
Február 25-én a Művészetek Há-
zában adták át a 2015-ös év sport-
díjait. A díjátadó gálán a legjobb
egyéni sportolónak Kovács Zol-
tán atlétát, a csapatjátékos kategó-
riában a röplabdázó Széles Petrát
választották, míg az év edzője Zsi-
voczky Attila atlétaedző lett.
A hagyományoknak megfelelő-

en a 2015. évi eredmények alapján
a Gödöllői Sport Közalapítvány
kuratóriumának tagjai, a beérke-
zett szavazatok elbírálását köve-
tően ítélték oda a legjobbaknak a
díjakat az Év egyéni és csapatjáté-
kos utánpótlás és felnőtt kategóri-
ában, az Év Edzője, a 16 év alatti
dobogósok, a „Jövő Reménysé-
ge”, valamint a Gödöllő Sportjáért
kategóriákban, valamint itt adták át a
GEACAranykoszorús jelvényeit is.
Gémesi György polgármester, va-

lamint Tőzsér János, a Szent István

Egyetem rektorának köszöntőjét köve-
tően a szokásoknak megfelelően előbb
a GEAC Aranykoszorús jelvényeit
vehették át az egyetem rektorától az

egyetemen tanuló vagy ott tanult és ott
kiemelkedő sportolói tevékenységet
végzők. A díjazottak voltak: Szilágyi
Szabolcs asztaliteniszező, Ajkler Esz-

ter atléta, Kolozs Balázs
kosárlabdázó és Holló Ba-
lázs vívó.
Gémesi György meg-

nyitó beszédében elmond-
ta, hogy a város kiemelten
kezeli a sportot, legyen az
versenysport vagy akár
szabadidős tevékenység és
természetesen gratulált az
összes sportolónak, edző-
nek és klubvezetőnek az
eredményes munkájukhoz.
Megemlítette, hogy az el-
múlt időszak létesítmény-
fejlesztései, illetve -beru-
házásai nem értek véget és
több nagy projektje is lesz
a városnak a következő

két-három évben; 2017-re TAO-s for-
rásnak köszönhetően egy városi sport-
csarnokkal gazdagodik majd Gödöllő!

(folytatás a 8. oldalon)

Gödöllőről szállt fel a vasárnap lezuhant Cessna
típusú kisrepülő.

(2. oldal)

Két estén is telt ház volt a Gödöllői Városi Fú-
vószenekar Tavaszváró hangversenyén.

(5. oldal)

A GEAC 3 arany-, 4-4 ezüst- és bronzérmet szer-
zett a fedettpályás ifi és junior atlétikai ob-n.

(8. oldal)
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KOVÁCS ZOLTÁN EGYÉNIBEN, SZÉLES PETRA CSAPATBAN LETT ELSŐ

Az Év Sportolóit díjazták
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Igazolt hIányzás

Üres padok
Ha nem is ennyire üres osztályterem,
de meglehetősen üres padsorok fogad-
ták hétfőn a tanárokat az iskolákban. A
közoktatási állapotok ellen ezúttal a szü-
lők tiltakoztak: nem engedték iskolába a
gyerekeket.

Bár a vélemények megoszlanak arról,
helyes-e, hogy a gyerekeket is bevonják
a tiltakozásba, a szülők jelentős része
úgy véli, a 6 évesnél idősebbek épp úgy
szenvednek a közoktatásban kialakult
helyzet miatt, mint a tanárok és sok eset-
ben a szülők is.
Információink szerint a gödöllői álla-

mi kezelésben lévő iskolákban is sokan
távol maradtak az óráktól; volt olyan in-
tézmény, ahol a diákok közel 70 százalé-
ka hiányzott. (folytatás a 3. oldalon)

Képünk illusztráció
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Az útjavítási és a kertészeti munká-
kat is megkezdte a VÜSZI az elmúlt 
napokban.  A következő hetekben az 
időjárás függvényében folyamatosan 
végzik a beavatkozásokat. 

Az előzetes felmérések eredményeként 
döntöttek úgy a szakemberek, nem 
várnak tovább az úthibák javításával. 
A VÜSZI infratechnológát alkalmaz a 
gyors és hatékony munkavégzés érde-

kében, a sorrendnél elsődleges a bal-
esetveszély elhárítása. 
Munkák zajlanak a Hegyesi Mari ut-
cában is, ott a csapadékvíz elvezetés 
kiépítésén dolgoznak a hét folyamán. 
A kertészeti munkák a közintézmények 
– elsősorban a bölcsődék, óvodák és is-
kolák – területén kezdődték meg. Első 
lépésként a gondozásra szoruló fák 
ápolását végzik el, ennek keretében sor 
kerül a balesetveszélyesnek ítélt, od-
vas fák kivágására is.  Szintén ezeken 
a területeken kezdik meg a fagyöngy-
mentesítést. A fertőzés kezelésére évek 
óta nagy hangsúlyt helyeznek a VÜSZI 
kertészeti szakemberei. Idén a Dózsa 
György úti temetőben lévő fák metszé-
sét, szükség esetén csonkolását végzik 
el, valamint a lakossági bejelentésekre 
koncentrálnak. Az elmúlt években az 
Alsóparkban megkezdett munka ősszel 
folytatódik.                  jk

A felismerhetetlenségig össze-
tört az a Gödöllőről fellszállt 
kisrepülőgép, amelyik feb-
ruár 28-án, vasárnap zuhant 
le Tatabánya térségében. Az 
oktatógépen két ember tar-
tózkodott, egyikük meghalt, a 
másikat súlyos sérülésekkel 
szállították kórházba.

Bajkó Erika, a Közlekedésbizton-
sági Szervezet (KBSZ) kommuni-
kációs vezetője elmondta, hogy a 
helyszíni szemle első megállapítása 
szerint a Cessna 152 típusú repü-
lőgép a felismerhetetlenségig össze-

tört, leszakadt a farokrésze, darabok 
törtek le a szárnyakból és a törzs is 
jelentősen roncsolódott.

A helyszínen talált nyomok alapján 
a szakemberek azt valószínűsítik, 
hogy a gép mintegy 20-25 fokos 
szögben süllyedve érte el a fák te-
tejét, ezután a megállásig megköze-
lítőleg 50 méter hosszan ütközött a 
fáknak – beszélt a részletekről.
A kommunikációs vezető tájékozta-
tott arról is, hogy a leadott repülési 
terv szerint a kisgép eredetileg va-
sárnap reggel Gödöllőről szállt fel, 
hogy Győr irányában tegyen egy 

kört, majd Tatabánya térségében, 
nem sokkal 12 óra előtt elveszítette a 
kapcsolatot a földi irányítással.

A Magyar Honvédség közlése sze-
rint a pápai légi kutató-mentő szol-
gálat 12 óra 35 perckor találta meg a 
lezuhant Cessna 152 típusú kisgépet 
Ágostyán községtől 5 kilométerre. 
A kutató-mentő helikopter a roncs 
közelében szállt le, Gányai Balázs, 
a Komárom-Esztergom megyei Ren-
dőr-főkapitányság sajtóreferense 
azt közölte, hogy a balesetben egy 
ember meghalt, egy pedig súlyosan 
megsérült. Az Országos Mentőszol-

gálat sajtóügyelete arról tájékozta-
tott, hogy a túlélőt mentőhelikopter-
rel kórházba szállították, sérülései 
súlyosak, több helyen – medencéjén, 
lábán és mellkasán – törései vannak.

Both Lajos, a gödöllői repülőtér ve-
zetője az MTI érdeklődésére azt a tá-
jékoztatást adta, hogy a gép kiképző 
repülésre szállt fel reggel. 
A reptérvezető a gépen utazó két em-
berről nem adott felvilágosítást, any-
nyit tett csak hozzá, hogy a Cessna 
152 típusú gép Magyarországon az 
egyik legelterjedtebb típus az okta-
tásra.                        

A tavaszi rágcsálóirtás már meg-
kezdődött. A szakemberek zárt, 
biztonságos műanyag dobozokban 
helyezték ki az irtószereket, ami-
nek a fogyását is ellenőrzik. 

A dobozok felirattal vannak ellát-
va, hogy nem szabad illetéktele-
neknek hozzányúlni, s úgy vannak 
kialakítva, hogy más kisállatoknak 
gyakorlatilag lehetetlen a benne 
lévő irtószerhez hozzáférni a dobo-
zok összetörése nélkül. A rágcsáló-
irtószerek úgynevezett  BITREX 
védelemmel vannak ellátva, ami 
keserű ízt kölcsönöz az nekik, így 
más állatok számára nem vonzóak. 
A komoly közegészségügyi problé-
mákat okozó állatok elszaporodá-

sának számos oka van, sok esetben 
sajnos mi magunk is tehetünk róla. 

Komoly gondot jelent például az 
a sok háztartásban ma is élő gya-
korlat, hogy az ételmaradékoktól a 
szennyvíz-elvezető rendszeren ke-
resztül szabadulnak meg, ami azu-
tán a csatornában kiváló tápanyagul 
szolgál a különböző rágcsálóknak. 

De sokan nem gondolnak arra sem, 
hogy amikor valaki az ételmara-
dékok egyszerűen beöntve, nem 
megfelelően, lezárt csomagolásban 
teszi az utcai konténerekbe, azzal 
szinte oda csalogatja ezeket az ál-
latokat. 
Szintén gyakorlat, hogy az utcán 

élő gazdátlan cicákról, kutyákról 
úgy gondoskodnak, hogy a bokrok 
aljára, kapu közelébe, szemétgyűj-
tő környékére tesznek ki számuk-
ra élelmet, szintén nem gondolva 
arra, hogy az állatbarátnak gondolt 
cselekedet nem csak a kedvenceket 
vonzza oda. Nem árt tudni, a patká-
nyok sok esetben nem csak megje-
lennek az ilyen helyeken, hanem a 
nagyobb példányok a macskákat és 
a kutyákat el is zavarják a táplálék 
közeléből! 
Épp ezért fontos, hogy a szakem-
berek által elvégzett irtás mellett 
a lakosság is tegyen meg mindent 
annak érdekében, hogy megakadá-
lyozza a patkányok elterjedését! 

A megfelelő hulladékkezelés mel-
lett fontos az is, hogy ne csak az 
önkormányzati tulajdonú épületek-
ben, területeken legyen elvégezve 
a szükséges beavatkozás, hanem 
minél szélesebb körben. 
A társasházakban a közös képvi-
selők, a kertes övezetben pedig az 
ingatlantulajdonosok feladata a 
rágcsálóirtás megoldása.                              
    bj 

Faápolással és útjavítással indít a vÜsZi
Közterületi tavaszi munkák

MegkeZdődött a rágcsálók irtása
Fontos a biztonság

kiképZőrepÜlésre sZállt Fel

Lezuhant a Gödöllőről indult gép

Szinte nincs olyan tevékenység, amivel ne termelnénk hulladékot. Összesöp-
röm a faleveleket, megmetszem a gyümölcsfákat, tönkremegy a mobiltele-
fonom, lecserélem a régi bútort, kiszedem a használt elemeket, kiöntöm az 
ételmaradékot. Amint megveszek egy doboz tejet, felbontok egy palack ás-
ványvizet vagy kicsomagolom az új kenyérpirítót máris a gödöllői Zöld Híd 
Program partnere vagyok. Tőlük minden támogatást megkapunk, hogy sem-
milyen hulladékkal ne terheljük feleslegesen környezetünket, ne veszélyez-
tessük egészségünket. Cserébe napi tíz perc figyelmem és törődés szükséges. 
Hatvan deka háztartási hulladékot termelek. Minden nap ennyit. Szomszéda-
im, családtagjaim, barátaim szintén ennyit. Minden hétköznap 36 gyűjtőjá-
rat indul két központból.Váltott műszakokban gépkocsivezetők és rakodók 
sokasága tünteti el mindazt, amire nekünk már nincs szükségünk. Amiről mi 
azt gondoljuk, hogy szemét, az a hulladékfeldolgozás során értékké válik. A 
feldolgozási közszolgáltatásban mi együtt, egymás partnerei vagyunk. Gödöllőn a Zöld Híd Régió Nonprofit Kft. végzi a háztartásainkban keletkező hulladék 
begyűjtését, feldolgozását és utókezelését. Csak Gödöllőn 7200 tonna kommunális hulladék termelődött 2015-ben, fejenként 222 kilogramm. Valameny-
nyit a társaság munkatársai kezelik és dolgozzák fel. Rengeteg hulladékot termelünk tehát. Ha mi termeljük meg, nekünk is kell gondoskodni róla. Ha mi 
nem óvjuk meg a természetet, otthonunkat, lakóhelyünket, senki sem teszi meg helyettünk. Közös felelősségünk, hogy biztonságos, élhető 
környezetet hagyjunk gyermekeinkre. Közös érdekünk, hogy a hulladékainkat ne haszontalan szemétnek, hanem értékes nyersanyagoknak 
tekintsük. Sok jót és hasznosat tehetünk együtt, egymásért, magunkért, a környezetünkért. Közös feladatunk évtizedekre összeköt minket.
A Gödöllő Város Önkormányzata az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Nemzeti Hulladékgazdálkodási 
(OKTFH) Igazgatóság által kiírt pályázaton nyert 100 %-os támogatási intenzitású támogatást. A program célja a lakosság hulladékke-
zeléssel kapcsolatos személet formálása, ezáltal emelni a szelektíven gyűjtött hulladék arányát, így hozzájárulva a környezetünk megvé-
déséhez.           www.szelektalok.hu         

FOLYTATÓDNAK A NYÍLT 
NAPOK A GÖDÖLLŐI 

HULLADÉK-KEZELŐBEN

Gödöllő Város Önkormányzata pá-
lyázati támogatás keretében nyílt 
napokat szervez a Zöld Híd Régió 
Kft. Ökörtelek-völgyi szemétlerakó-
jában. A telepet az elmúlt héten a 
Palotakerti Óvoda két csoportja te-
kintette meg.  Következő lakossági 
nyílt nap: 2016. március 5. (szom-
bat), 10.00. A nyílt napok programja 
kb. két órás időtartamú. A program 
megtekintéséhez ingyenes buszt 
biztosítunk. A busz a 9.30-kor a Mű-
vészetek Háza parkolójából indul. 
A programon a részvétel ingyenes, 
de előzetes regisztrációhoz kötött. 
Regisztrálni 2016. március 3-ig a 
fejlesztes@godollo.hu e-mail címen 
vagy a 06-70-886-8711-es telefon-
számon lehetséges. 

www.szelektalok.hu

A rágcsálók jelenléte sok probléma forrása lehet, ezért nem 
csak irtásuk fontos, hanem elszaporodásuk megelőzése is. 
Városunkban az önkormányzat minden esztendőben két 
alkalommal, tavasszal és ősszel végeztet ütemezett pat-
kányirtást, a városi közterületeken és az önkormányzat által 
fenntartott intézményekben, de ha szükséges, bármikor be-
avatkoznak a szakemberek.

