálnyit 
keverjen el 1 pohár vízben; naponta 3 
alkalommal.

Figyelmeztetés!
Az articsókának jelenleg semmilyen 
mérgező hatása nem ismert, mindamel-
lett veseköves betegek és szoptató nők 
számára nem ajánlott, ez utóbbiaknál 
csökkenti a tejelválasztást.

proaktivdirekt.com

Articsóka, a gyógynövény

A 2015-ös év emlőse az ürge. En-
nek az állatnak a megmentésére 
több olyan rendezvényt szerveznek, 
amellyel ezt a fajt népszerűsítik. 
A kis emlősök száma rohamosan 
csökken, pedig hazánkban van a 
legnagyobb európai állomány. Nagy 
a felelősség rajtunk, hiszen ha nem 
óvjuk meg a magyarországi állo-
mányt, az hatással lesz az európai, 
de a világállományra is. A fejmentés 
érdekében szemléletformáló, isme-

retterjesztő programokat szervez-
nek, pályázatokat írnak ki diákok 
számára. Ezen kívül kortárs írókat 
is felkértek arra, hogy ürge rímekkel 

gazdagítsák irodalmunkat, 
amelyekhez gyerekek ké-
szítenek illusztrációt. Az 
idősebb gyerekek esszét 
írhatnak az ürgefüttyről.
Az ürge jelenléte azért is 
nagyon fontos, mert a par-
lagi sas és a kerecsensó-
lyom fő táplálékát jelenti. 
Ha csökken az ürgeállo-

mány, csökken a sólymok és a sasok 
száma is. Hiába telepítettek át több 
nemzeti parkból ürgéket, még így is 
veszélyeztetett állatok.

Ürgementés

Az Északi-sarkvidék tengeri emlő-
seinek különösen bizonytalanná vált 
a sorsa. A tengeri jég olvadása és az 
átlaghőmérséklet jelentős emelkedé-
se miatt az amúgy is törékeny északi 
ökoszisztémák komoly veszélybe ke-
rültek.
Az Arktisz emlőseinek bizonytalanná 
vált helyzetéről számolt be az a Con-

servation Biology folyóiratban publi-
kált tanulmány, amely egy nemzetközi 
kutatócsoport felmérését összegzi.
Az éghajlatváltozás miatt a tengeri em-
lősök 78 populációja szerepel a tanul-

mányban: köztük a beluga, a narvál és 
a grönlandi bálnák; a gyűrűs, a szakál-
las, a szalagos, a grönlandi, a hólyagos 
és a borjúfókák; valamint a rozmárok 
és a jegesmedvék.

A jegesmedvéket érinti leginkább
Ezek az állatok igénylik a tengeri je-
get. Jégre van szükségük, hogy táp-

lálékot találjanak, szaporodjanak és 
felneveljék fiatal egyedeiket. Ez az ő 
platformjuk. Teljesen világos, hogy e 
fajok fogják legnehezebben elviselni a 
változó hatásokat.

Végveszélyben az arktiszi emlősök
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Március 22-én rendezték meg, 
immáron 21. alkalommal a Ró-
mai Maratont, amelyen több 
magyar induló mellett a nemso-
kára 80. születésnapját ünnep-
lő Sztarenszky Tiborné, Marika 
néni is a 11516 nevező között 
volt és teljesítette a 42,159 kilo-
méteres távot.

A futást 61 évesen kezdő Marika néni-
ről köztudott, hogy hazánk legidősebb 
női maratoni futójaként tartják számon. 
Tavaly nyáron úgy döntött, visszavá-
gyódik az örök városba. Álmodott egy 
nagyot, méghozzá Rómáról, de egy 
kicsit másképpen, mint ahogyan azt 
gondolnánk, de ezt és az olaszországi 
kiruccanást halljuk inkább tőle.
- Ne tessék megharagudni, de az ön-
nel egy korúak szép nyaralást, nyu-
godt pihenést kérnek maximum a 
családtól. Ön ebben is meglepte sze-
retteit.
- Hát igen. Tavaly nyáron jutott az 
eszembe, hogy ez év áprilisában le-
szek pontosan 80 éves és milyen szép 
ajándék lenne, ha ismét lefuthatnám a 
Római Maratont (2010-ben már indult 
az olasz versenyen), azaz ezt az ajándé-
kot kapnám a családtól. Ahogy telt az 
idő, egyre jobban izgatott a dolog, de 
azért tartottam is tőle egy kicsit, mert 
legutóbb 2010-ben futottam egyszerre 
42 kilométert.
- Szép gondolatok, mondhatnánk azt 
is, hogy: minden út Rómába vezet. 
Mit szólt hozzá a család?
- Nem egyből álltam elő az ötlettel, 
mert azért át kellett nekem is gondol-
ni, hogy egyáltalán készen állok-e újra 
fizikailag és mentálisan egy ilyen ter-
helésre. Mivel elégnek éreztem az időt 
a felkészülésre bevontam Róbert fiamat 
az ötletembe, aki néhány nap gondol-
kodási időt kért, mert ugye egyedül 
csak nem mehettem, így neki is vállal-
nia kellett a távot. Rábólintott, aminek 
nagyon örültem, sőt segített a felkészü-

lésben is.
- Meséljen, hogyan készül egy közel 
80 éves hölgy a kicsit több, mint 42 
kilométer lefutására?
- Gödöllőn kezdtem el a rákészülést a 
versenyre. Előbb öt, majd 7-8 kilomé-
tereket futottam, utána pedig futóbér-
letet váltottam a Margitszigeti Atlétika 
Club-ba és minden másnap bejártam 
lefutni a napi adagomat. Idén januárra 

már 160 km fölött voltam a lefu-
tott kilométereket tekintve. Saj-
nos jött egy sérülés, de sikerült 
időben kihevernem a térdbántal-
makat, így folytattam a felkészü-
lést. Összességében 8 hónap alatt 
közel 800 kilométert futottam le, 
így utaztunk ki Rómába.
- Ön már egyszer részt vett az 
olasz fővárosban megrendezett 

futóversenyen. Miben volt más ez a 
korábbiakhoz képest?
- Nyilván a futást tekintve minden ver-
seny ugyan olyan, de mégis azt kell 
mondanom, hogy most izgultam talán 
a legjobban. Ez volt a nyolcadik mara-
toni távom amióta elkezdtem futni, de 
mivel legutóbb 5 évvel ezelőtt futot-
tam ennyit, mindazok ellenére, hogy 
tisztességesen felkészültem, nagy volt 
az izgalom. Ráadásul a fiam miatt is 
izgultam, mert Ő csak miattam vál-
lalta, hogy teljesíti a távot. Egyébként 
nagyon rendezett volt a verseny, csodá-
latos helyeken futhattunk, szinte Róma 
összes nevezetességét érintettük.
- Jó-jó, de ha azt vesszük, csak futott, 
volt lehetőség a városnézésre is?
- Mikor megérkeztünk Rómába, több 
magyar ismerőssel kiegészülve nya-
kunkba vettük a várost. Megnéztük a 
nevezetességeket és jártunk a Vatikán-
ban, ahol mindenki elvonult egy kicsit 
és imádkozott egyet. Én is így tettem, és 
többek között kértem a jó Istent, hogy 
adjon erőt és kitartást a másnapi futás-
hoz. Kellett is az ima, hiszen körülbelül 
4 órát aludtam a rajt előtti éjszaka, ami 
egy fiatal szervezetnek sem elegendő, 
nemhogy nekem.
- Gondolom Ön is el-
tervezte a futást, ho-
gyan állt össze a nap?
- A célom az volt, hogy 
hét órán belül lefus-
sam a 42 kilométert, 
amihez nem csak fi-
zikai, hanem mentális 
felkészülésre is szük-