A HULLADÉK KÖZÖS FELELŐSSÉGÜNK (1/3)
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Igazolt hIányzással maradtak távol a dIákok

Üres padok az iskolákban
(folytatás az 1. oldalról)

A Facebookon szervezett tiltako-
záshoz országosan több mint 30.000
szülő csatlakoztott, s jelezte, hogy nem
engedi iskolába a gyermekét február
29-én.
A tiltakozás eredetileg arra épült,

hogy három napot igazolhat a szülő,
ennek terhére maradnának távol a di-
ákok az órákról, bár sokan úgy vélték,
egy igazoltatlan nap nem a világ, vál-
lalják a szolidaritás érdekében.
Miután az oktatási intézmények

jelentős részében a tanárok bejelen-
tették, ők nem kérnek a igazolást, az
Emberi Erőforrások Minisztériuma
levélben figyelmeztette a KLIK veze-
tőit a rendre: február 29. tanítási nap,
az órákat meg kell tartani, rendkívüli
tanítási szünetet nem lehet elrendelni –
bár ezt nem is tervezték a szervezők.
Tény, sok szülő azért engedte ezen

a napon iskolába a gyerekét, mert nem
tudta megoldani a felügyeletét, ők sok
helyen az alábbi módon csatlakoztak
az akcióhoz:
„Tisztelt Tanító néni!
Kérem fiamat a mai napon az iskolai

órákon történő részvétele ellenére hi-
ányzóként adminisztrálni, hogy szülő-
ként ezzel is kifejezhessük tiltakozásun-

kat a jelenleg kialakult
oktatási helyzet miatt.
Tisztelettel:...”
A pedagógussztrájk-

kal, majd kockásinges
akcióval indult tiltakozás
következő lépését márci-
us 11-re tervezik, amikor
is országosan, rendhagyó
órát tartanának a tanárok.
A felhívás szerint 2016.
március 11-én 10 órakor
az egész országban, egy-
azon időben egy olyan
órán vennének részt a
diákok, amelyen nem az
éppen soron következő
anyagot vennék, hanem
megkérdeznék tőlük,
mint gondolnak az isko-
lai életükről, és az ezzel
kapcsolatos, most zajló
eseményekről.

Mindeközben Palkovics László
oktatási államtitkár bejelentette, a kor-
mány összesen 38 milliárd forint plusz
forrást biztosít a Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Központ számára, ez
magában foglalja a 17 milliárdos adós-
ság konszolidációját is.

Emellett döntés született, hogy a
KLIK szervezetét 2016. július 1-jé-
től teljesen átalakítják, és „egy olyan
szervezet jön létre, amelyik nagyobb
mértékben szolgálja az oktatás ügyét
és nagyobb mértékben lesz partner az
iskolák számára”
Március 1-jével Pölöskei Gábornét

kérték fel a KLIK irányítására, aki há-
rom prioritást jelölt meg: a tartozások
rendezését, a mindennapi működés
biztosítását és július 1-jére az új szer-
vezeti keretek kialakítását.
Az elkövetkező hetekben áttekintik

a KLIK gazdálkodását, működési kör-
nyezetét, és a több tízezres számlaál-
lományt. Reményei szerint a számlák
gyors rendezése helyreállítja majd a
bizalmat a piacon a KLIK-kel szem-
ben, és segítheti a belső működési nyu-
galom helyreállítását is. Feladatként
jelölték meg az átlátható, szabályos és
a működési szint valamennyi elemé-
ben következetes gazdálkodás megva-
lósítását a jövőben. (db)

A Turisztikai Egyesület Gödöllő az
idén is képviselteti magát a Hun-
gexpo Budapesti Vásárközpontban
2016. március 3-6. között megren-
dezésre kerülő Utazás Kiállításon.
Magyarország legnagyobb turiszti-
kai seregszemléje idén is több száz
kiállítóval, kedvezményes utazási
ajánlatokkal, nyereményjátékokkal
és látványos programokkal várja a
nagyközönséget és a szakma képvi-
selőit.
Az egyesület a Magyar Turizmus

Zrt-vel szoros együttműködésben,
annak társkiállítójaként vesz részt a
rendezvényen az „A” pavilon 210/A
számú standján, ahol Gödöllő neve-
zetességeiről és az idei programokról
egyaránt találnak majd kiadványo-
kat, ismertetőket, de a szervezők
nyereményjátékkal is kedveskednek
az érdeklődőknek.
A tervek szerint a helyszínen a

Gödöllői Királyi Kastély ad ízelítőt
a barokk hangulatból, a Pálmaház
pedig kézműves különlegességekkel,
kóstolóval várja a látogatókat. A Lá-
zár Lovaspark a lovas kultúra iránt

érdeklődőknek kínál érdekes prog-
ramokat és bizonyára sokakat vonz-
zanak majd a májusban második
alkalommal megrendezésre kerülő
Gödöllői Nemzetközi Természetfilm
Fesztivál eseményei is. A városunk-
ban szállást keresőket az Erzsébet
Királyné Szálloda kínálatával várják
a standon.
A Turisztikai Egyesület Gödöllő

jóvoltából számtalan egyéb újdon-
sággal is találkozhatnak a rendez-

vény látogatói, így például bemutat-
kozik a Veresegyházi Medveotthon
is, ami az idén csatlakozott a szerve-
zethez.
Az Utazás Kiállítás egyidejű kiál-

lítása a BringaExpo és az AfrikaEx-
po. A kiállítások mellett a Teszt&Go
és a Karaván Szalon programokra
is érvényes a kiállítás belépőjegye,
amit online is megvásárolhat, aki
szeretne kilátogatni a rendezvényre.

(k.j.)

Várhatóan idén júliusban kerülhet sor a gödöllői kormányablak átadására, amivel a
jelenleginél jóval több ügyet intézhetnek majd egy helyen a Gödöllőn és a járásban
élők.
AGödöllői Járási Hivatalhoz 15 település tartozik, s 142 ezer fős lakosságával ez

számít Pest megye legnagyobb járásának. Másik speciális tulajdonsága, hogy illeté-
kességén belül több város is található, mintVeresegyház, Pécel, Kistarcsa, Kerepes és
Isaszeg.A foglalkoztatási, a Népegészségügyi, az Állategészségügyi és élelmiszerel-
lenőrzési, valamint az Építési osztályok illetékessége azonbanmég ezen túl azAszódi
Járáshoz tartozó 11 településre is kiterjed, szakigazgatási szinten tehát összesen 26
települést, s mintegy 180 ezer lakost látnak el.
Mint azt Urbanics Gábor, a Gödöllői Járási Hivatal vezetője lapunknak elmond-

ta, a kormányablak a jelenleg ideiglenes helyen, a Kotlán Sándor utca 1. szám alatt
működő okmányiroda mellett, a Kotlán Sándor utca 3. alatt kap majd helyet. Az épí-
tési munkák már megkezdődtek, s a tervek szerint júliusban már a jelenleginél kor-
szerűbb körülmények kötött, a jelenleginél jóval több ügyet intézhetnek majd egy
helyen a járásban élők.
Az új létesítményben integrált egyablakos ügyintézés lesz, ahol több mint 400

ügyet intézhetnek majd egy helyen, az okmányirodai ügyek mellett többek között a
társadalombiztosítással, nyugdíjjal, építéssel, bontással, táppénzzel, gyermektartás-
díjjal, üzletekkel és anyakönyvvel kapcsolatos ügytípusokat is.
Urbanics Gábor elmondta, a kormányablak kialakítására azért is van szükség, mert

a gödöllői okmányiroda a bonyolítja le a legnagyobb forgalmat Pest megyében, itt
heti kétezer ügyfél fordul meg, akik számára a jövőben korszerűbb körülmények
között tudnak majd szolgáltatni, ezáltal a gödöllői polgároknak nem kell több hely-
re elmenniük, és többféle ügyfélfogadási rendhez igazodniuk. Vannak olyan ügyek,
amelyekben a kormányablakok kizárólag tájékoztatást tudnak adni és vannak olya-
nok, amelyekben azonnali közigazgatási szolgáltatást is tudnak nyújtani.Az integrált
egyablakos ügyfélkiszolgálás lehetőség várhatóan 2016. júliusában nyílik meg a gö-
döllői ügyfelek számára a Kormányhivatal Kotlán Sándor utca 3. szám alatti épüle-
tének földszintjén. (ny.f.)

Képünk illusztráció

gödöllővel Is megIsmerkedhetnek az Utazás kIállításon

Programok és látnivalók egy helyen

Felhívás koszorúzásra!
Tisztelt Ünneplő Közönség! Gödöllő város lakói!

Gödöllő város önkormányzata az 1848/49-es forradalom és szabadságharc
évfordulója alkalmából ünnepi megemlékezést szervez a főtéren. Az ünnepi

műsor koszorúzással folytatódik a Petőfi téren.
Kérjük az intézményeket, rendvédelmi szerveket, pártokat, civil szervezeteket,
ünneplő vendégeinket, hogy koszorúzási szándékukat szíveskedjenek legké-
sőbb 2016. március 10-én 15 óráig jelezni, hétfőtől péntekig 9-15 óráig a
+36-70/338-1838-as telefonszámon, hogy a koszorúzás rendjét pontosan ki

tudjuk alakítani.
Egyben kérjük, hogy a koszorúzás előkészületeinek segítése érdekében szí-
veskedjenek a koszorúkat az ünnep napján legkésőbb 9.30 óráig a hely-

színre juttatni, megérkezésüket munkatársainknak jelezni.
Szeretettel várjuk Önöket az évfordulóhoz kapcsolódó rendezvényekre.

Ünnepeljünk, és emlékezzünk együtt!

2016. MÁRCIUS 14., 18 óra, Petőfi tér

A GÖDÖLLŐI IFJÚSÁG FÁKLYÁS FELVONULÁSA
Petőfi-szobor – Dózsa György úti temető

Tiszteletadás, koszorúzás az 1848/49-es emlékműnél

Közreműködnek:
a Club Színház művészei és a Gödöllői Városi Vegyeskar

több mInt 400 ügy Intézése egy helyen
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Idén ünnepli fennállásának 285. év-
fordulóját a Petőfi Sándor Általános 
Iskola, ennek keretén belül számta-
lan program, esemény várja a diáko-
kat és a szülőket egyaránt. A 2009-
ben bekövetkezett igazgató váltás 
óta, az iskolát jellemzi a folyamatos 
fejlődés, a megújulás. Ez idő alatt 
számtalan újdonsággal is bővült az 
oktatási kínálat. Ezekről a változá-
sokról beszélgettünk Gubáné Csánki 
Ágnes intézményvezetővel.

– Az utóbbi években, folyamatos fejlő-
dési pályára állt az iskola, ami a fenn-
tartóváltás ellenére is jellemző maradt 
ránk. Egyrészt a működtető önkor-
mányzat továbbra is mindenben segíti, 
messzemenően támogatja az elképzelé-
seimet, másrészt kollégáim és az ügyes 
kezű gondnokunk segítségével sok 
mindent önerőből oldunk meg. Emel-
lett persze állandóan keressük a külön-
böző forrásokat, éppen a múltkoriban 
hangzott el egy értekezleten, hogy a 
gödöllői járásban 28 iskola közül mi 
pályázunk a legtöbbet. A 21. század 
elvárásaihoz igazodva, kollégáink az 
utóbbi években több ezer óra tovább-
képzésen, tréningen vettek részt, ezzel 
is segítettük a színvonalas nevelő-okta-
tó munka mindennapi megvalósítását– 
emelte ki Gubáné Csánki Ágnes.
– Ha az ember körbenéz a Petőfiben, 
azonnal észreveszi a változásokat, kí-
vül és belül egyaránt.
– Igen, valóban, az utóbbi években 
sikerült az iskolát egy nagyon barát-
ságos, családias épületté alakítani. A 
felújítások, modernizálások sokszor 
a szülőkkel összefogva, továbbá az 
alapítványunk segítségével valósultak 
meg. Így lett egységes a tantermek be-
rendezése, új függönyök kerültek a tan-
termekbe és a folyosókra. Termeinkben 
a sárga falak és az ÖKO iskolai szemlé-
lethez igazodó, fából készült dekoráci-
ók megalapozzák a barátságos légkört.
– Mely vívmányokra a legbüszkébb?
– Természetesen első sorban a két éve 
átadott tornacsarnokunkra és a kinti 
kosárlabdapályánkra, amelyek lehető-
vé teszik, hogy a mindennapos testne-

velésórákat maradéktalanul meg tudjuk 
tartani. Ugyanilyen fontos számunkra, 
hogy ma már két korszerűen felszerelt 
számítástechnika teremmel is rendel-
kezünk. Ezen kívül minden emeleten, 
több olyan „infokommunikációs ko-
csink” is van, amelyet minden osztály-
terembe be lehet vinni és a rajta lévő 
eszközöket (laptop, projektor, hangfal) 
a teljes wi-fi lefedettség révén használ-
ni tudják kollégáim a tanítási óráikon.
Az idei tanévben is gazdagodtunk! A 

285. jubileumi tanévünk megnyitóján 
átadhattuk azt a rönkjátszóteret, mely-
nek megvalósítását támogatta a vá-
ros önkormányzata és adományával a 
GSK, s szinte minden tanulónk és szü-
lőnk is hozzájárult ehhez valamilyen 
módon. 
– Honlapjukon olvastam, hogy az isko-
lában nívócsoportos oktatás is folyik.
– A felső tagozaton (például angolból 
vagy 5-6. osztályban magyarból, stb.) 
a gyerekek képességeik szerinti alacso-
nyabb létszámú csoportokban tanul-
nak; ezáltal jobban tudjuk segíteni azt, 
aki lemarad, illetve támogatni a tehet-
ség kibontakozását. Ez azért is hasznos, 
mert így külön-külön is sokkal többet 
tudnak kollégáim foglalkozni a tanu-
lókkal, mint a hagyományos oktatás 
keretében. A csoportok között termé-
szetesen van átjárhatóság, a hangsúlyt 
az egyéni képességek szerinti fejlődés-
re helyezzük.