ségem volt. Izgultam ugyan a rajtnál, 
de sikerült teljesen nyugodtnak ma-
radnom és tudtam, két szakaszban kell 
gondolkodnom. Az első 20 kilométert 3 
óra alatt szerettem volna teljesíteni, így 
a fennmaradó 22 kilométerre marad 4 
órám. Sikerült, hiszen 6 óra és 36 perc 
alatt teljesítettem a távot, amire nagyon 
büszke vagyok. Az eredmény másodla-
gos volt, de teljesen elégedett vagyok 
azzal, hogy a mezőny legidősebb női 
futójaként sikerült megelőznöm jó né-
hány futót. A 2251 női futóból a 2221. 
helyen értem a célba.
- Nem semmi, gratulálok. Gondolom 
eufórikus volt a célba érkezés.
- Valami csodálatos érzés volt átsza-
kítani a képzeletbeli célszalagot. Egy-
részt akkor tudatosult bennem, hogy 
sikerült megvalósítani azt, amit elter-
veztem és 80 évesen teljesíteni tudtam 
a nem kis fizikai és lelki erőt igénylő 
maratoni távot, másrészről ott várt a 
fiam, aki szintén lefutotta a 42 kilomé-
tert (Róbert 5 óra és 5 perc alatt futotta 
le a távot, ezzel a 9257 fős férfi me-
zőnyben a 8514. lett). Egymás nyakába 
borultunk, sírtunk, persze örömünkben, 
elmondhatatlan érzés volt. 
- Gondolom a család büszke önre, vi-
szont aggódhatnak, mit kér a mama 
a következő szülinapra…
- Igen, nagyon büszkék rám. Az unokák 
mindenhol dicsekednek velem, előbb 
látták a rólam készült képeket, videót, 
mint Én. Hogy mi lesz a folytatás, az az 
egészségen is múlik, de gondolkodom 
még azon, hogy az idén augusztusban 
szeretnék, mondjuk egy félmaratont 
lefutni. A maratoni távokkal az a baj, 
hogy sajnos a hazai szintidőket már 
nem tudom teljesíteni, de a külföldi 
versenyek valamelyikén még szeretnék 
részt venni és természetesen a kisebb 
távokon, valamint a családi váltófutá-
sos versenyeken továbbra is el szeret-
nék indulni. Futok, míg az erőm és az 
egészségi állapotom ezt megengedi, 
mert imádok futni.   -tl-

21. Római maRaton – Római álom, kicsit másképpen

Sztarenszkyné: 80 évesen is lefutotta a 42 kilométert

Magabiztos, 6-3-as győzelmet 
aratott a MAG-LOG Team CFT 
Gödöllő a Futsal NB II. keleti 
csoportjának 22. játéknapján az 
RTK-Vasló otthonában.

Baranyai Pál együttese már az 
első félidőben 4-1-es előnyre tett 
szert és a folytatásban egy kicsit 
ugyan visszavett a tempóból, de ez 
sem veszélyeztette a győzelmet, 

6-3-ra nyertek a gödöllői fiatalok, 
ezzel 28 pontos a gárda és jelenleg 
a 9. helyen áll csoportjában.

NB II keleti-csoport, 22. forduló
RTK-Vasló – MAG-LOG Team 
CFT Gödöllő 3-6 (1-4) Gól: Ben-
csik Roland (2), Berta Balázs (2), 
Magyar Zsolt, Gruber Bálint.      -lt-

Március 31-én Tápiószecsőn 
rendezték meg a tanévi Diák- 
olimpia mezei futóversenyé-
nek Pest megyei döntőjét a II-
VI. korcsoportosok részére. A 
gödöllői diákok egyéniben 16-
an, az iskolák közül 12 csapat 
készülhet az április 14-én, a gö-
döllői Repülőtéren rendezendő 
országos döntőbe.

A megyei döntőből egyéniben az 1-4. 
helyezettek, míg csapatban az 1-2. he-
lyezettek jutottak be az országos dön-
tőbe, valamint a rendező megyéből 
egyéniben az 1-6. helyen végző tanu-
lók, míg csapatban az 1-4. helyezett 
intézmények (csapatsorrendnél a 4 
legjobb csapattag eredménye alapján 
számítják a sorrendet) kvalifikálták 
magukat a gödöllői döntőre. 
A II. korcsoportos fiúknál sem csa-
patban, sem egyéniben nem sikerült 
továbbjutni, ellenben a lányoknál 
a Damjanich tanulója, Márta Rozi 
Réka a 2. helyen végzett, míg a Szent 
Imre diákja, Ferencz Janka a 4. he-
lyen célba érve jutott be az április 
14-ei, a gödöllői repülőtéren meg-
rendezésre kerülő országos döntőbe. 
Csapatban az Erkel Ferenc Általános 
Iskola leány csapata (Pertis Virág, 
Soós Lívia, Müller Karola, Pintér 
Flóra) a megye legjobbjaként, az 1. 
helyről jutott tovább.
A III. korcsoportos fiúk egyéni ver-
senyében sem volt továbbjutó helyen 
célba érő gödöllői futó, csapatban 
viszont itt is bejutott az országos 
döntőbe az 1. helyen végző az Erkel 
(Normann Márton, Tóth Dániel, 
Soos Levente, Várkonyi Gábor). 
A lányoknál egyéniben a 2. helyet 
elérő Gódor Fanni (Erkel) és a 6. 
helyen végző Hrapan Júlia (Erkel). 
Ugyan itt 1. helyen végző mogyoró-
di Szőke-Kiss Anna a GEAC spor-
tolója. Csapatban az első helyezett 
Erkel (Gódor F., Hrapan J., Divald 
Zsófia, Soós Dorina), valamint a 2. 
helyen végző Hajós (Eszenyi Napsu-
gár, Hrncsár Lujza, Siklósi Laura, 
Szabó Flóra) csapata örülhetett to-

vábbjutásnak.
A IV. korcsoportos fiúknál egyéniben 
a 4. helyen végző Kovács Balázs 
(Hajós) örülhetett továbbjutásnak, 
míg csapatban a 4. helyezett Hajós 
(Kovács B., Kolozsi Dániel, Kassai 
Levente, Fekete Simon) ment to-
vább. A hölgyeknél sem egyéniben, 
sem csapatban nem jutott tovább gö-
döllői futó, illetve intézmény.
Az V. korcsoportos fiúknál egyéniben 
Fekete Ábel (Református Líceum) az 
első, míg Ferencz Ábel (Premontrei) 
a második helyen ért célba és várhat-
ja az országos döntőt, míg csapatban 
a Premontrei a 2. (Fekete Á., Méhes 
Pál Tamás, Pitlik Marcell, Gémesi 
Botond), valamint a Török (Kapi-
tány Márton, Kaján Máté, Nagy 
Tamás, Ecker Zalán) a 3. hely eléré-
sével jutott be az országos döntőbe. A 
lányok mezőnyében a 3. helyen célba 
érő Szmrtyka Júlia (Premontrei) és 
a 6. helyezett Simon Kinga (Török) 
futott továbbjutást érően, valamint az 
aszódi gimnázium tanulója a GEAC 
sportolója, a 2. helyen végző Kon-
koly Natália is örülhetett. Csapat-
ban itt a Premontrei (Szmrtyka J., 
Csernyászky Flóra, Garai Renáta, 
Fekete Orsolya) jutott tovább a 3. 
helyével. 
A VI. korcsoportos fiúknál egyéni-
ben a 2. Simon Gergő, a 3. Kapi-
tány Erik (mindkettő Török) és a 
6. Józsa Tamás (Premontrei) jutott 
tovább, míg csapatban a 2. helyezett 
Premontrei (Józsa T., Dékány Jó-
zsef, Varsányi Áron, Csernyánszky 
Dávid) és a 3. helyezett Török Ignác 
Gimnázium (Simon G., Kapitány E., 
Morvai Dániel, Balla Dávid Sámu-
el) örülhetett. A lányoknál Koczkás 
Dóra (Török) 4. és a GEAC sporto-
lójaként az aszódi gimibe járó Nagy 
Imola 2. helye ért továbbjutás egyé-
niben, míg a csapatban a harmadik 
helyezett Török (Koczkás D., Erdős 
Janka, Blaubacher Dóra, Tam Vio-
la) és a 4. helyen záró Premontreis 
csapat (Juhász Réka, Kiss Dorottya, 
Torda Brigitta, Canea Éva) jutott be 
a gödöllői döntőbe.                         -tt-

mezei futóveRseny megyei döntő – gödöllői továbbjutók

16 egyéni futó és 12 csapat az országos döntőben

Április 12., vasárnap 18 óra, valamint Április 19., vasárnap 18 óra
TEVA-GRC – LINAMAR-BÉKÉSCSABA RSE

SZIE Csarnok

RÖPLABDA NŐI NB I. ELŐDÖNTŐ

Március 28-án Gödöllőn rendezte a 
Fogyatékosok Országos Diák- és Sza-
badidősport Szövetsége (FODISZ), 
valamint a gödöllői Montágh Imre 
Általános Iskola testnevelés munka-
közössége (Hegyiné Kugler Beatrix, 
Radics Mira, Iski Zsolt, Tóth Tibor 

és Csikós Ferenc ) a fogyatékkal élők 
asztalitenisz országos bajnokságát.
A Szent István Egyetem sportcsarno-
kában megrendezett eseményen a fiúk-
nál 26-an, míg a lányok mezőnyében 
23-an versengtek egymással.
A rendezvények megjelent: Szabó 

László a FODISZ elnöke, Pecze Dá-
niel alpolgármester, Németh László 
171-szeres válogatott, 17-szeres ma-
gyar bajnok asztaliteniszező, dr. Bu-
csyné Prém Katalin a Montágh Imre 
igazgatója, Szabó István Pest megye 
Közgyűlés elnöke, Vécsey László or-
szággyűlési-képviselő, Rezsabek Ta-
más a SZIE Esélyegyenlőségi Bizott-
ság, valamint Joó Attila a FODISZ 

irodavezetője és Toponáry Gábor a 
FODISZ Ügyvezető elnöke.
A fiúk mezőnyében a hajdúszo-
boszlói Fehér Tamás, míg a lá-
nyoknál a békéscsabai Kucsa 
Dóra lett a bajnok, míg a gödöl-
lői versenyzők közül ezúttal nem 
került döntőbe senki. A díjakat 
(érem, oklevél, ajándékok, ütő, 
ütőtartó, sapka) Dechert Áron 

(FODISZ fejlesztési igazgató) és Joó 
Attila adták át!         -ll-

asztalitenisz ob – gödöllő
Ezúttal nem volt gödöllői a dobogón

Tájékozódási futás – sportágbemutató és toborzó
A Kirchhofer SE Tájékozódási futó csoportja április 11-én délelőtt 10 

órától sportágbemutatóval egybekötött toborzót szervez az Alsóparkban. 
Jelentkezni lehet:  kirchhofer.se@gmail.com, 06-20/468-34-27.

Teniszezz a Sportcentrumban 800 Ft/óráért.!
Újra nyílik a Táncsics Mihály úti Sportcentrumban található teniszpálya, ami 

április 13-tól várja vendégeit. Pályabérlés előzetes bejelentkezés alapján:
a 06/20-461-6010-es és a 06/20-516-1547-es telefonszámokon!

futsal – klasszikus 6-3

Három pont idegenből



Frédéric Chopin Zenei 
Alapfokú Művészeti Iskola  

Április 9., csütörtök, 19.00: 
Művészetek Háza Gödöllő:
Kóristák – a Garabonciás Szín-
társulat és a Frédéric Chopin Ze-
nei AMI növendékeinek zenés-
színházi előadása

Április 14., kedd, 17.30:
A zongora tanszak kiemelt hang-
versenye

Április 15., szerda, 17.00:
A fafúvós tanszak kiemelt hang-
versenye
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Juhász Árpád emlékkiállítás a 
GIM-Házban a Gödöllői Városi 

Múzeum közreműködésével
 

A kiállítás megtekinthető:
2015. május 18-ig, 

minden szerdán 10–16 óráig 
szombaton és vasárnap

 14–18 óráig,
illetve előzetes bejelentkezés 

alapján, más napokon is, 
munkaidőben 9 és 15 óra között:

GIM-Ház 
(Gödöllői Iparművészeti Műhely 

Alkotóháza)

Gödöllő, Körösfői utca 15-17. 
telefon/fax 28-419-660

e-mail: gimhaz@invitel.hu
www.gimhaz.hu

GÖDÖLLŐI VÁROSI 
MÚZEUM

A Gödöllői Iparművészeti Műhely alkotóházában 2015. március 14. és 2015. május 18. között
JUHÁSZ ÁRPÁD (1863-1914) EMLÉKKIÁLLÍTÁS LÁTHATÓ

Juhász Árpád zombori születésű, a gödöllői művész-
telep alkotójaként számon tartott festő és iparművész. 
Születésének 150. és halálának 100. évfordulója alkal-
mából ismerheti meg munkáit a kiállítás-látogató kö-
zönség.

A kiállítást kísérő program: 2015. április 12. (vasár-
nap) 15 órakor: kurátori vezetés a kiállításban Őriné 
Nagy Cecíliával.
Családi gyermekfoglalkozás: 2015. április 19. (vasár-

nap) 15 órakor: kézműves foglalkozás Szabó Emma Zsófiával és Badinszky Katalinnal.
A kiállítás megtekinthető 2015. május 18-ig, minden szerdán 10-16 óráig, szombaton és vasárnap 14-18 
óráig, illetve előzetes bejelentkezés alapján más napokon munkaidőben 9 és 15 óra között.