– Specialitásuk a német nemzetiségi 
oktatás is…
– Igen, nyolc éve indítottuk el a né-
met nemzetiségi kétnyelvű oktatást, s 
most kíváncsian várjuk, hogy a vég-

zőseink milyen felvételi eredményeket 
produkálnak. Az évek során nagyon 
jó kapcsolatot sikerült kialakítanunk a 
Gödöllői Német Nemzetiségi Önkor-
mányzattal, akik számtalan módon se-
gítik iskolánk céljainak megvalósítását.
– Nem sok helyen találkozhatunk 
drámaoktatással sem...
– Az idei tanév egyik újdonsága, hogy 
két drámatanár is erősíti tantestüle-
tünket. Ők a dráma elemeit beépítik 
a tanórákba és drámaszakköröket is 
tartanak. A jubileumi év egyik kiemel-
kedő eseménye a március 15-ei ünnep-

ségünk. A különleges műsort is 
ők állították össze, a darabban 
70 tanulónk és jó néhány kollé-
gánk is szerepel. Hagyomány-
teremtő szándékkal egy rend-
hagyó előadást tartanak este az 
érdeklődő szülőknek is.
– Minden tanév elején tarta-
nak projekt-hetet...
– Mindig egy adott téma köré 

szervezzük az előző években volt már 
ÖKO téma, de foglalkoztunk már az 
olimpiákkal, az idei tanévben pedig 
egyértelmű volt, hogy iskolánk múlt-
jával foglalkozunk. Ezeken a napokon, 
a gyerekek nem csak a saját osztályuk-
ban, hanem különböző csoportokban 
egytől nyolcadik osztályig vegyesen, 
számos érdekes feladatot oldanak meg. 
Vagyis kicsik és nagyok együtt tanul-
nak, dolgoznak. 
– Milyen célokat tűzött ki maga elé a 
következő évekre?
– Távlati célom, az iskolában folyó 
nevelő-oktató munkánk eredményei-
nek megtartása, illetve a lehetőségek 
szerinti fejlesztése, ennek érdekében, 
továbbra is igyekszem minden lehető-
séget felkutatni, és továbbra élni a pá-
lyázati lehetőségekkel. Közeli terveim 
között szerepel egy udvari tornapálya 
létrehozása és ennek kapcsán egy tel-
jes körű udvarrendezés, amely lehető-

vé teszi a szabadidő tartalmas 
eltöltését.
– Miért jó Petőfisnek lenni?
– Úgy gondolom, hogy ebben 
az elidegenedett világban, ki-
emelten fontos, hogy a gyer-
mekek, felnőttek tartozzanak 
valahová. Ennek talán legki-
fejezőbb példája, amikor az 
Adventi héten, a rászoruló 
gyerekeknek ajándékokat és 

élelmiszer csomagokat gyűjtünk. Reg-
gelente megható pillanatoknak voltunk 
szemtanúi, amikor a csomagok csak 
gyűltek, gyűltek és gyűltek…
Ezért is jó ide járni, mert „Gödöllői Pe-
tőfisnek” lenni jó!

A nagy érdeklődésre való tekintettel:
PLUSZ ELŐADÁS, MELYRE JEGYEK 

KAPHATÓK!!!
Időpont: március 5., szombat, 14.30 óra

„PETŐFISNEK LENNI JÓ!”

KRÓNIKAÍRÓ PÁLYÁZAT
A Gödöllői Városi Múzeum – tekintettel a küszöbön álló évfordu-
lóra: Gödöllő várossá avatásának 50. évfordulójára, felélesztve 
Polónyi Péter, a múzeum egykori igazgatója kezdeményezését – 
ismét Krónikaíró pályázatot hirdet, két kategóriában. 
Az egyéni kategóriában 25 oldal terjedelemben lehet bemutatni 
olyan családok, illetve személyek életútját az elmúlt ötven év-
ből, amelyek illetve, akik szerepet játszottak a város történetének 
alakulásában, alakításában.
Csoportos kategóriában közösségek krónikáit várjuk 50 oldal 
terjedelemben, amelyben bemutatják közösségük történetét az 
utóbbi ötven évben. Ez a közösség lehet gyár, valamilyen intéz-
mény, esetleg önszerveződő csoport.
Fényképes dokumentáció a pályázatok mellékletét képezhetik.
A pályázatok győzteseit értékes nyereményekkel jutalmazzuk. 
Részleteket a múzeum honlapján találhatnak:
www.godolloimuzeum.hu
A dolgozatok anyagára alapozva az ősszel szeretnénk egy 
drámajátékból és kvízjátékból álló vetélkedőt tartani a gödöllői 
iskolásoknak.
A Krónikaíró pályázatok leadási határideje: április 20.

Különleges kincse Gödöllőnek az 
egyetemen található, nemzetközi hírű 
Mezőgazdasági Eszköz- és Gépfejlő-
déstörténeti Szakmúzeum, ami idén 
ünnepli alapításának 30. évfordulóját. 
Erről is szó esett hét végén az intéz-
ményben megrendezett VIII. Orszá-
gos Magángyűjtők Találkozóján. Az 
agrár-technika történet elkötelezett 

hívei kétnapos baráti összejövetelét 
gépészeti, gépesítési dokumentumok 
börzéje, időszaki kiállítások megnyitó-
ja és szakmai előadások sorozata gaz-
dagította.

Dr Pálfi György A magyar mező-
gazdasági szakoktatás története című 
kiállítása számos ponton érintette a 
Szent István Egyetem jogelőd intéz-
ményeinek munkásságát is. Színes 
áttekintés mutatta be ezen kívül a ma-
gyar tudósok hozzájárulását a világ 
tudományos eredményeihez. 
Dr. Hentz Károly, a szakmúzeum 

igazgatója Technikatör-
téneti mérföldkövek és 
évfordulók című előa-
dásában arra is kitért, 
hogy 1986-ban létesí-
tették a gödöllői gyűj-
teményt, aminek elődje 
Kétegyházán, dr. Pálfi 
György vezetésével jött 
létre. 

A világviszonylatban is számon tar-
tott kollekció a talajművelés, a vetés, 
a tápanyag visszapótlás, a növényvé-
delem, az öntözés, az aratás-cséplés, 
az aprítás, az őrlés fejlődéstörténetét, 

eszközeit és gépeit mutatja be több-
ségében eredeti muzeális értékekkel. 
A szakmúzeum napjainkban mindkét 
településen állandó kiállításokkal várja 
az érdeklődő nagyközönséget.
    lt

MAGÁNGYŰJTŐ TALÁLKOZÓ A GÉPMÚZEUMBAN
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A könyv cselekménye, története „szo-
kásos” felvezetéssel indul: Scarlett An-
derson sikeres írónő, akinek a könyvei 
a sikerlisták élén állnak, életének ese-
ményeit rajongók hada figyeli árgus 
szemekkel. Művei megfilmesítésre 
várnak, és az egyik legnagyobb csa-
torna tévésztárja ostromolja szerel-
mével. Aztán szépen kiderül: retteg. 

Éjszakánként rémálmok kínozzák, sok-
szor mintha kihagyna az emlékezete, és 
körülötte egyre csak szaporodnak a gya-
nús, megmagyarázhatatlan dolgok. Mé-
lyen eltemette magában az időt, amikor 
még Ted, a szadista ex-férje rabságban 
tartotta, s rajta élte ki perverz vágya-
it. Egy ördögi pszichopata, akitől csak 
gyilkosság árán sikerült megszabadul-

nia. New York környékén a titokzatos 
Marionett Mester szedi áldozatait. Fia-
tal nőket, akiket megkínoz, megöl, majd 
perverz módon a nyilvánosság elé vet. A 
rendőrség tehetetlen, a szálak azonban 
mintha egyre inkább Scarlett Anderson 
irányába vezetnének...
Kate Bennett debütáló thrillere folya-
matosan izgalomban tartja olvasóját, 
miközben az első betűjétől az utolsóig 
fokozza a feszültséget. Első ránézésre 
egy családon belüli erőszak a fő vonal, 
azonban ennél sokkal több bontakozik 
ki a regényben. Egy igazi sorozatgyilkos 
kerül a középpontba, aki Scarlett-tet, az 
ünnepelt és sikeres írónőt próbálja va-
lamilyen módon bevonni a történések-
be, miközben a feszültség végig foko-
zódik – a végén pedig jön a várva-várt 

fordulatot és meglepetés. Nagyszerűen 
megírt történet, mindvégig érdekes és 
lebilincselő. Az írónő úgy játszik az ide-
geinkkel, mint a Marionett Mester az ál-
dozataival, mesterien és lebilincselően. 
Remek thriller, ami mesterien ötvözi a 
félelmet és a romantikát.
(Kate Bennett: Megkarcolt élet)                (t.a.)

A két részből álló est Csajkovszkij 
és Erkel Ferenc átiratokkal kez-
dődött majd Hidas Figyes és A. L. 
Schulte műveit szólaltatta meg a 

több mint száz zenész. Az Ella At-
tila és Katrin Zsolt karnagyok által 
vezetett együttesek látványos újí-
tást is bevezettek, a második rész-
ben játszott filmzenéket a filmek 

részleteivel illusztrálták. A 
Hunyadi László nyitánytól a 
Csillagok Háborújának zené-
jén át a Glenn Miller összeál-

lításig minden műsorszám elnyerte 
a közönség tetszését. 
A publikum abból is profitált, hogy 
az egyesített zenekart műsorszá-
monként két karnagy vezette, mert 

ebből fakadóan ráadásból is kettő 
jutott. A hangversenyek a Gödöl-
lő 50 – A megújuló értékek városa 
tematikus év programsorozatának 
részei voltak.     lt

Újdonságokkal ünnepelt a városi fÚvószenekar

Zenés tavaszköszöntő

a Bagoly könyvesBolt ajánlata

Romantika és thriller

Vannak dolgok, amik háttér-
be szorulnak a XXI. század 
emberének életében. Ilye-
nek a versek, amikkel sokan 
szinte nem is találkoznak, 
miután kiléptek az iskola ka-
puján. S ha valaki azt hinné, 
nincs rá igény, az téved. Jó 
példák erre Csuja Imre, Já-
szai Mari-díjas és érdemes 
művész verses előadásai, 
amiket nagy szeretettel fo-
gad a közönség. A népszerű 
színművész március 10-én 
délután a Királyi Váróban a 
gyerekeknek, este pedig a 
felnőtteknek mond verset.

Csuja Imre verssel él és versben 
gondolkodik kicsi gyerekkora óta, 
mióta esténként falusi házukban a 
nagymamájától tanult strófákat a 
család és a szomszédok nagy nyil-
vánossága előtt elmondhatta. Önálló 
estjének egyik ihletője, az utcán, ta-
nyán, gyárban, üzletben, szóval bár-
hol lehet verset mondani élménye, a 
másik pedig a versről való beszélge-
tés, amire az előadást követően nyí-
lik majd lehetőség. 

– Bebizonyosodott, hogy minden 
korosztálynak van igénye a versre, 
hiszen például a Jónás könyvével, 
ami eredetileg egy báb vizsgaelőa-
dásnak készült, már több mint har-
mincszor álltam közönség előtt. Az 
eredeti előadást azóta kiegészítettem 

a nagy magyar költők verseivel, s 
úgy látom, sikerült a gyerekeket 
megszólítanom, igenis képesek be-
fogadni ezeket a műveket. Csak jó 
tapasztalatom van – mondta Csuja 
Imre lapunk megkeresésére.
– Az Imi, mondj egy verset! című 
előadói est felnőtteknek szól. Az ő 
számukra milyen összeállítást ké-
szített? 
– Vörösmarty Mihály, Petőfi Sándor, 
József Attila, Ady Endre, Radnóti 
Miklós verseiből válogattam, olyan 
művekből, amik szerintem fontosak.
– Van kedvence?
– Mindegyiket nagyon szeretem, de 
Ady Endre különösen közel áll hoz-
zám. Nem szívesen emelnék ki egyet 
a sok vers közül. Az ismertebbek ne-
kem épp olyan fontosak, mint azok, 
amikkel ritkábban találkozik a kö-
zönség, mint például Adytól a „Dal 
a rózsáról” vagy a „Búcsú”. 
– A gyerekeknek szóló önálló est 
főszereplője Jónás, aki elfut a fel-
adat elől. Ön azonban nem teszi, 
pedig mondhatjuk, hogy prófétai 
feladatot vállal, amikor 2016-ban 
csak versekkel áll ki a közönség 
elé…
– Prófétaság…nem használnék ilyen 
nagy szavakat. Inkább úgy fogal-
maznék, szeretnék betölteni egy 
űrt a jelenlegi kulturális palettán. A 
felnőtteknek van rá igényük, a gye-
rekeknek pedig át kell adni a versek 
szeretetét.  
                 jk

A Gödöllői Városi Vegyeskar 
Liszt Ferenc időskori remek-
művét vette műsorára. A ke-
resztény vallás a Nagybőjtben, 
a húsvéti lelki készülés idején 
járja péntekenként a keresz-
tutat, Jézus szenvedésének 14 
állomását. Ennek a  témának  
számos népi feldolgozása van, 
melyek közül a legismerteb-
bek közé a Csiksomlyói Passió 
illetve a gödöllőieknek talán 
ennél is kedvesebb Besnyői 
Passió tartozik.