GIM-HÁZ (Gödöllői Iparművészeti Műhely Alkotóháza), Gödöllő, 
Körösfői utca 15-17. 
Tel/fax: 28-419-660, www.gimhaz.hu, e-mail: gimhaz@invitel.hu
www.godolloimuzeum.hu

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY



ORVOSI ÜGYELET
18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 28/430-655. 

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

Április 6-12-ig: 
Ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi u. 1. Tel.: 416-551.

Április 13-19-ig: 
Kígyó Gyógyszertár, Gábor Á. u. 3. Tel.: 430-069.

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL
+36-20/524-0340

ÓZON PAJZS POLGÁRŐR EGYESÜLET
+36/30/621-2522

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

Tel: 28/430-856, +36-30/634-3723.
D&B Delubrum Kft., Gödöllő, Dózsa Gy. út 160. 

Tel.: 28/525-212, +36-70/550-3377.
SZIGÜ Temetkezés Kft., 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. u. 16. 

Tel: 28/410-653, +36/30-331-8822.
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ÜGYELETEK

1 SZÁZALÉK
Tisztelt Ismerősünk, Barátunk!
A Gödöllői Értékvédő Közhasznú 
Egyesület ezúton is köszöni támogatói 
segítségét, felajánlását. Céljaink minél 
sikeresebb megvalósítása érdekében eb-
ben az évben is számítunk az Önök meg-
tisztelő segítségére.
Ha személyi jövedelemadója 1 % -ával 
támogatni kívánja egyesületünket, ak-
kor Rendelkező nyilatkozatát az alábbiak 
szerint szíveskedjen kitölteni:
A kedvezményezett adószáma: 
18718252-1-13 
A kedvezményezett neve: 
Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület
Felajánlása akkor jut el hozzánk, ha a bo-
rítékra ráírja az Ön nevét, lakcímét és az 
adóazonosító jelét!

Támogatását hálásan köszönjük!

Tisztelettel: Szűcs Józsefné

FELHÍVÁS – GÖDÖLLŐ TALENTUM DÍJ

2015. ÉVI VÁROSI PEDAGÓGUS NAPON EGY ÚJ DÍJ KERÜL ÁTADÁSRA, A GÖDÖLLŐ TALENTUM DÍJ.

Önkormányzatunk 1998. évben alkotott rendeletet a városi díjak alapításáról és adományozásáról. 
A rendeleti szabályozás alapján minden évben elismerésre kerülnek városunk azon személyei 

és közösségei, akik szakmai tevékenységükkel hozzájárultak városunk fejlődéséhez, 
jó hírnevünk növeléséhez. 

A GÖDÖLLŐ TALENTUM díjban azt a gödöllői lakóhellyel rendelkező és Gödöllőn élő 15- 25 év 
közötti  fiatal személyt részesítjük, aki a város kulturális, művészeti, oktatási, sport életében,

valamint tanulmányi eredményei során  maradandót alkotott, kiemelkedő eredményt ért el, 
példás, magas színvonalú tevékenységével hozzájárult Gödöllő város jó hírneve növeléséhez.

A GÖDÖLLŐ TALENTUM DÍJBAN évente 1 személy részesíthető.

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

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

Kérem, hogy javaslatát írásban, részletes indoklással szíveskedjen a Polgármesteri Hivatal, 
Polgármesteri Kabinetnek eljuttatni (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7., I. emelet 112-es szoba) 

vagy e-mailben a kovacs.reka@godollo.hu címre.

HATÁRIDŐ: 
2015. április 22. (szerda), 16 óra

Dr. Pappné Pintér Csilla
az Ifjúsági és Köznevelési Bizottság elnöke sk.                    

2015. évi Városi Pedagógus Napon ismételten átadásra kerül a GÖDÖLLŐ GYERMEKEIÉRT, IFJÚSÁGÁÉRT DÍJ.

1. Gödöllő Város Önkormányzatának 1998. évi 12. számú rendelete – a városi díjak alapításáról és adomá-
nyozásának rendjéről – értelmében azoknak a személyeknek adományozható, akik:
a.) kiemelkedő eredményeket értek el a nevelő-oktató munkában, illetve annak szervezésében, irányításában,
b.) magas fokú pedagógiai, szakmai felkészültségük alapján élen járnak az újszerű és hatékony pedagógiai 
módszerek kidolgozásában és  alkalmazásában, 
c.) színvonalas és eredményes munkájukkal szolgálták a gödöllői gyermekek, a gödöllői ifjúság gondozását, 
nevelését.
2. A díjban évente legfeljebb 3 személy vagy 2 személy és 1 szervezet, közösség részesíthető.
Tisztelettel kérem, tegyenek javaslatot olyan személyre vagy személyekre, akit/akiket méltónak tartanak e 
kitüntető cím elnyerésére. Kérem, hogy javaslatát írásban, részletes indoklással szíveskedjen a Polgármeste-
ri Hivatal, Polgármesteri Kabinetnek eljuttatni (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7., I. emelet 112-es szoba) vagy 
e-mailben a kovacs.reka@godollo.hu címre.

HATÁRIDŐ: 2015. április 22. (szerda), 16 óra
Dr. Pappné Pintér Csilla

az Ifjúsági és Köznevelési Bizottság elnöke sk.

     

Szűcs Józsefné
a Kulturális, Sport és Nemzetközi Kapcsolatok 

Bizottságának elnöke sk.  

Felhívás – GÖDÖLLŐ GYERMEKEIÉRT, IFJÚSÁGÁÉRT DÍJ

Szűcs Józsefné
a Kulturális, Sport és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának elnöke sk.  
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Mob.: +36/30-952-9987

Felhívás
A VÜSZI Nonprofit Kft. Zöldfe-

lület Fenntartási és Üzemelte-

tési Divízió munkatársat keres

fűkaszálás, sövénynyírás, favá-

gás, gallyszállítás munkavégzésre.

Előny: középfokú kertészeti végzettség, kisgépkezelői

engedély.

Feltétel: jó fizikai állapot, B. kat. jogosítvány.

Önéletrajzokat a titkarsag@vuszikft.hu e-mail címre

kell eljuttatni.
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
+Hálás köszönetünket fejezzük ki a „Segítség Közalapítvány” támoga-
tóinak, működtetőinek, hogy meghatódottságban és örömkönnyekben
volt részünk. Nagyon ráutaltak vagyunk a segítségre. A rászorultak ne-
vében szeretettel köszönjük és kérjük, továbbra is támogassák adójuk
1%-val az alapítványt. Köszönettel, egy hálás támogatott.

+Hálás szívvel mondunk köszönetet mindenkinek, aki Erdélyi Józsefné
Halász Katalin temetésén részt vett, valamint azoknak is, akik csak lé-
lekben lehettek jelen. Külön köszönettel tartozunk a Gödöllői Városi Ve-
gyeskarnak, az IRKA-nak, és a KUCKÓ-nak. Szeretetük, együttérzésük
segít enyhíteni fájdalmunkat. Köszönettel: Erdélyi család.

KÖZLEMÉNY
+50 ÉVES OSZTÁLYTALÁLKOZÓ! A Petőfi Sándor általános fiúiskola
1965-ben végzett, A osztályos tanulói találkozót tartanak. Helyszín: DO-
NATELLA ÉTTEREM. Időpont: Április 11. szombat 16 óra. I.S. 26/546-307

+Gödöllői Szolgálat Gödöllő egyetlen hetilapja! Reklámozza cégét, szol-
gáltatását nálunk, mert ezt biztos elolvassák

INGATLAN
+Gödöllő, Fácán soron, egyetem mellett eladó, vagy elcserélhető egy
két és fél szoba, hálófülkés felújított tetőtéri lakás. Erdő mellett, pano-
rámás kilátással, új fa nyílászárókkal. Irányár 17,3 millió Ft. Opcióban
garázs külön megvásárolható. Gödöllői 80-100 m2-eres családi ház kis
telekkel csere érdekel. Érd.: 20-320 40 23

+Új építésű 1 szintes ikerházi lakás eladó a kertvárosban 2szoba+
nappalis kulcsrakészen 18,9MFt i.áron, ill. 3+ nappalis 21,9M-ért! 20-
772-2429

+Új építésű lakások a belvárosban eladók 300EFt-os nm/áron
70-80nm-esek nappali+ 2 ill. nappali+ 3 szobásak, udvari kocsibeálló-
val, tárolóval! 20-772-2429

+Kazinczy körúton, felújított, tégla 64nm-es 2 szobás, erkélyes, 3.em.
lakás eladó 10,99M-ós áron 20-772-2429

+Eladó a központban két szobás lakás! Iár: 8,5 MFt!! 20-804-2102

+Sürgősen eladó Gödöllő Palotakerten földszinti 2 szobás lakás, 56nm-
es, felújított, egyedi fűtésmérős, műanyag nyílászárós l0,9Mós i.áron.
20-772-2429

+Harasztban, sorházi, 119m2-es lakás, garázzsal, teraszokkal eladó!
Iár:24.9MFt! 20-539-1988

+Központ közelében, jó állapotú, 2007-ben épült, 94m2-es, nappali+ há-
rom szobás ikerházi lakás kis kerttel eladó! Iár: 22.9MFt! 20-539-1988

+Eladó két szobás, erkélyes felújított lakás Gödöllőn a belvárosban Iár:
11.5 MFt (20)804-2102

+SÜRGŐSEN ELADÓ! Kossuth L. utcában földszinti, 40m2-es, két szo-
bás lakás kedvező 9MFt-os irányáron eladó! 20-539-1988

+Eladó nappali+2 félszobás lakás, új műanyag nyílászárók, szigetelt
tömb Iár:9.8 MFt. (20)804-2102

+Gödöllő központjában, négy lakásos társasház 2. em-én nappali+ két
szobás cirkós lakás kedvező áron eladó! Iár:19.5MFt! 20-539-1988

+SÜRGŐSEN KERESEK kertvárosban 100-180m2 családi házat vagy
eladó telket. 20-944-7025

+Teremgarázs- kocsibeálló kiadó!! 12EFt/hó (20)804-2102

+Egyszintes, nappali+ 3 szobás ikerház Gödöllő új építésű részén el-
adó! Saját telek, kocsibeálló, terasz, igényes kivitelezés, referenciákkal
rendelkező építő. Iár.:29,9MFt 20-944-7025

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

+(3869) Eladó Gödöllő királytelepi részén egy 1000nm-es szép ősfás,
bokros, fenyős, szépen gondozott, újonnan telepített díszkertes telken
egy nappali+3szobás szigetelt teljesen felújított, teraszokkal ellátott
135nm alapterületű polgári családi ház. Az ingatlan nagyon csendes
nyugodt helyen található. Telken belül 2 kocsira alkalmas kocsi beálló
van kialakítva. Az épület saroktelken helyezkedik el, mely tökéletes
életteret biztosít. I.á.: 36 mFt 20-919-4870

+(3842) Eladó Gödöllőn az Erzsébet park közelében a Körösfői utcá-
ban egy 2szobás teljesen felújított ikerház külön utcai bejárattal, hozzá
tartozó kis kerttel, borospincével, terasszal, sok-sok örökzölddel telepí-
tett. Az udvarban téglából épült kerti szauna, mosdóval, zuhanyzóval +
kemence. I.á.: 24,9 mFt 20-919-4870

+(3860) Eladó Gödöllőn forgalmas helyen egy 100nm-es üzlet ingyen
parkolási lehetőséggel. Az ingatlan lakásként is funkcionálhat. Két vi-
zesblokkal rendelkező zöldövezeti részen az Erzsébet Park szomszéd-
ságában található. Kiválóan alkalmas bármely rendelőnek, irodának,
üzletnek, kereskedelmi célra. I.á.: 26,9 mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn az Erzsébet Királyné körúton egy 1. Emeleti 1+2 fél-
szobás, erkélyes öröklakás. I.á.: 13,5 mFt 20-919-4870

+(3790) Eladó Gödöllőn a Blaháné úton egy 81nm-es 2szobás téglaépí-
tésű lakóház konvektoros fűtéssel 1182nm-es telken. A tetőtér beépít-
hető. A ház keskeny, ezért a keresztben lévő gerendák miatt az összes
belső fal kiüthető és tetszés szerint átrendezhető, ha nem megfelelő a
mostani elrendezés. I.á.: 20 mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn a Szent István téren egy 2. Emeleti 2szobás, erkélyes,
egyedi fűtésű öröklakás. I.á.: 12,5 mFt 20-919-4870

+(3883) Eladó Gödöllő Blahai részén, 600nm-es telken egy 10 éve
épült, nappali+2szobás igényesen kialakított, terasszal ellátott lakóépü-
let, melynek a földszinti részén (110nm) jelenleg fodrászüzletnek kiala-
kított üzlethelység található vizesblokkal, egyéb helységekkel. Igényes
megjelenésű, mutatós. I.á.: 45mFt 20-919-4870

+(3852) Eladó Veresegyházán a városközpontban egy nappali+4szo-
bás kiváló minőségű, szép megjelenésű családi ház nagyméretű kert-
kapcsolatos terasszal több szobából erkélykapcsolat, 20nm-es garázs-
zsal. Kedvező ár-érték arány: 27,9 mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn a Palotakerten a 4emeletes épülettömbben egy nappali
+2szobás, parkra néző, erkélyes öröklakás. I.á.: 11,5 mFt 20-919-4870

+(3623) Eladó Gödöllőn a Perczel Mór utcában egy nappali+2szobás
szuterénes igényesen kialakított lakóház, kerti medencével, nagy te-
rasszal. A szuterénben több funkcióra alkalmas helységgel. Örökpano-
rámás, déli fekvésű kilátással. I.á.: 27,5 mFt 20-919-4870