Liszt Ferenc romantikus eszközökkel 
nyúl a témához, de szinte operai drá-
maisággal teszi láthatóvá a történetet.
A gödöllői előadásban a szöveg illetve 
az egyes stációkhoz illő képek kerül-
nek kivetitésre.
Liszt Ferenc Via Crucis-Keresztút című 
műve 1878-ban, halála előtt 8 évvel ké-
szült el. Levelezéseiből kiderül, hogy 
a Krisztus szenvedéstörténetével való 

elmélyülés mélyen érintette 
a szerzőt. Orgonára, basszus, 
bariton, mezzoszoprán szólis-
tára és kórusra komponálta.
A szólisták Pilátust (Pechan 
Kornél), Jézust (Nádasdi 
János) személyesítik meg, a 
kórus a passiókhoz hasonló-
an hol a történés hangoskodó tömegét, 
hol a mindenkori hallgató együttérző 
gondolatait tolmácsolja. A női szólis-
ta (Horváth Mária) a zárótételben 
– Liszt bejegyzése alapján – egy hang 
a tömegből. A szólisták mindegyike a 
Magyar Rádióénekkar énekkari művé-
sze. Orgonán játszik Kántor Zsolt or-
gonaművész.
Az erősen dramatikus mű követését a 
szöveg kivetitése illetve a stációk kive-
tített képei segítik.

A hívő ember – zenei tanultságától 
függetlenül – a Keresztút fő alakjainak 
érzelmeit, lelki változásait biztosan át-
élheti ezen az estén. Az előadás egya-

ránt kínál művészeti élményt és lelki 
gazdagodást. Érdekesség még, hogy 
Liszt Ferenc szerette volna, hogy műve  
Rómában a Colosseumban hangozzék 
fel egyszer a nagypénteki szertartáson. 
Ez a kivánsága a mai napig nem való-
sult még meg (Magyar előadócsoport 
keresi ennek lehetőségét).
A mű bemutatója Liszt Ferenc halála 
után közel 50 évvel, 1929-ben Nagy-
pénteken volt a budapesti Belvárosi 
Temlomban, Harmath Artúr kiváló 
egyházzenész vezényletével.

Március 13-án este Gödöllőn, a Szent-
háromság templomban csendül fel 
Liszt Ferenc műve.                        P K.

küldetés vagy hiánypótlás? 

Imi, mondj egy verset!

hÚsvéti készülődés a gödöllői városi vegyeskarral

Liszt Ferenc: Via Crucis

A 25 éves Gödöllői Városi Fúvószenekar az 50 éves vá-
rosban a Dányi Ifjúsági Fúvószenekarral együtt ünnepelt 
február 27-én és 28-án a Művészetek Háza színpadán. Ta-
vaszköszöntő hangversenyük a két zenekar gyümölcsö-
ző összefogásának eredménye volt, a koncertekre szinte 
pillanatok alatt minden jegy elkelt. 

Kardos Péter festőművész alkotásai láthatók a Művészetek Házában március 
5-től a hónap végéig. A kiváló művész első mestere Bálványos Huba grafikus és 
Somogyi Győző festőművész volt. 1978–79 között a Képzőművészeti Főiskola 
esti tagozatára jár. Dolgozott a Pannónia Filmstúdióban, s egyik megalakítója 
volt a Fiatalok Kisérleti Műhelyének, ahol az animációsfilm készítést próbálhat-
ták ki. 1997-től tagja a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének, 2001 
óta rendszeresen vesz részt nemzetközi alkotótáborokban Olaszországban és 
Tirolban.
A kiállítás megtekinthető 2016. március 30-ig, hétőfől-péntekig 9.00-21.00 kö-
zött, szombat-vasárnap a Művészetek Háza nyitva tartásához igazodva.

KARDOS PÉTER KIÁLLÍTÁSA A MŰVÉSZETEK HÁZÁBAN
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Fél évszázaddal ezelőtt nyilvánították várossá Gö-
döllőt. Lapunk az év folyamán a Pest Megyei Hírlap
segítségével eleveníti fel az eseményeket:

A fél évszázaddal ezelőtti várossá nyilvánítás szám-
talan feladat elé állította a települést. Az utcá-
kat, a járdákat, a világítást a csatornázást, szinte
mindent fejleszteni k ll tt d ül ki P t M i
Hírlap beszámolójáb
jobb infrastruktúrá
ami korábban egy k
ségnek megfelelt.
A legfontosabb
feladatokról a
városfejlesztési
állandó bizottság
döntött. Az elsődle
ges feladat a csak
nem járhatatlan
közlekedési útvon
lak helyrehozása vo
valamint a 3-as sz
főút javítása, ahol
jó darabon a közvi
tás áthelyezésére is szükség
volt.
1966 márciusában döntés szü-
letett a park (Feltehetően az
Alsópark – a szerk.) rendbeho-
zásáról és az annak területén
lévő játszótér fenntartásá-
ról, amire 488 ezer forintot
szántak. Hogy ez milyen je-
lentős összeg, azt jól mutat-
ja, hogy a 3-as főút munkái-
hoz – aminek jelentős része
állami forrásból történt – 380
ezer forinttal járult hozzá a
város, és több, mint három-
szorosa volt a Máriabesnyői
vízkárelhárítás összegének,
ami 1966-ban 150 ezer forint-
ba került. Azonban még ennél
is többet fordított a város az
akkor még működő blahai strand
korszerűsítésére. A medencék-
re és a létesítmény kerítésére
566 ezer forintot szántak.
Mindezek mellett pedig folyamatosan zajlott az akko-
ri legfontosabb fejlesztés: az egész Gödöllőt átfogó
csatorna- és vízhálózat kiépítése. Ezen a téren fel-
tehetően jelentős volt a lemaradás, mivel az újság
is úgy fogalmazott: „A vízvezeték rendszer ma már kis
községekben is megépülő valóság.”
A fejlesztés nem csak lakossági igény volt, hanem
elengedhetetlennek bizonyult az itt lévő üzemek, in-
tézmények zavartalan működéséhez is.
Miközben zajlottak a városi vagyont gyarapító fej-
lesztések, a lakosság is igyekezett gyarapítani va-

gyonát. A gödöllőiek takarékoskodtak, a helyi OTP
fiókban tett lakossági betét egy év alatt 10 millió
forinttal nőtt. Sokan választották befektetés-

nyeremény betétkönyve-
amivel megvalósulhatott
kkori családok álma: a
ncséseknek nem kellett
et várni ahhoz, hogy gép-
ihoz jussanak.
spórolás mellett persze
r módon is lehetett a
i szemmel nézve szerény
agyont gyarapítani, nem
kellett hozzá más, mint
szerencse. Nos, igen,

eleink épp úgy szenvedélyes totó-lottó játékosok vol-
tak, mint korunk emberei. És Fortuna kegyeibe fogadta
a gödöllőieket, mint ahogy arról a lap beszámolt, az
átlagot meghaladó mennyiségű szelvényt vásároltak az
itt, és a járásban élők. A befektetés megérte, hiszen
voltak olyan szerencsések, akik 600 ezer forinton
felüli összeget nyertek, s több tárgynyeremény is itt
talált gazdára.

Köszönjük a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs
Központ segítségét!

50 éve történt

gyonát A gödöllőiek takarékoskodtak a helyi OTP

kellett – derül ki a Pest Megyei
ól – hiszen a városi lét már
át kívánt, mint
öz-

g
-
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fő
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olt,
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lágí-
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A nőnap közeledtével milyen kiállítás is nyílhatna a Levendula Galériában,
mint női. De ez nem azt jelenti, hogy csupa olyan alkotást mutatnak be, amit
elbűvöli majd a hölgy látogatókat, hanem azt, hogy ez alkalommal csak női
alkotók munkáit láthatja majd a nagyközönség.
Az „Én, Te: Nő” című csoportos kiállítás március 4-én, 18 órakor nyílik

Bada Márta, Balla Veronika, Bányai Gizella, Bartók Mónika, Bérce-
si-Dienes Erika,Dercsényiné Horváth Gabriella,Kovács Gabriella,Ma-
rosvári Kata,Mester Borbála,MészárosAnnarózsa,Molnár Írisz, Pirók
Irén, Szekeres Erzsébet, Szentiványi-Székely Enikő, Sz. Jánosi Erzsébet,
Varga Melinda és Veress Enéh Erzsébetműveiből.
Az április 7-ig látható tárlatot ez alkalommal is színesíti a már megszokott

„közönségtalálkozó”, március 16-án szerdán Schäffer Erzsébet író, újságíró
mesél az érdeklődőknek nőkrők, az élet dolgairól.

(k.j.)

Johann Sebastian Bach művei csendülnek fel március 6-án este, 19 órai kezdet-
tel azon a koncerten, amelynek célja, hogy segítséget nyújtson a Premontrei
Perjelség nemrég átadott új hangversenytermének befejezéséhez.
A Gödöllői Premontrei Perjelség új rendháza mellé épült Premontrei Audi-

tóriumot eleve azzal a szándékkal alakították ki, hogy nemcsak a rendház és
az iskola, hanem a szélesebb közönség számára is egy új kulturális tér legyen.
Az auditóriumTakácsMenyhért Terme egy 120 főt befogadó hangversenyte-

rem, melyben ez lesz az első koncert. A terem belső berendezése még nem tel-
jes, a munkálatok befejezéséhez jótékonysági és támogató hangversenyekkel,
valamint pályázatokkal igyekeznek pénzt szerezni.
Március 6-án este J.S. Bach kamaraművei szólalnak meg vibrafonon és basz-

szus marimbán zongora kísérettel Kéry János (zongora) és Tóth Benedek
(vibrafon, basszus marimba) előadásában.
Támogatói jegyek 2000, 3000 és 5000 forintos áron vásárolhatók. Bővebb információk a +36-30/894-9649-es telefonszámon

kaphatnak az érdeklődők. (ny.f.)

J h S b i B h ű i dül k f l á i 6 á 19 ó i k d

Jótékonysági koncert a hangversenyteremért

Levendula Galéria: „Csupa nő!”
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Márciusban a kertészeti áruházak már 
egyre több tavaszi növénnyel várják a 
vásárlókat. Bár még a kiültetés korai, 
érdemes körbenézni, milyen növényt 
vásároljunk idén a kertünkbe.
Ha most ellátogatunk valamelyik ker-
tészeti áruházba, könnyen elcsábulunk 
az első tavaszi virágok láttán. De ne 
feledjük el, hogy a március még igen 
szeszélyes lehet, bizony az időjárás 
egyik napról a másikra megváltozhat 
és a frissen ültetett muskátlipalánták 
akár egy éjszaka alatt kifagyhatnak,  
így a vásárlással érdemes megvárni a 
március végét vagy az április elejét, 
amikor az éjszakai fagyok már elmúl-
tak.

Hagymás növények

A nyáron nyíló hagymás növényeket 
most érdemes beszerezni, hiszen a ta-
vasszal elültetett hagymákból, nyáron 
már gyönyörű virágzó növények lesz-
nek kertünkbe. Tavasszal ültethetjük a 
dália hagymákat, amelyek ma már a 
20 cm magasságtól egészen az 1 mé-
teres magasságig megtalálható a faj-
ták között.  Akár a törpe dáliát, akár az 
óriás kaktuszdáliát válasszuk, kertünk 
éke lesz bármelyik.
A hagymás növények közül most ér-
demes ültetni a kardvirág 
hagymákat, a begóniá-
kat, vagy a liliom és írisz 
hagymákat.
Ha különlegeset szeret-
nénk kertünkbe ültetni, 
bátran válasszuk a szere-
lemvirágot, amely kék és 
fehér színben pompázik 
kertünkben, és akár 60 cm magasra is 
megnőhet, vagy a fűszernövényként 
ismert curcumát, amely rózsaszín vi-
rágaival bűvöl el minket.

Rózsák és gyümölcsfák

Tavasszal a kertészetek szebbnél 
szebb rózsákkal és ízletes finom ter-
mést hozó gyümölcsfákkal várnak 
minket, amelyek között sok újdon-
sággal is találkozhatunk. A rózsák 
közül mind színben mind fajtákban 
hatalmas a választék, ám fontos hogy 
csak olyan rózsát vásároljunk, meg 
amelyiknek egészséges a gyökere és 

nincs kiszáradva. A vá-
sárlás után az ültetésig 
eltelt időszak alatt tartsuk 
nedvesen a növény gyö-
kérzetét, sőt ültetés előtt 
érdemes legalább 24 órán 
keresztül beáztatni egy 
vödör vízbe, úgy hogy ne 
csak a gyökeret, de a haj-
tásokat is érje nedvesség.
Végül ne feledkezzünk 

meg a tavaszi egynyári, kétnyári és 
évelő növények széles termék palet-
tájáról sem, hiszen április elején érde-
mes ültetni a muskátlikat, árvácskákat, 
nefelejcset, pistikét, vagy a boglárkát.
Az egynyári virágok közül a jó idő 
beálltával már ültethetjük a petúniá-
kat, paprikavirágot, vagy a közkedvelt 
sárga bársonyvirágot. A vetőmagok 
között is érdemes tavasszal szétnézni, 
és megpróbálkozni a magról vetett pa-
lántaneveléssel, hiszen így fillérekből 

termeszthetünk, zöldségnövényeket, 
fűszernövényeket, egynyári és évelő 
virágokat.

kertvarazsmagazin.hu

Lila színű gomba, húsa is lilás. Ka-
lapja és tönkje idősebb korban foko-
zatosan fakuló, barnuló. Késő ősszel 
terem. Változó, néha kellemes, illat-
szerre, ibolyára vagy mandulára em-
lékeztető, de többnyire retekszagú. 
Íze kellemes, néha kissé savanykás, 
nemritkán retekízű.