+(3874) Eladó Gödöllő Fenyvesi részén egy nappali+3szobás családi
ház. Az épület alatt 130nm szuterén van kialakítva, mely éveken ke-
resztül élelmiszerboltként üzemelt. Jelenleg át van minősítve tárolóvá.
A telek mérete 1240nm, parkosított. Ár-érték tekintetében egy kedvező
áron kínáljuk 27,9 mFt irányárért. 20-919-4870

+(3599) Eladó Gödöllőn a Százszorszép utcában egy nappali+2szobás,
2 fürdőszobás családi ház 2 állásos garázzsal, 600nm-es telekrésszel.
I.á.: 25,9 mFt 20-919-4870

+(3875) Eladó Gödöllőn egy kastély mögötti utcában egy 2szobás kis
családi ház 239nm-es telken. Az ingatlan teljes közművel ellátott, gyü-
mölcsfákkal telepített, melynek irányára 14,8 mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn júliusi átadással újonnan épített nappali+3szobás,
teraszos, kertkapcsolatos két ikerház kulcsrakész állapotban. I.á.: 24,9
mFt 20-919-4870

+EladóGödöllő belvárosábanegy22nm-esüzlet. I.á.: 10,9mFt20-919-4870

+Eladó Gödöllőn 2szobás téglaépítésű családi ház forgalmas út mellett
800nm-es telekkel. I.á.: 16,5 mFt 20-919-4870

+(3871) Eladó Gödöllőn a kertvárosban a Kiss József utcában egy nap-
pali+3szobás 90nm alapterületű családi ház. A ház alatt 90nm szuterén
van kialakítva, mely vizesblokkal ellátott, irodának, orvosi rendelőnek,
egyéb funkciókra, szolgáltatásra alkalmas. A nappaliból egy kertkap-
csolatos terasz van kialakítva. I.á.: 35mFt 20-919-4870

+(3855) Eladó Szadán 2473nm területű 40m széles gyümölcsfákkal,
szőlővel telepített, déli fekvésű, teljes közművel ellátott építési telek.
I.á.: 15 mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn az Erzsébet Parkkal szemben egy 4lakásos társasház-
ban egy nappali+3szobás 100nm összalapterületű felújított téglaépíté-
sű egyedi fűtéses sorházi lakás. I.á.: 24,9 mFt 20-919-4870

+Gödöllőn, a Paál László közben, a városközpontban, csendes helyen, 2
szoba+étkezős, 60m2-es, konvektoros, tégla lakás, hozzá tartozó pin-
cerésszel eladó. Iá.:12,4 mFt. Tel: 06-30-336-7266.

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

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

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

+Eladó Gödöllőn a Szent János utcában 2.em. 1,5 szobás, 42 nm-es,
nem lelakott lakás. Körbe van fűtve, ezért kevés a rezsi! Iár: 10,2 MFt.
Tel: 20/447-3391

+Gödöllő blahai részén a Vőfély közben eladó 120nm-es nappali + 2
szobás kétszintes családi ház, dupla garázzsal, szuterénnel. Irányár:
23,9 MFt. Tel: 20/250-6563.

+FŰTHETŐ NYARALÓ eladó Tóalmáson. Tel: 20/9360-097

+Eladó áron alul Gödöllőn a Fenyvesben egy családi ház szép környe-
zetben. Érd: 28/421-075

+Gödöllőn a Kökény utcában 2 db egymás melletti, panorámás telek
eladó. Érd: 30/687-5756

+TELEK ELADÓ az Alma utcában. 640 nm. Érdeklődni lehet: 20/823-1730

Hirdetésfelvétel!
Hirdetési elérhetőségek:

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

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

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

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

A lapban megjelent hirdetések tartalmáért
felelősséget nem vállalunk.

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

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

E-mail: terjesztes@hiretvisszuk.hu

KÍNÁLATUNKBÓL: • Bagon120 nm-es, felújított,
3 szobás, am. konyhás téglaház, jó környéken, ár

alatt eladó. Iá.: 13,5 mFt.
•Domonyvölgyben 220 nm-es, kétlakásos, jó állapo-
tú családi ház 950 nm-es telken eladó. Iá.: 32 mFt.

•Hévízgyörkön, a központban 100 nm-es, 3 szobás,
cirkófűtéses téglaház 548 nm-es telken. Iá.: 9,8 mFt.

•Bagon, 100-es, felújítandó ház közművesített,
1339 nm-es telken telekárban eladó. Iá.: 4,9 mFt.
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+Gödöllőn, kertvárosban, csendes utcában 3 szoba összkomfortos csa-
ládi ház eladó. Gázkonvektoros, csatornára rákötve. 150 nöl-es telek.
18,5MFt. 30/851-3255

+KISBEFEKTETŐK- ÉPÍTŐK! Máriabesnyői Fenyvesben 300-as közmű-
vesített, gondozott telek faházzal, garázzsal, fúrt kúttal buszmegállónál
eladó. 12,5 MFt. 06-1-3636-993

+Eladó -készpénzfizetéssel- azonnal beköltözhető kertes családi ház
Isaszegen, főúton. Orvosi rendelőnek, műhelynek, stb. kis átalakítással
alkalmas. Tel: 30/5166-115

+Gödöllőn a belvárosban újszerű nappali+ 3 félszobás, igényes lakás
eladó. Iár: 22,5 MFt. Tel: 30/771-0751

+Gödöllőn eladó 1001 nm területű zártkerti ingatlan. Iár: 2,9 MFt.
Tel: 30/537-6985

+Gödöllőn a Szt. János utcában eladó egy 40 nm-es téglaépítésű, egye-
di fűtésű lakás egy 3 nm-es tárolóval. Tel: 70/698-5164

+Gödöllőn eladó 1081 nm-es ÉPÍTÉSI TELEK boltokhoz, buszmegálló-
hoz, VÁROSKÖZPONTHOZ közel. Tel: 20/351-6904

ALBÉRLET KIADÓ
+Két szobás társasházi 1. Emeleti öröklakás egyik szobája társbérletbe
kiadó Gödöllő központjában. Érd.: +36-70-318-2127 (egész nap)

+Szoba fürdőszobával kiadó. Tel: 20/9455-583.

+Gödöllő központjában 56 nm-es lakás erkéllyel, fix költségekkel kiadó.
Albérleti díj: 50eFt+ 30eFt rezsi (internet is!) Érd: 30/2468-391

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

+Szőlő u.-ban 45 nm-es helyiség kiadó, üzlet, iroda, masszázsszalon,
egyéb célra. Gázkonvektor, riasztó, légkondi beszerelve. Ingyenes par-
kolás. Tel.: 30/2242-653.