Vastag lombszőnyegen, avaron, erdő-
ben, erdőszélen, árokszéleken termő 
gomba. Megtalálható néha kertek-
ben is. Főleg tölgyfaleveleken vagy 
korhadó fenyőtűkön, de más lomb-
szőnyegen és földdel letakart avarban, 

szemétben is terem. Mogyoróbokrok 
közelében különösen gya-
kori. Gyakran előfordul 
nagy boszorkánykörök-
ben vagy sorokban is. 
Nem könnyű észrevenni, 
mert a fiatal példányokat 
lomb takarja, ezért ha 
egyet meglátunk, a vona-
lat követve a többit is ki-
kaparhatjuk az avar alól. 
A talaj szerint mérete és 
színe változik. Fenyő-
tűkőn sötétebb ibolyás, 
lomberdőben - nyáron 

- halványbarnás. Említést érdemel, 
hogy a lila pereszke tulajdonképpen 
néhány egymáshoz igen hasonló ro-
kon faj. Nagy változékonyságának 
ez a magyarázata. Szeptember elejé-
től decemberig fordul elő, néha még 
később is. A gyengébb fagyot tűri, 
olykor tavasszal, helyenként nyáron 
is előjön. Gyakori, de nem minden év-
ben egyformán, egyes években, nagy 
tömegben találjuk. Jó, ehető gomba. 
Nem erősen, de jellegzetesen aromás 
és kellemesen ropogós. Legjobb más 
gombával együtt készíteni. Jó pörköl-
tet, levest vagy más gombás ételt ad. 
Ecetesgombának is igen alkalmas.

Nyitva: H–Szo  800–1700

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

Az év élőlényei (6.): 
A 2016-os év gombájA A lilAtönkű pereszke 

A szándékosan kihelyezett mér-
gezett csalétkek és a rovarölő 
szerek hatására elpusztuló ma-
darak száma világszerte több 
tízmillióra tehető, mely egyes 
fajok állománycsökkenéséhez 
is hozzájárul. A ragadozóma-
darakat elsősorban azért mér-
gezik, mert a vad- és agrárgaz-
dálkodók és a galambtartók vélt 
vagy valós gazdasági érdekeiket 
féltik. De ami még aggasztóbb, 
hogy sok esetben csak véletlen 
esnek a madarak áldozatul a 
rókáknak vagy rágcsálóknak ki-
tett mérgeknek, vagy a rovarirtó 
szereknek, amikkel a gazdák a 
terményeiket védik.   

Illegális mérgek

Amennyiben a nagyüzemi mezőgaz-
daság jelenlegi trendjei folytatódnak, 
a rovarölők használata valószínűleg 
növekedni fog. Egyes ragadozóma-
dár-fajok, melyek a lepermetezett sás-
kákat és földigilisztákat is elfogyaszt-
ják, különösen ki vannak téve a nem 
szándékos mérgezésnek. Nem minden 
esetben pusztul el a madár azonnal a 
méregtől, vannak olyan esetek, amikor 
a madár röpképtelenné válik egy időre, 
majd a légzésért felelős izmok bénulá-
sa okozza a halált. Vonuló madaraknál 
levertséget okozhat a mérgezés, mely 
halálos ítéletet jelent egy olyan fajnak, 
melynek élete a vonulástól függ. A fel-
használók tájékozatlansága hátráltatja 
a hatóságok azon törekvéseit, melyek 
a mérgek természetkárosító hatásait 
csökkentenék. A legveszélyesebb sze-
reket, melyeket korábban világszerte 
rovarölőként használtak, már a legtöbb 
európai országban betiltották, ennek 
ellenére még illegálisan kereskednek 
vele, és továbbra is használják, pedig 
már a birtoklásuk is bűncselekmény-

nek minősül. A mérgezett csalikat (me-
lyek általában méreggel átitatott állati 
maradványok) egyrészt nagytestű ra-
gadozók - mint a farkas vagy a róka 
– elpusztítására helyezik ki, de egyes 
vadászok kifejezetten ragadozómada-
rak számára tesznek ki ilyen csalikat, 
hiszen vetélytársként tekintenek rájuk 

az apróvadak miatt. Történik mindez 
annak ellenére, hogy a mérgezett csa-
lik kihelyezése illegális Európában 
(Magyarországon a 2000 és 2015 kö-
zött megtalált 476 madár tetemének 

85%-ban kimutatható 
volt illegálisan hasz-
nált szer jelenléte).
Az sajnos egyértel-
mű, hogy a mérgezé-
sek teljes visszaszorí-
tása irreális elvárás, 
hiszen az ezzel fog-
lalkozó szerveknek 

erre nincs kapacitása, ráadásul a kisza-
bott büntetések sem elég nagyok ah-
hoz, hogy visszatartó erővel bírjanak. 

Ugyanakkor a BirdLife partnerszer-
vezetek élen járnak a mérgezések el-
leni harcban és több esetben jelentős 

sikereket könyvelhetnek el. 
A Spanyolországban futó Ve-
neno Life projekt eredménye-
képp több súlyos ítélet után 
jelenleg is folyamatban van 
néhány madármérgezés miatt 
elfogott bűnöző pere, hazánk-
ban pedig az MME a Helicon 
LIFE projekt keretében ért el 
sikereket a madármérgezések 

visszaszorításában. 
Egy szó mint száz, a kormányok fele-
lőssége az, hogy a törvényeket betar-
tassák és a felelősöket elítéljék. 
                     mme.hu

A rovArölő szerek, mint csendes mAdárgyilkosok Ezeket a növényeket vásárolhatjuk meg 
márciusban, a kertészetekben

Március 5-én, szombaton
9-11 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

Szombat, vasárnap:
10-19-ig   

Patika nyitva:

Szombat, vasárnap: 9-19-ig

Gödöllő, Faiskola u. 2. 

Tel.: 06-30/943-9898

Hétvégén is nyitva tartó 
állatorvosi rendelő:

Szabadgyökerű 
gyümölcsfa akció!

1600 helyett 
1200 Ft.!!!
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(folytatás az 1. oldalról)
Az Év sportolója egyéni felnőtt kate-

góriában az előző évi eredményei alap-
ján az első helyen Kovács Zoltán, a
GEAC sprinter atlétája végzett. Edzője
Karlik Pál. Ebben a kategóriában má-
sodik díjat vehetett át Valkai Ferenc
vívó (GEAC vívó-szakosztály), míg
megosztott harmadik díjban részesült
Bontovics Babett taekwon-dos (Gö-
döllői Taekwon-do SE, edző: Czeba
Mihály) és Szabóné Ónodi Judit íjász
(Gödöllői SK HUN-TER Íjász-szak-
osztály, edző:HegedűsAndrás - képen
a díjazottak Valkai Ferenc nélkül).

Az Év sportolója csapat-
játékos felnőtt kategóriában
Széles Petra (a képen), a TE-
VA-GRC röplabdázója lett az
első, edzője: Horváth And-
rás. Második díjat vehetett át
ebben a kategóriában Csomai
Renáta (Vuelta SE) tornásza,
míg harmadik díjban részesült
Szalai Mátyás, a Gödöllői
Ördögök SE rögbise.
Az Év edzője kategóriában a kurató-

rium tagjai Zsivoczky Attilát (a képen
jobbra), a GEAC atléta edzőjét válasz-
tották az év edzőjének, míg a Gödöllő
Sportjáért díjban ezúttal az elmúlt hó-
napban 75. születésnapját ünneplőBen-
csik Ernő (a képen balra)
tanár urat részesítette a ku-
ratórium.
Az Év sportolója után-

pótlás egyéni kategóriában
(jobb alsó kép) első díjat
vehetett át Renner Luca,
a GEAC atlétája, edzője:

Zsivoczky Attila. Má-
sodik díjat kapott Tóth
Emese íjász (GSK HUN-TER
Íjász), míg harmadik díjban ré-
szesült Seregi Dominika tornász
(Vuelta SE). Az után-
pótlás csapatjátékos kategóriában
Bancsics Máté vívót (GEAC-vívó
szakosztály) választották meg a
2015-ös év sporteredményei alap-

ján a legjobb-
nak. Takács
Doroti röp-
labdázó (TE-
VA - G R C )
a második,
míg Gombás
Máté kézi-
labdázó (Gö-
döllői KC)
a harmadik

díjat vehette át ebben a kategóriában.
Díjakat kaptak még egyéni és csapat

utánpótlás kategóriában a 16 év alatti-
ak országos bajnokságban vagy tanévi
Diákolimpián dobogós helyen végzett
egyéni sportolók és csapatok, valamint

a Jövő Re-
ménységei
kategóriá-
ban is át-
vehették a
klubjuk ál-
tal javasolt,
14 év alatti
sportolók
díjaikat.

A díjazottaknak dr. Gémesi György
polgármester,Gyenes Szilárd alpolgár-
mester, dr. Kiss Gergely olimpiai baj-
nok vizilabdázó, Szűcs Lajos olimpiai
bajnok labdarúgó és Tokai Norbert, a
városi sport kuratórium elnöke adták át
a díjakat.
A 16 év alatti, országos csapat- és

egyéni bajnokságot nyert sportolók:
Csapatban a GEAC atlétika szak-

osztályából három csapat kapott kupát.
A 4x200-as serdülő fiú váltó (Bogdán
András, Kókai Patrik, Köő-Tóth
Kúnó, Majorics Ádám), a 4x200-as
újonc leány csapat (Daróczi Lili, Esze-
nyi Napsugár, Kaló Johanna, Ratkai
Panna) és a 4x100-as III. korcsoportos
fiú csapat (DesnoixNorbert, Normann
Márton, Tóth Dániel, Tóth Gábor). A
GEAC vivó szakosztályából a Gémesi
Botond, Magyari Domonkos, Mar-
kolt Dániel, Morvai Ákos alkotta ka-
det fiú kard csapat vehetett át kupát, míg
a Grassalkovich SE akrobatikus tornász
csapatai közül az alábbi csapatok része-
sültek elismerésben eredményük apal-
ján: serdülő I. leány hármas (Darabont
Zsanett, Kőhler Kitti, Szabó Csilla),
serdülő I. vegyes páros (Nyerges Anna
és Trézsi Richárd), School Class le-
ány hármas csapata (Darabont Júlia,
Lőrincz Boglárka, Zamecz Kitty),
valamint a gyermek fiú páros (Kőhler
Csaba és Varga Levente).
Ugyanebben a ketegóriában egyé-

ni eredményeik alapján az alábbi
sportolók részesültek díjazásban:
Bali Zsófia, Tóbiás Boglárka, Ker-
tész Viola, Drobni Dániel (Gödöl-
lői Taekwon-do SE); Árvai Virág,
Csernyánszky Sára, Eszenyi Nap-
sugár, Fekete Szilvia, Glaser Zina,
Juhász Nándor, Kondrák Réka,

Kriszt Annamária, Kriszt Katalin,
Mihály Ádám, Sabján Anita, Simon-
város Csanád, Simonváros Csenge,
Szamosi András, Szőke-Kiss Anna,
Tóth Gábor, Váczi Dániel (GEAC
atlétika); Hanzl Lilla, Révész Már-
ton (GEAC vívás); Ács Dorottya, Ács
Gergely, Ács Julianna, Farkas Eszter,
Juhász Anna, Kelemen András, Ke-
lemen Botond, Lauber Zille, Lovász
Nóra, Péter Lea (Saino SE); Füri Má-
tyás, Kiss Emma Lotti, Kiss István,
Kiss Nikoletta Bettina, Rónay Bálint,
Rónay Kristóf (Bike-Zone).
A Jövő Reménységei díjakat azok a

14 év alatti tehetséges fiatalok kapták,
akik eddigi pályafutásuk során felhívták
magukra a figyelmet és akiktől a jövő-
ben még jobb eredményeket várhatunk.
A díjazottak: Dorogi Máté (Gödöllői
Ördögök SE), Polgár Patrik (Gödöllői
Taekwon-do SE), Pethő Gréta (Vuel-
ta SE), Anselment Adrián (Gödöllői
Muay Tahi SE), Eszenyi Napsugár és
Juhász Nándor (GEAC atlétika), Halla
Gréta (TEVA-GRC), Missurai Pálma
(GEAC vívás), Nagy Dániel (Gödöllői
Sakkbarátok), Péter Lea (Saino Karate
SE). -tl-

Erős ellenfelekkel játszott a Gö-
döllői Sakkbarátok két formá-
ciója a sakk csapatbajnokság-
ban. A tartalékos első csapat
a harmadik helyezett MTK-tól
szenvedett vereséget, az ötfős
második formáció pedig a tava-
lyi második Visegrádtól szenve-
dett balszerencsés vereséget.
A 11 táblán is erősebb MTK győzel-
me nem meglepő, kiemelendő Téglás
Mátyás újabb győzelme és FehérMi-

hály, valamint Szűcs Lajos döntetlen-
je, a több mint 200 Élő ponttal maga-
sabban jegyzett ellenfelével szemben.
A második csapatban a 10 éves, a
minap „Jövő reménysége” díjjal jutal-
mazott Nagy Dániel sorrendben har-
madik győzelmét aratta ellenfelével
szemben.
NB II. Erkel-csoport, 8. forduló
GSBE – MTK 3-9
Pest megye I/A, 6. forduló
GSBE II. – Visegrád SE 1,5-3,5 -vb-

Sakk – kettőS vereSég

Éllovasok győzelme a GSBE ellen

Február 27-28-án rendezték a
Syma Csarnokban Budapesten
az ifjúsági és junior fedett pá-
lyás egyéni országos bajnoksá-
got, és párhuzamosan Szom-
bathelyen az Ifjúsági Téli Dobó
ob-t, amelyeken összesen 11
érmet szereztek a fiatalok.

A fedett egyéni ob sikerült jobban a
GEAC atlétáinak, ugyanis annak el-
lenére, hogy több éremesélyes ver-
senyzőjük sérülés, betegség miatt nem
tudott elindulni, és mindkét váltójukat
kizárták, a két nap alatt három arany-,
négy-négy ezüst-, illetve bronzérmet,
valamint számos pontszerző helyet ér-
tek el a gödöllői versenyzők!
Aranyérmes lett Simonváros Csanád
(440 cm) és Kondrák Réka (340 cm)

egyaránt ifjúsági rúdugrásban. Renner
Luca kimagaslott a mezőnyből, junior
magasugrásban (177 cm), aranyérmet,
távolugrásban ezüstérmet (576 cm), 60
gáton pedig bronzérmet (8,94) szer-
zett.
Ezüstérmet szerzett Szamosi András
az ifik között rúdugrásban (420 cm),
Váczi Kamilla egyéni csúccsal hár-
masugrásban (11,02 cm) mindössze
három cm-rel elmaradva
az aranyéremtől, Baráti
Patrícia a junior 60m-es
síkfutásban (7.87 mp).
Bronzérmes Fatér Zoltán
junior rúdugrásban (380
cm), Ajkler Eszter juni-
or magasugrásban (165
cm), Király Adél ifjúsági
(25,53), míg Baráti Patrí-

cia junior 200 m-en (25,95).
Negyedik helyezettek:Csernyánszky
Flóra ifi 60 m (8,02), Király Adél ifi
400 m (57,99), Hatodik helyezettek:
Bogdán András ifjúsági gerely (43,09
m), Horváth Dorottya ifjúsági rúdug-
rás (290), Ajkler Eszter 60 gát (9,10)
Edzőik: Kaptur Éva, Karlik Pál,
Körmendy Katalin, Máté Alpár,
Szörényi István, Zsivoczky Attila.

-kb-

w(a képen a rúdugró GEAC-sok és
edzőjük Szörényi István)

atlétika – Junior éS ifi fedett, éS ifJúSági dobó ob

11 érem az egyéni ob-n

SpordíJ átadó gála 2016 – ZSivocZky attila aZ év edZőJe, bencSik ernő a gödöllő SportJáért díJaZottJa

kovácS Zoltán egyéniben, SZéleS petra cSapatJátékoS kategóriában lett a legJobb

Remek rajtot vettek a Gödöllői SK
csapatai, míg a GEAC beragadt az
idénynyitón. A Gödöllői SK I. em-
berhátrányban nyert Nagykőrösön
3-1-re, a GSK kettő hazai pályán
könnyed, 4-0-ás sikert ért el, míg
a GEAC szintén hazai pályán egy
ötöst kapott a Mogyoródtól.

Szász Ferenc együttese majd egy fél-időn
keresztül (Maródi Györgyöt a 47. perc-
ben állította ki a játékvezető) emberhát-
rányban játszott, ennek ellenére magabiz-
tosan nyert a dobogós álmokat dédelgető
Nagykőrös otthonában tavaszi első talál-
kozóján. A GSK 24 ponttal a 6. helyen áll
a tabellán.
Pest megyei I., 16. forduló
Nagykőrösi Kinizsi – Gödöllői SK 1-3
(0-1) Gól: Méhes Pál (2), Koziorowski
Richárd.

Megyei II – Beragadt a rajton a GEAC

5-1-re kapott ki első tavaszi találkozóján
hazai környezetben a GEAC a Mogyoród
FC ellen, így továbbra sem tud ellépni a

kieső zónától Nagy Béla együttese. Az
„egyetemisták” 14 ponttal a 13. helyen áll-
nak csoportjukban a tabellán.
Pest megyei II. Közép-csoport, 16. for-
duló: Gödöllői EAC – Mogyoród FC 1-5
(1-3)Gól: Bánki Edömér.

Megyei III –Jöttek a Pakuts gólok

A papírformának megfelelően, ha nem
is gördülékeny játékkal, de 4-0-ra nyert
a GSK kettő a sereghajtó ellen, többek
között a csereként pályára lépő Pakuts
Barna két találatának és egy gólpasszának
köszönhetően. A Gödöllő kettő 29 ponttal
a hetedik helyen áll jelenleg csoportjában.
Pest megyei III. Közép-csoport, 16. for-
duló: Gödöllői EAC – Galgamácsa 4-0
(1-0) Gól: Kerecsényi F. Norbert, Pakuts
Barna (2), Zabó Ottó.
Következik:
Március 6., vasárnap 14:30 Gö-
döllő, Táncsics M. úti Sportcent-
rum: Gödöllői SK – Veresegyház
VSK

-lt-

labdarúgáS – remek gödöllői Sk raJt

A hátrányból előny lett
Nem sikerült az új edző, Sza-
bados István debütálása, miu-
tán 3-1-re kikapott a TEVA-GRC
az UTE elleni rangadón és már
biztos, hogy a hatodik helyen
végez az alapszakaszban a
csapat.

A Gödöllő gyengébb szereplése mi-
att úgy határozott a vezetőség, hogy
az eddigi vezetőedző, Horváth And-

rás helyére a gödöllői utánpótlás
röplabdáért felelős Szabados Istvánt
nevezi ki a felnőttek élére. Az új
edzőnek éppen az UTE ellen kellett
volna felráznia a csapatot, de ez csak
hellyel-közel sikerült, ugyanis a lilák
végül könnyedén nyertek Gödöllőn
3-1-re. Széles Petráék küzdöttek,
kártyás nyelven 17-re többször lapot
húztak, de veszítettek, így már biz-
tos, hogy a jelenleg 35 pontos Gödöl-

lő az utolsó játéknap eredményétől
függetlenül a hatodik helyen végez
az alapszakaszban.
Női NB I., 21. forduló
TEVA-Gödöllői RC – Újpesti TE 1:3

röplabda – lila mámor gödöllőn
17-re lapot húztak, vesztettek

Magabiztosan, tízgólos különb-
ségű győzelmet aratott a Gö-
döllői KC az Eger U23-as capata

ellen tavaszi második meccsén,
hazai pályán.
Bartos Gábor tanítványai győzelmük-

kel 19 pontosak és továbbra is a har-
madik helyen állnak az NB II. Észa-
ki-csoportjában.
NB II. Északi-csoport, 13. forduló:
Gödöllői KC – Eger SBS Eszterházy
U23 33-23 (16-12)

-tt-

kéZilabda – tíZ köZte
Könnyed GKC pontok
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Gödöllői Új Művészet Közalapítvány
alkotóházában 

a GÖMB alkotócsoport képző- és iparművészeti 
kiállítása látható.

Kiállító művészek:  
Bajkó Dániel, Balla Vera, Dvorszky Anikó,  

Fábián Dénes Zoltán, Kovács Gabriella, Kőhalmi 
Ákos, Mácsai Mária, Madarász Gergely, Márvány 
Miklós, Mészáros János, Pirók Irén, Posztobányi 
Péter, Rehák Júlia, Szentiványi-Székely Enikő, 

Szinvai Pál, Sz. Jánosi Erzsébet,  
Varga Zoltán Zsolt

A kiállítás megtekinthető 2016. április 24-ig, 
szombaton és vasárnap 14 órától 17 óráig, előze-

tes bejelentkezést követően más napokon is!
A kiállítás a „Gödöllő 50” 2016 tematikus év támogatott 

programja

GÖMB A
GIM-BEN

GIM-Ház, 2100 Gödöllő, Körösfői utca 15-17. 
telefon/fax +36 28 419 660
gimhaz@invitel.hu  www.gimhaz.hu

Támogatók:Gödöllő Város Önkormányzata 
Művészetek Háza Gödöllő

GÖDÖLLŐ 50 – 
A MEGÚJULÓ ÉRTÉKEK VÁROSA – 

2016

A Gödöllői Városi Múzeum
szeretettel meghívja Önt a

„Hommage à Gödöllő” – Gödöllő 
a gödöllői művészek szemével az 

elmúlt 100 évben
című kiállítás megnyitójára

2016. március 19-én szombaton 
15 órára

Köszöntőt mond:
Dr. Gémesi György polgármester

A kiállítást megnyitja:
Dr. Krassay László mérnök

Közreműködnek:
Dezső Piroska és Nuszbaum Ferenc

A kiállítás kurátorai:
Képzőművészet: Őriné Nagy Cecília

Helytörténet: Dr. Czeglédi Noémi, 
Fábián Balázs, Kerényi B. Eszter, 

Pallag Márta

A kiállítást rendezte: 
Fábián Balázs és Seres Imre

A kiállítás megtekinthető: 
2016. szeptember 18-ig

Nyitva tartás: 
szerdától-vasárnapig 10-16 óráig

Gödöllői Városi Múzeum
2100 Gödöllő

Szabadság tér 5.
Tel.: (28) 421-997, (28) 421-997, +36-

20-269-2007
Fax: (28) 422-003

e-mail: info@godolloimuzeum.hu 
www.godolloimuzeum.hu

FRÉDÉRIC CHOPIN ZENEI 
AlApfokú Művészeti iskolA

Március 7. hétfő 17.30
Kicsinyek hangversenye – A vo-

nós tanszak rendezvénye

Március 16. szerda 17.00
A magánének tanszak kamara-

zenei hangversenye

Március 18. péntek 17.00
A zeneiskola Gitárzenekarának 

hangversenye

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

Február 29-március 6-ig: 
Medicina Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 12. Tel.: 410-251.

Március 7-13-ig: 
Alma Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 510-220.

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL
06-20/524-0340

ÓZON PAJZS POLGÁRŐR EGYESÜLET
06-30/621-2968

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

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

Tel.: 06-28/525-212, 06-70/550-3377
SZIGÜ Temetkezés Kft., 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. u. 16. 

Tel: 06-28/410-653, 06/30-331-8822
M. Szabó és Társai Temetkezési Bt., 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 38.

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

ÜGYELETEK

TÁJÉKOZTATÁS BÉRLŐK RÉSZÉRE
Gödöllő Város Önkormányzata tájékoztatja helyiségbérlőit, földterületbérlőit 
és haszonbérlőit, hogy a Képviselő-testület a 223/2015. (XI.19.), 224/2015. 
(XI.19.), valamint a 225/2015. (XI.19.) határozata szerint 2016. évre a bérleti 
díjak változatlanok maradnak.
A lakásbérleti díjak a Képviselő-testület 2015. december 10-én elfogadott 
18/2001 (V.11.) sz. rendeletének módosítása szerint 2016. évre 5%-kal emel-
kednek.Lakásbérlőink levélben kapnak tájékoztatást az aktuális lakbérekről.

Gödöllő Város Önkormányzata pá-
lyázatot ír ki a város közéleti, kul-
turális egyesületei, egyesületszerű-
en működő közösségei, egyéb civil 
szervezetei támogatására.

1. Pályázat célja: Gödöllő Város 
Önkormányzata pályázatot hirdet 
helyi hatáskörű közfeladat ellátá-
sára, civil kezdeményezések támo-
gatására, amelyek kizárólag Gödöl-
lő városához kötődnek (2011. évi 
CLXXV. törvény. 2. §. bekezdései 
alapján).
2. A támogató megnevezése: Gö-
döllő Város Önkormányzata
3. A pályázat jellege: nyílt.
4. A pályázók köre: 
- Pályázatot nyújthatnak be:
Gödöllőn ténylegesen működő 
(esetleg gödöllői székhellyel ren-
delkező), magyarországi adószám-
mal és számlaszámmal rendelkező 
civil szervezetek, egyesületek, ala-
pítványok gödöllői hatáskörű fela-
dat ellátására.
5. A pályázat tartalmi és formai 
követelményei: a pályázati adat-
lapban * jelölt rész kitöltése kö-
telező! Más jellegű (előző évi) és 
hiányos pályázati adatlapot nem 
áll módunkban befogadni. Dátum, 
aláírás és pecsét kötelező eleme a 
pályázat benyújtásának. Ha a civil 
szervezet nem bejegyzett, akkor is 
tud pályázni bejegyzett szervezeten 
keresztül. Ebben az esetben szük-
séges a bejegyzett szervezet és a 
nem bejegyzett szervezet aláírása 
együttesen, pecsétje is a pályázati 
adatlapon. 
6. A támogató rendelkezésére álló 

forrás megnevezése: Civil szerve-
zetek támogatása. 
Támogatási összkeret összege: 
3.800 E Ft.
7. A költségvetési támogatásból 
elszámolható és el nem számol-
ható költségek köre: a támogatá-
si célhoz közvetlenül kapcsolódó 
költségek köre.
8. A támogatás jellege, formája: 
vissza nem térítendő, egyszeri tá-
mogatás.
A pályázati tevékenység megva-
lósításának időtartama: 2016. ja-
nuár 1 - 2016. december 31-ig.
9. A támogatás folyósítása, elszá-
molása: 
Gödöllő Város Önkormányzata a 
„Támogatási megállapodás” alá-
írását követően – a szerződésben 
foglaltak alapján –, a Pályázó bank-
számlájára utalja a támogatás ösz-
szegét. 
A Pályázó a támogatás összegét kö-
teles a pályázatban megjelölt célra 
fordítani, és a megvalósítást köve-
tően, de legkésőbb 2017. január 
31-ig az összeg felhasználásáról 
elszámolni, a jelen pályázati felhí-
vásban szereplő szabályok szerint. 
Csak olyan számla (pénzügyi bi-
zonylat, pénzügyi dokumentum) 
fogadható be, amelyről kideríthető, 
hogy a pályázati cél megvalósításá-
hoz közvetlenül kapcsolódik. 
10. A pályázat benyújtásának ha-
tárideje és módja (ettől eltérni 
nem lehet): 
2016. március 25. (péntek) 12 óra

A pályázatokat 1. példányban 
kell eljuttatni postai úton az aláb-

bi címre (Polgármesteri Hivatal, 
Polgármesteri Kabinet 2100 Gö-
döllő, Szabadság tér 7.) vagy sze-
mélyesen a Polgármesteri Hivatal 
Polgármesteri Kabinet (Budapest 
Bank volt épülete 2100 Gödöllő, 
Szabadság tér 6.)
A pályázati adatlap 2016. március 
1-től beszerezhető a Polgármesteri 
Hivatal portáján (Budapest Bank 
volt épülete 2100 Gödöllő, Szabad-
ság tér 6.) vagy letölthető a városi 
honlapról (www.godollo.hu/hirek).
11. A pályázattal kapcsolatos hi-
ánypótlás lehetőségei és feltételei: 
Hiánypótlásra nincs lehetőség. A 
követelményektől eltérően - akár 
formai, akár tartalmi hibákkal –  
összeállított pályázat - értékelés 
nélkül - elutasításra kerül.
12. A pályázatok elbírálásának 
határideje, főbb szempontjai: 
2016. április 14. (csütörtök) 
Tevékenységi körök, Gödöllőn ak-
tív programokkal régóta működő 
civil szervezetek, aktív kapcsolat-
tartás a többi gödöllői és más civil 
szervezetekkel, nem lehet gazdasá-
gi és politikai tevékenységi köre a 
civil szervezetnek (kizáró ok).  
13. A pályázat eredményéről 
történő értesítés módja és határ-
ideje: e-mailben és/vagy levélben 
2016. április 20-ig.
14. Bővebb felvilágosítás a pályá-
zattal kapcsolatban: személyesen 
a Polgármester Hivatal, Polgármes-
teri Kabinet (Budapest Bank volt 
épülete 2100 Gödöllő, Szabadság 
tér 6.), vagy e-mailben a kovacs.
reka@godollo.hu e-mail címen ke-
resztül, vagy a 06-70/886-8706 –os 
telefonszámon.