+Gödöllő központjában, a régi posta épületében - több tevékenységre is al-
kalmas - emelet egyben vagy külön helyiségenként is kiadó. 20/ 935-4687

+Gödöllőn a PATAK TÉRI üzletsoron 27 nm-es ÜZLET ápr. 1-től KIADÓ/
ELADÓ reális áron. Érd: 30/622-8987

+Teremgarázs- kocsibeálló kiadó!! 12EFt/hó (20)804-2102

ÁLLÁS

+Gödöllői cég villanyszerelő kollégát keres. Jelentkezés fényképes ön-
életrajzzal: evocool@evocool.eu, Tel.: +36 20 775 1917

+Belvárosi speedfitness stúdióba keresünk sport múlttal rendelkező,
önmagával és másokkal szemben is igényes személyi edzőt részmunka-
időben, délutáni órákra. Gyógytornászok, testnevelő tanárok előnyben!
Tel.: 06-30-684-4020

+Gödöllői éttermünkbe keresünk felszolgálót-pultost. Jelentkezni a
pizzamaxcaffe@freemail.hu e-mail címen lehet fényképes önéletrajzzal.

+Gödöllői éttermünkbe keresünk szakácsot - pizzaszakácsot. Jelentkezni
a pizzamaxcaffe@freemail.hu e-mail címen lehet fényképes önéletrajzzal.

+Gödöllői éttermünkbe keresünk felszolgálót-pultost. Jelentkezni a
pizzamaxcaffe@freemail.hu e-mail címen lehet fényképes önéletrajzzal.

+Felsőoktatási területen dolgozó gödöllői cég RECEPCIÓST keres.
Munkavégzés munkaidő keretben, 12 órás műszakokban. Elvárások:
legalább középfokú végzettség, középszintű angol nyelvtudás, fel-
használói szintű számítástechnikai tudás, jó kommunikációs képesség,
önállóság. Jelentkezés: fényképes önéletrajzzal, motivációs levéllel a
munkavallalas@gak.hu címen.

+Gödöllői Töltőállomás felvételre keres SHOP ELADÓ munkakörbe
középfokú végzettséggel, kereskedelmi gyakorlattal rendelkező mun-
katársakat. Érd: 28/513-115

+SZAKÁCSOT, FELSZOLGÁLÓT, KÉZILÁNYT felveszünk: A Szűcs Foga-
dója – Szada. Tel: 20/9430-746

SZOLGÁLTATÁS

+FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 30 nyelven, anyanyelvi, diplomás, gya-
korlott 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

+FŰNYÍRÁS (fűnyíróval és fűnyíró traktorokkal), fűkaszálás, bozótir-
tás, parlagfű mentesítés, sövénynyírás, rotációzás, gyomirtás, gyep-
szellőztetés. Tel: 30/622 7421, e-mail: fukaszalasgodollo@gmail.com

+KERTGONDOZÁS: metszés, permetezés, sövénynyírás, bozótirtás,
fűnyírás, gyepszellőztetés, fakivágás, kaszálás és egyéb kerti munkák.
Lelkiismeretes, alapos, megbízható munka rendszeresen és alkalman-
ként is. Tel: 30/528-7777
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Manapság egyre többet lehet halla-
ni arról, hogy a Földre érkező UV
sugárzás mennyire káros számunk-
ra. Bőrünket védjük naptejekkel,
de kevés szó esik arról, hogy a ká-
ros sugárzás szemünket is jelentős
mértékben károsítja.
A szem belső szerkezetét vizsgálva
megállapítható, hogy a szemlencse
és az ideghártya (retina), a közvet-
len napsugárzás hatására, hosszabb
távra szóló sérüléseket szenvedhet.
Az UV-sugárzásnak a szemlencsére
gyakorolt negatív hatása bizonyí-
tott, annak eredményeként később
pld. szürkehályog alakulhat ki. Ezt
támasztja alá, hogy a felmérések
szerint a szürkehályog gyakrabban
következik be (és gyorsabban megy
végbe) a napos országokban élő la-
kosság körében. Ezért a fokozott
védelem az ilyen zónákban kiemel-
ten indokolt.
Szemünket védhetjük napszem-
üveggel is, de, ha Ön (dioptriás) tá-
voli szemüveget visel, akkor prakti-
kusabb megoldás a fényre sötétedő
optikai lencse.
Ezek a lencsék beltérben teljesen

átlátszóak, míg erős napfényre nap-
szemüveg sötétségűre sötétednek.
Az UV sugárzás hatására változ-
tatják a színüket, az éppen aktuá-
lis fényviszonyoknak megfelelően.
Így, az éles látáson kívül, biztosít-
ják szemünk számára a megfelelő,
és kényelmes fénymennyiséget.
Bármilyen szemüvegkeretbe elké-
szíthetőek, léteznek egyfókuszú
(csak távoli), bifokális, és multifo-
kális kivitelben is. Kaphatóak szür-
ke és barna színben. Természetesen
100%-os UV védelemmel rendel-
keznek. Ráadásul ma már olyan
modern lencsék is léteznek, me-
lyeknek a reakció ideje háromszor
gyorsabb, mint az elődeiké.
Üzletünkben most 30% kedvez-
ménnyel vásárolhatja meg szem-
üveglencséjére a fényresötétedő
rétegzést! Az akció junius 30.-ig
tart.
Tavaszodik, a verőfény tényleg
„veri” szemünket, ne hagyjuk, hi-
szen van megoldás!

Szőke Emese
optometrista, látszerész mester

Fényre sötétedő szemüveg-
lencsék akciója!!!



+VESZÉLYES FA KIVÁGÁSA alpesi technológiával, magas sövény visz-
szavágása rövid határidővel! Tel: 30/528-7777

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

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

+TAPÉTÁZÁS, FESTÉS, MÁZOLÁS rövid határidővel, kedvező áron, bú-
tormozgatással, akár azonnali kezdéssel is, ingyenes felméréssel, több
éves szakmai tapasztalattal. 20/325-4944

+VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS, új csatorna bekötés, für-
dőszobák, régi fűtési rendszerek, vízvezetékek felújítása, új szerelése,
kialakítása, locsoló, mérő tervezése, beépítése, átadása. Cirkók, gázké-
szülékek, konvektorok karbantartása felújítása, javítása. Tel: 20/9527-
289, 28/476-229

+KERTGONDOZÁS, KERTTAKARÍTÁS. Fák, bokrok, ültetvények: kivá-
gása, metszése, permetezése, újratelepítése. Ásás, rotációs kapálás,
gyomtalanítás. Fűnyírás, fűkaszálás. Árok és ereszcsatorna tisztítás.
Kerítésépítés, javítás, festés. Referenciákkal. 30/747-6090

+Építőipari vállalkozás külső, és beltéri felújítási munkát (festés, ta-
pétázást, hideg-meleg burkolást, gipszkartonozást, homlokzati dryvito-
zást, térburkolást) vállal. Anyagbeszerzést a legjobb áron biztosítjuk.
Tel: 70/631-7554

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

+Azonnali kezdéssel vállalok KŐMŰVES MUNKÁT, BURKOLÁST, VÍZ-
SZERELÉST, TETŐJAVÍTÁST, és fűnyírást 20% kedvezménnyel! Tel:
06-70-361-9679

+Olcsó, gyors KÖLTÖZTETÉS, LOMTALANÍTÁS, teljes lakás kiürítés,
FUVAROZÁS! HÉTVÉGÉN IS! Tel: 30/642-1221

+ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál kivitelezés, gipszkartonozás, hi-
deg-meleg burkolás). Vállalunk mindennemű építőipari kivitelezést. Gyors,
megbízhatómunka. Ingyenes árajánlat felmérés alapján. Tel: 20/4359-650

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

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

+„Dr” ASZTALOS JAVÍTÁST VÁLLAL! Minden, ami elromlott, hipp-hopp
majd én megoldom. Elvetemedett ajtók, ablakok javítása, szigetelése,
zsanérok, zárak cseréje, mázolás előtti munkák. KIKA, IKEA, JYSK búto-
rok összeszerelése. 20/20-38-718 dr.asztalos.javitas@gmail.com

+KÚTFÚRÁS! 10 ÉV GARANCIÁVAL. Tel: 70/633-5772

+Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton szerelés, burkolás, teljes
körű lakás, lakóház felújítás, valamint hőszigetelés. Különböző kőműves
munkák komplett kivitelezése. Tel: 06-30-584-8588

EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS

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

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

OKTATÁS

+ANGOL és kézműves OVIS és ISKOLÁS TÁBOROK! Játékos, ismeretter-
jesztő foglalkozások, medencézéssel, kézműveskedéssel, angol nyelvta-
nulással. Anyanyelvi tanárok is! Naponta 8.00-17.00-ig, 3x étkezéssel. Díj:
25.000 Ft, I.L.I. Kft. Gödöllő, Kőrösfői u. 2. Tel.: 28/511-366, info@ili.hu

+NÉMET nyelvtanulás nyelvtanárnál. Minden szintenminden korosztály-
nak. ORIGO, TELC, ÖSD, GOETHE nyelvvizsgára, közép és emelt szintű
érettségire felkészítés. Egész nap. Érd: 30/611-0036 Kollarics Katalin

+I. Kineziológia kezdő tanfolyam indul Gödöllőn 2015.04.18-19. II. Tanu-
lási képességek fejlesztése 2015.04.24-26. Pedagógusoknak, óvónőknek
20% kedvezmény. Előzetes jelentkezés: Barna Krisztina 20/323-1856

ADÁS~VÉTEL

+Kíváló extraszűz olívaolaj, 100% olasz minőség eladó. 1liter
2200Ft. Érd.: 0630 8518 763

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

+Almásy Katalin vásárol legmagasabb áron bútorokat (romosat
is), festményeket, órákat, dísztárgyakat, porcelánokat, szobrokat,
könyveket, csillárt, szőrmebundát, hangszert, kitüntetést, régi pénzt,
csipkét, bizsukat, borostyánt, hagyatékot, mindenféle régi tárgyat
díjtalan kiszállással, hétvégén is. 30/308-9148

+HASZNÁLT BARKÁCSGÉPEK AZONNALI FELVÁSÁRLÁSA kész-
pénzért. Fúrógépek, flexek, fűrészgépek, kéziszerszámok, stb. Tel:
20/9463-409

+Pozdorjacsavarok, szegek, gipszkarton csa-
varok, opel csavarok, popszegecsek DOBOZ
MENNYISÉGBEN KEDVEZŐ ÁRON ELADÓK! Tel:
20/266-0104

+RÉGISÉG. Pappné Szilvia szakbecsüs díjtalan
kiszállással vásárol antik bútorokat, festménye-
ket, órákat, mindenféle szobrokat, vitrin dísztár-
gyakat, ezüstöt (hibás és hiányos darabokat is),
régi pénzeket, bizsukat és ékszereket, minden-
féle régiséget és HAGYATÉKOT. Legmagasabb
áron vásárolunk! Tel: 06/1-293-1759, 70/942-
0806, 20/465-1961

+HASZNÁLT TÉGLA, CSERÉP: 350 db kismére-
tű bontott tömör tégla, 300 db normál cserép
eladó kedvezményes áron Gödöllő központban.
Tel: 30/380-2604

+Crystal Nails termékek nagy választéka kapható Gödöllőn a Petőfi tér
16.sz. alatti üzletünkben. Nyitva: H-Szo: 8-20 óra között. Műkörömépítő
tanulócsomag összeállítását vállaljuk.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

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

EGYÉB

+MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludányi Méhészetből! Akác-, Vi-
rág-, Hárs-, Gesztenye-, Repce krém-, Selyemfű-, Lépesméz, Propolisz
kapható. 3kg fölött házhoz szállítjuk. 30/9891-721

+Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos mézet közvetlenül
a termelőtől! Akác-, Hársméz, Méz-2014. 720ml-es csavaros tetejű
befőttes üveget cserébe elfogadok. Házhoz szállítás. Szabó Méhészet
Gödöllő, Lovas u.3. 28/417-913

+AJÁNDÉKBA elvihető egy egyéves KOMONDOR kan kutyus. Jámbor,
nagyon jó természetű. Tel: 70/947-3759

+Társ- és partnerközvetítés. Tel.: 20/9455-583.

+Hastáncosnő fellépést vállal. Tel.: 20/9455-583.

+21 éve működő betéti társaság eladó. Tel.: 20/3464-718.
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A hallókészülék vásárlása
nagy körültekintést igényel.
Érdemes előzetesen tájéko-
zódni, ám érdemi döntést
csak a teljes körű hallás-
vizsgálat után lehet meghoz-
ni. „Próbahordás nélkül soha
ne vásároljunk hallókészülé-
ket!” – javasolja a gödöllői
Amplifon Hallásközpont ve-
zetője.

Mennyire tájékozottak
mindazok, akik hallásvizsgá-
latra érkeznek Önhöz?
Sokan, akik hallásvizsgálatra
jönnek hozzám,már előzetesen
tájékozódnak. Sajnos gyakran
előfordul, hogy az emberek-
nek téves elképzeléseik alakul-
nak ki, a mi feladatunk, hogy
ezeket eloszlassuk. Például
többen tartanak attól, hogy a
hallókészülék sípol, felerősí-
ti a zajokat és kényelmetlen a

viselése. Ilyen esetben mindig
elmondom, hogy az elmúlt
évek technológiai újításainak
köszönhetően a fent említett
állítások ma már egyáltalán
nem állják meg a helyüket.

Hogyan győzi meg a szkepti-
kusokat?
A hallásvizsgálat után min-
denkinek lehetősége van akár
otthoni környezetben is ingye-
nesen kipróbálni a készüléke-
ket. A személyes tapasztalás a
legfontosabb meggyőző érv, a
próbahordás alatt mindenki el
tudja dönteni, hogy javítja-e az
életminőségét a hallókészülék.

Mit kell tenniük azoknak,
akik részt szeretnének venni
egy hallásvizsgálaton, vagy
ha ki akarják próbálni a hal-
lókészülékeket?
Az érdeklődőknek nincs más

dolguk, mint felhívni a 06-
28/620-665-ös telefonszámot,
és egyeztetni egy időpontot
munkatársunkkal. Várunk
mindenkit szeretettel a Gödöl-
lő, Szabadság tér 1. szám alatt
található Amplifon Hallásköz-
pontban.
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Próbahordás nélkül soha!

Próbahordás nélkül soha ne
vásároljunk hallókészüléket!
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