MEGHÍVÓ – HIT- ÉS ERKÖLCSTAN OKTATÁSSAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓ

Értesítjük a gödöllői általános iskolás és leendő elsős diákok szüleit, hogy 2016/2017-es tanévre vonatkozó  
Hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos tájékoztatót tartanak a gödöllői római katolikus, görög katolikus, 

református, evangélikus, hit-gyülekezeti egyházközségek képviselői.

IDŐPONT: 2016. március 9. (szerda), 17 óra
HELYSZÍN: Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola főépülete (2100 Gödöllő, Légszesz u. 10.).

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

LAKOSSÁGI ÉRTESÍTÉS

A 2016. március 14-i, hétfői munkaszüneti nappal kapcsolatos csere miatt 
2016. MÁRCIUS 5-ÉN, SZOMBATON az alábbi nyitvatartással állunk be-
tegeink rendelkezésére:

Az intézeti szakrendelési időn túli időben a Háziorvosi szolgálatok, illetve a 
Központi ügyelet (2100 Gödöllő, Szabadság tér 3.) a saját rendelési idejében 
fogadja a sürgősségi ellátási igénnyel jelentkező betegeket.     

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – CIVIL SZERVEZETEK

14/2015 (07.02.) sz. Taggyűlési ha-
tározat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasz-
nú Nonprofit Kft. taggyűlése megvá-
lasztja a 2015. július 2-i taggyűlésen 
az ülés levezető elnökének L. Simon 
László urat, jegyzőkönyv vezető-
nek Dr. Simon Zsuzsanna úrhölgyet,  
jegyzőkönyv hitelesítőnek dr. Géme-
si György urat.

15/2015 (07.02.) sz. Taggyűlési ha-
tározat
A Gödöllői Királyi Kastély Köz-
hasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése az 
alábbi szavazati aránnyal elfogadja a 
meghívóban szereplő napirendi pon-
tokat az alábbiak szerint:
1. A Társaság ügyvezető igazgatójá-
nak megválasztása 
2. A Társasági szerződés módosítása
3. Egyebek

16/2015 (07.02.) sz. Taggyűlési ha-
tározat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasz-
nú Nonprofit Kft. Taggyűlése szemé-
lyi kérdések tekintetében 2015. július 
2. napján tartott Taggyűlésen zárt ülé-

sét tartását rendeli el.
17/2015 (07.02.) sz. Taggyűlési ha-
tározat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasz-
nú Nonprofit Kft. Taggyűlése megál-
lapítja, hogy Gönczi Tibor Kálmán 
ügyvezető igazgató megbízatása 
2015. június 30. napjával lejár. Erre 
tekintettel a Társaság hatályos tár-
sasági szerződése 10.C.f) pontjában 
foglalt jogkörében eljárva a Taggyű-
lés elhatározza, hogy a Társaság ügy-
vezetőjévé ismételten Gönczi Tibor 
Kálmánt választja – a Társasági Szer-
ződés 13. pontjára is tekintettel ¬– 
2015. július 2-tól 2016.szeptember 
30-ig terjedő határozott időtartamra.

18/2015 (07.02.) sz. Taggyűlési ha-
tározat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasz-
nú Nonprofit Kft. Taggyűlése – a 
17/2015 (07.02.) számon az ügyveze-
tő újraválasztására vonatkozóan meg-
hozott határozatára tekintettel – úgy 
határoz, hogy az ügyvezető díjazását 
bruttó 680.000,- Ft/ hó összegben 
állapítja meg, továbbá elhatározza, 
hogy az ügyvezető munkaszerződé-

sébe kerüljön belefoglalásra, hogy a 
munkavállaló jogosult a társaság által 
biztosított személygépkocsit munka-
körével összefüggésben használni.

19/2015 (07.02.) sz. Taggyűlési ha-
tározat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasz-
nú Nonprofit Kft. Taggyűlése – a 
17/2015 (07.02.) számon az ügyve-
zető újraválasztására vonatkozóan 
meghozott határozatára tekintettel 
– felhatalmazza a magyar állam tag 
képviseletében eljáró személyt, L. 
Simon László parlamenti államtitkár 
urat, Gönczi Tibor Kálmán munka-
szerződésének aláírására. 

20/2015 (07.02.) sz. Taggyűlési ha-
tározat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasz-
nú Nonprofit Kft. Taggyűlése – a 
17/2015 (07.02.) számon az ügyve-
zető újraválasztására vonatkozóan 
meghozott határozatára tekintettel 
– felkéri a Társaság jogi képviselő-
jét, hogy gondoskodjon a Társasági 
Szerződésnek az ügyvezető kineve-
zéséhez kapcsolódó módosításáról 
és annak a törvényben rögzített ha-
táridőn belüli cégbíróság felé történő 
benyújtásáról.

Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.

Taggyűlési határozatok
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Mob.: +36/30-952-9987

Fotó:
Tatár Attila

A Magyar Turizmus Minőségi Díjjal
többszörösen kitüntetett domonyvölgyi

LÁZÁR LOVASPARK
éttermi teremfőnököt és

felszolgálókat keres.

Elvárások:
Felszolgáló: szakirányú végzettség, tár-
salgási szintű angol nyelvtudás, minőség
iránti elkötelezettség, szakmai gyakorlat,
precizitás, kreativitás, csapatszellem.

Teremfőnök (fentieken kívül): tárgyaló-
képes angol nyelvtudás, több éves szakmai

gyakorlat, vezetői tapasztalat.

Versenyképes fizetés, kiváló csapat,
szép környezet.

A jelentkezéseket fényképes önéletrajzzal
a lazarlovaspark@lazarlovaspark.hu

e-mail címre várjuk.



KÖZLEMÉNY

+ A Gödöllői Szolgálat Gödöllő egyetlen
hetilapja! Reklámozza cégét, szolgáltatását
nálunk, mert ezt biztos elolvassák

INGATLAN

+ Gödöllőn 620nm-es belterületi építési te-
lek 18m utcafronttal, gyönyörű környezetben
sürgősen eladó. I.ár: 9,9MFt 20-772-2429

+ Szadán, margitai részen, Gödöllőhöz na-
gyon közel, igényes környezetben, D-Nyi fek-
vésű, 1440nm-es, gondozott, építési telek
9,5M-ós i.áron sürgősen eladó 20-772-2429

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

+ Alkuképes, eladó építési telek Szadán,
Gödöllőhöz közeli részen, aszfaltos utcá-
ban, 1440 nm-es, délnyugati fekvésű, víz,
villany, gáz a telken, csatorna az utcában.
Iár: 8MFt. (20)804-2102

+ Szadán új építésű, minőségi csok képes,
dupla garázsos 3szoba+ nappalis ikerház
eladó. I.ár: 34,8MFt 20-772-2429

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

+ Gödöllő kiemelt részén, 4lakásos tár-
sasházban 120m2-es, n+4szobás ingatlan
450 m2-es telekrésszel eladó! 31,8MFt!
20-539-1988

+ Gödöllőn központhoz közel 920nm-es, jó
fekvésű, építési telek, extra 26m széles ut-
cafronttal eladó. I.ár: 13,3MFt 20-772-2429

+ Gödöllőn 1453m2-es, széles utcafrontú,
panorámás telek eladó! I.ár:17,5MFt 20-
539-1988

+ Eladó panorámás, 600nm-es építési telek
Gödöllőn, az Antalhegyen, a telken víz, vil-
lany, derítő van, gáz az utcában, belterületi
üdülőövezet, 25%-os beépíthetőség Iár: 6.5
MFt (20)804-2102

+ Gödöllő keresett részén n+3szobás új-
szerű ház 983m2-es telekkel! Iár:43MFt!
20-539-1988

+ KERESEK kertvárosban 140m2 körüli csa-
ládi házat vagy eladó telket! 20-944-7025

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

+ Sürgősen Eladó lakást keresek központ-
ban (20)804-2102

+ Gödöllőn, a Kecskés dűlőn eladó egy
16m széles, 1912nm-es zártkert, aminek
30%-a beépíthető. Iár: 3,3MFt. 70/611-
2539, 70/611-2789

+ Gödöllő és Isaszeg határában eladó 1ha
9025nm nagyságú szántó, jelenleg is gondoz-
va. Iár: 3,3MFt. 70/611-2539, 70/611-2789

+ Gödöllőn a valkói úton, a Spar közelében
eladó egy 1019 nm-es szántó(20x50m),
jelenleg is gondozva. Iár: 3,3MFt. 70/611-
2539, 70/611-2789

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

+ Eladó Gödöllőn a harasztban egy sorházi la-
kás, mely földszinti, 2szobás, 60nm alapterüle-
tű, kis udvarrésszel. I.á.: 15,7 mFt 20-919-4870

+ Eladó Szadán egy jó állapotban lévő 1999-
ben épült 90nm-es ikerház, mely áll nappa-
li- étkező- konyha (amerikai) +3szoba, fürdő-
szobából. Tetőtérben erkély, földszinten a
nappaliból teraszkapcsolat van kialakítva. Az
ingatlanhoz 320nm telekrész tartozik, melyen
garázs is található. I.á.: 22,9mFt 20-919-4870

+EladóGödöllő fenyvesi részén egy 120nm
alapterületű, összközműves, nappali+3szo-
bás, 2fürdőszobás családi ház 500nm-es
telken. A telken garázslehetőség, kút és
egyéb melléképületek találhatóak. A szo-
bák parkettásak. I.á.: 31,9 mFt 20-919-4870

+ Eladó Gödöllőn a belvárosban most
újonnan épülő 7 lakásos sorházban 2 és 3
szobás lakások. További információk telefo-
non: 20-919-4870

+EladóGödöllőn a kertvárosbanegy110nm-
es, nappali+3szobás családi ház kertkap-
csolatos terasszal, garázzsal, telepített örök-
zöldekkel, igényes kialakítású zsalugáteres
ablakokkal. I.á.: 34,9mFt 20-919-4870

+ Eladó Szadán egy 1,5 szobás, téglaépí-
tésű kis családi ház két utcára nyíló telken.
A ház alatt szuterén található. I.á.: 15,9 mFt
20-919-4870

+ Eladó Gödöllőn a Rét utcában egy nap-
pali+4szobás, 2fürdőszobás, 2 kocsi be-
állásos ikerház 500nm-es kizárólagos
használatú telekrésszel. Ezzel kapcsolatos
dokumentációk megtekinthetőek. További
információk telefonon: 20-919-4870

+ Eladó Gödöllőn az Erzsébet Parkkal
szemben egy társasházi 110nm összterü-
letű, 2szintes, duplakomfortos lakás. Az
ingatlan előtt ingyenes parkoló található.
Befektetők előnyben, akár visszabérlési le-
hetőséggel. E.á.: 25mFt 20-919-4870

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

+ (3901) Eladó Veresegyházon a Pacsirta
utcában egy 800nm telken lévő nappali-ét-
kező konyhás földszinti lakrész. Tetőtérben
3 szoba, fürdőszoba. Az ingatlan alá van
pincézve. Két helységből áll, mely garázs-
ként funkcionál. I.á.: 27,5 mFt 20-919-4870

+ Eladó Gödöllőn a belvároshoz közel eső
aszfaltozott csendes utcában egy 150nm
alapterületű, déli fekvésű, földszintes, 5
szobás, téglából épült, kifogástalan állapo-
tú családi ház 738nm-es telken. I.á.: 44,5
mFt 20-919-4870

+ Eladó Gödöllőn a fenyves csendes utcájá-
ban egy 2szintes, téglából épült családi ház
560nm-es telken, mely áll egy nappali-étke-
ző-konyha, 2szoba, 2fürdőszobából. A ház
alatt szuterén, garázs és egyéb helységek
vannak kialakítva. Nappaliból kertkapcsola-
tos terasz nyílik. I.á.: 28 mFt 20-919-4870

+ Eladó Gödöllőn a kertvárosban egy déli
fekvésű, nappali(40nm)+3szobás, 2fürdő-
szobás, konyha-étkezős családi ház terasz-
szal, melyhez tartozik egy télikert jellegű
szoba, benne szauna zuhanyzóval. Az épület
alatt garázs található. A kertben örökzöldek
vannak telepítve. I.á.: 29,5mFt 20-919-4870

+ Eladó Isaszegen egy közvetlen tóparti
panorámás, 2szintes, kifogástalan állapo-
tú, nappali+2szobás, erkélyes, teraszos,
garázzsal ellátott lakóház 800nm-es telken.
I.á.: 19,9 mFt 20-919-4870

+ Eladó Gödöllő legkeresettebb részén a
harasztban, közel a belvároshoz egy igénye-
sen felújított, 2 szintes ikerház, mely a föld-
szinten áll egy nappali, étkező, konyhából,
fürdőszobából, az emeleti részen 3 szoba
fürdőszoba, erkély található. Az ingatlan
alatt teljes egészében egy szuterén van ki-
alakítva, mely funkcióját tekintve tároló és
hobbiszoba számára alkalmas. Az ingatla-
non nagyméretű garázs, a kert részén pe-
dig automata öntözőrendszer van kialakítva.
Ár-érték tekintetében rendkívül kedvező.
I.á.: 29 mFt 20-919-4870

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
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+ Eladó Szadán 2473nm területű, összköz-
műves építési telek széles utcafronttal, gyü-
mölcsfákkal, panorámás kilátással. Eladási
ára: 17 mFt 20-919-4870

+ Szuper árcsökkenés!!! Két generációs
családi ház, tulajdonostól áron alul Gödöllő
kedvelt kertvárosi részén eladó. Tehermen-
tes. Akár vállalkozásra is alkalmas. Két külön-
álló 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+sza-
una is van. Iá.: 26,9 mFt. Tel.: 20-3464-718.

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

+ Remsey krt-on mélygarázsban garázs-
beálló eladó. Tel.: 30/201-7329.+ Eladó
Isaszegen, Ilkamajorban, a horgásztavak
közelében 3db (826m2, 827m2, 827m2)
egymás melletti építési telek külön és egy-
ben is. A telkek 30%-a beépíthető. Víz, vil-
lany az utcában a telek előtt, a gázvezeték
350 méterre. Iár:3MFt/db. 20/4996-748

+ Eladó Palotakerten, 7. emeleten egy 2
szobás, erkélyes, egyedi fűtéses lakás. Ár:
13 MFt. 30/263-7905

+ KIRÁLYTELEPEN 2,5 szobás, otthonos,
hangulatos, tégla családi ház szép kerttel
(gyümölcsfák, kút, lombház), jó állapotban
eladó. Iár: 25,8 M Ft. Érd: 30/273-5290

+ DOMONYVÖLGY BELTERÜLETÉN 226
nm-es telken 45 nm-es, közművesített, cse-
répkályha fűtéses, téliesített faház eladó.
Ár: 4,5 MFt. Ingatlanközvetítők ne hívjanak!
Tel: 70/214-7201

+ Tóalmáson 110 nm-es téglaépítésű, 3 szo-
bás, központi fűtéses, rendezett udvarú há-
zamat eladnám vagy értékegyeztetéssel gö-
döllői lakásra cserélném. Érd: 20/416-2660

+ Eladó Gödöllőn Szilágyi E. utcában
1060nm-es parkosított telken 110nm-es
3szoba+n családi ház. Külső szigetelés,
új nyílászárók, redőnyök, új villany, vízve-
zeték, 110nm-es melléképület, kút, pince.
Iár:24,3MFt. 30/402-7276

+ Eladó Gödöllőn, az Egyetemen 6 lakásos
társasházban, zöld övezetben 65 nm-es, 2
szobás lakás. Iár: 17,3MFt. Érd: 20/223-6131

+ Csak vevőknek! Tóalmáson fűthető, ga-
lériás, fából készült nyaraló eladó! Tel:
20/9360-097

+ Gödöllő, Palotakert 10. fszt. 4. 38 nm-es,
felújított 1 szobás lakás eladó. 30/9320-923

+ Eladó Gödöllőn 1001 nm-es zártkerti in-
gatlan a belterület határán. Iár: 2,9 MFt. Tel:
30/537-6985

+ Eladó Szadán az Aranyhegy utcában 860
nm-es zárt telek faházzal, tárolóval, villany,
víz, csatorna, fúrt kúttal. Iár: 5 MFt. Tel:
30/982-3659

+ Parasztház eladó Zsámbokon 1160 nm
telken 5 millióért. 1,5 szoba, konyha, fürdő-
szoba, víz, villany, gáz, rengeteg mellékhe-
lyiség állatok tartására, gyümölcsfák auto-
mata locsolóval. Tel: 30/466-0466

ALBÉRLET KIADÓ

+ Gödöllő belvárosában 50 nm-es új lakás
alacsony rezsivel, zárt gépkocsi parkolóval
kiadó. Konyhabútor, hűtőszekrény, mosó-
gép a lakásban. Érd: 30/250-4696

ÜZLET, IRODA, GARÁZS

+ Gödöllő központjában, utca fronti 34
négyzetméteres helység hosszútávra kiadó.
Tel.: 06-20-3456-552.

+ Új építésű, saját parkolóval rendelkező, ala-
csony rezsijű, dupla bejáratos üzlet, iroda,be-
mutatóterem,rendelő céljára alkalmas. Akár
azonnali költözéssel! Tel.: 20/3456-552.

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

+ Gödöllő központjában a könyvtárral szem-
ben 19 nm-es földszinti iroda/üzlet helyiség
kiadó. Érd: 06-28-410-115, 70/411-2466

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

+ GARÁZS kiadó március elsejétől a Patak
téri garázssoron. 10.000 Ft/hó. 30/502-4148

ÁLLÁS

+ Gödöllői éttermünkbe keresünk pizza sza-
kácsot. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a
pizzamaxcaffe1@gmail.com email címen lehet.

+ Gödöllői éttermünkbe keresünk konyhai ki-
segítőt. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a
pizzamaxcaffe1@gmail.com email címen lehet.

+ Gödöllői éttermünkbe keresünk futárt.
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a pizza-
maxcaffe1@gmail.com email címen lehet.

+ Gödöllői éttermünkbe keresünk sushi sza-
kácsot, a betanítást is vállaljuk. Jelentkezni
fényképes önéletrajzzal a pizzamaxcaffe1@
gmail.com email címen lehet.

+ Távközlési és informatikai eszközök nagy-
kereskedelmével és kivitelezésével foglal-
kozó cég dinamikusan fejlődő csapatába
keresünk optikai hálózatok szerelésében
jártas kollégát. A munkavégzés helye- or-
szágos! Elvárásaink: önálló munkavégzés
és problémamegoldó képesség, B kate-
góriás jogosítvány. Jelentkezni fényképes
önéletrajzzal a fodor@pck.hu email címen
lehet. Telefonon a következő számon érdek-
lődhet: +36-30-427-6284

+ Gödöllői kávézóba, teljes munkaidő-
be, FELSZOLGÁLÓ/ PULTOS munka-
körbe munkatársat keresünk. Jelentkezni:
30/400-4762

+ ANGOL, NÉMET nyelvtanárokat kere-
sünk azonnali belépéssel. Jelentkezés ön-
életrajz, diploma küldésével: info@ili.hu,
I.L.I. Nyelviskola

+ Szakképzett KERTÉSZT keresek márciu-
si kezdéssel felvételre. 30/528-7777

+ Gödöllői üzembe 3 műszakos munká-
ra, betanított munkást felveszünk. Tel.:
70/325-8729

+ Gödöllői cég gödöllői munkavégzésre
FESTŐ, ASZTALOS, ÁCS szakmunkásokat
keres! Érd: 30/369-4823

+ Gödöllői székhelyű vállalkozás keres egy
műszakos munkarendben, teljes munkaidő-
ben dolgozni tudó: 1fő könnyű betanított fi-
zikai munkára. 1fő targonca-vezetői jogosít-
vánnyal és gyakorlattal rendelkező könnyű
betanított fizikai munkára munkatársakat. A
fényképes önéletrajzokat az alábbi e-mail
címre várjuk: allasgodollo@gmail.com

+ Középkorú nő CUKRÁSZ végzettséggel
napi 4 órás munkát vállal Gödöllőn. Tel:
20/498-8655

+ Üzemanyag töltő állomás
felvételt hirdet shopeladói
munkakör betöltésére Gödöl-
lőn. Fényképes önéletrajzokat
e-mailben a godollo.shell@
gmail.com címre várjuk.

+ Azonnali kezdéssel felve-
szünk kollégákat HAJNALI
HÍRLAPKÉZBESÍTÉSRE.
Bérezés havonta, fix alapon.
Érd: 20/257-7411

+ Gödöllői Taxi társaság
SOFŐRT keres. 20/2420-
420

+ A Gödöllői Mosolygó Óvo-
da álláspályázatot hirdet 2
ÓVODAPEDAGÓGUS mun-
kakör betöltésére. A munka-
viszony kezdete: 2016. június
1. Közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan. A
munkavégzés helye: 2100
Gödöllő, Kazinczy krt. 32.
Pályázati feltételek: - Óvoda-
pedagógusi főiskolai vég-
zettség. - 3 hónapnál nem ré-
gebbi erkölcsi bizonyítvány. A
pályázat elbírálásánál előnyt
jelent a fejlesztőpedagógusi
végzettség. A pályázat be-
nyújtásának határideje: 2016.
március 22. A pályázat elbí-
rálásának határideje: 2016.
április 22. A pályázat benyúj-
tásának módja: Postai úton,
a pályázatnak a Gödöllői Mo-
solygó Óvoda címére történő
megküldésével, vagy szemé-
lyesen.
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KÍNÁLATUNKBÓL: *Az Átrium Üzletházban, frek-
ventált helyen 15,4 nm-es, alacsony rezsijű üzlet el-
adó. Iá.:15,94 m Ft.

*Az Antal-hegy lábánál 155 nm-es, stílusos polgári
ház 1291 nm-es, ősfás telken eladó. Iá:36 mFt.

*A Rögesben nappali+ 4 szobás, újszerű, elegáns
családi ház 1000 nm-es telken eladó. Iá:46 mFt.

*A Nagyfenyvesben nappali+4 szobás,120 nm-es
családi ház 820 nm-es telken eladó. Iá:19,5 mFt.

A fóti Bundiner cukrászda

CUKRÁSZT
és PULTOST keres.
Az önéletrajzot a követke-
ző címre kérjük elküldeni:

info@bundiner.hu
Tel: 27-363-033

Ajándék hirdetés
a Szolgálatban!

1+1=3 Akció! Részletek
az irodában vagy telefonon!



+ Gödöllői telephelyű vállal-
kozás keres áruterítésben
jártas, gyakorlattal rendel-
kező gépkocsivezetőket B
kategóriás vezetői engedély-
lyel, 3,5t tgk-ra. Jelentkezni
fényképes önéletrajzzal az
alábbi e-mail címen lehet:
sofor.tgk@gmail.com

SZOLGÁLTATÁS

+ AERECO légbevezetők
beszerelése 3 napon be-
lül! A higroszabályozású
légbevezetők beépítésével
megelőzhető, ill. megszün-
tethető a páralecsapódás,
penészedés. Nyílt égésterű
gázkészülékekhez, kályhák,
kandallók légellátásához
speciális légbevezetőket is
kínálunk. Kor-Mon Nyílás-
záró KFt. Gödöllő, Kossuth
L. u. 26. Tel.: 06-30-398-48-
15; 06-28-423-739

+ Telekkel rendelkező tu-
lajdonosoknak generál ki-
vitelezésben, referencia
háttérrel kínálunk új építé-
sű lakóházak kivitelezését
153.000 Ft/nm áron. 20-
919-4870

+ Barbara kutyakozmetika.
Cím: Nagytarcsa, Tesse-
dik Sámuel u.38. Kérés-
re házhoz megyek. www.
barbarakutyakozmetika.hu
+3620/9355059.

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

+ FŰNYÍRÁS, fűkaszálás, bozótirtás, par-
lagfű mentesítés, sövénynyírás, parkfenn-
tartás. Tel.: 30/622-7421, e-mail: fukasza-
lasgodollo@gmail.com

+ KERTGONDOZÁS: metszés, perme-
tezés, sövénynyírás, bozótirtás, fűnyírás,
gyepszellőztetés, fakivágás, kaszálás és
egyéb kerti munkák. Lelkiismeretes, ala-
pos, megbízható munka rendszeresen és
alkalmanként is. Tel: 30/528-7777

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

+ KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabér-
számfejtés, tanácsadás. Gödöllő, Tűzto-
ronyház, Kossuth utca 13. Tel: 06-30-592-
1856, 06-30-508-1380, 06-28-784-752

+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERE-
LÉS, új csatorna bekötés, fürdőszobák, régi
fűtési rendszerek, vízvezetékek felújítása, új
szerelése, kialakítása, locsoló, mérő terve-
zése, beépítése, átadása. Cirkók, gázkészü-
lékek, konvektorok karbantartása felújítása,
javítása. Tel: 20/9527-289, 28/476-229

+ SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hív-
jon bizalommal, házhoz megyek. Számító-
gép szerelés, rendszer és programtelepí-
tés, vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel:
30/333-9201

+ Azonnali kezdéssel vállalok KŐMŰVES
MUNKÁT, BURKOLÁST, VÍZSZERELÉST,
TETŐJAVÍTÁST, és fűnyírást 20% kedvez-
ménnyel! Tel: 06-70-361-9679

+ METSZÉS – PERMETEZÉS motoros
és kézi permetező géppel. Gyümölcsfák,
fenyők, tuják kivágása, metszése. Zöld-hul-
ladék elszállítás. Árok és ereszcsatorna
tisztítás. Veszélyessé vált fák kivágása alpin
technikával. 20/922-4400

+ KÖLTÖZTETÉS akár csomagolással, bú-
torszereléssel, dobozolással 4.000,-Ft/órá-
tól! FUVAROZÁS UNIÓN BELÜL! Kovács
Péter 06-30-9546-504

+ ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál
kivitelezés, gipszkartonozás, hideg-meleg

burkolás). Vállalunk mindennemű építőipa-
ri kivitelezést. Gyors, megbízható munka.
Ingyenes árajánlat felmérés alapján. Tel:
20/4359-650

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

+ KERTIMUNKA Kerttakarítás, metszés,
permetezés, ültetés. Rotációs kapálás,
gyepszellőztetés. Füvesítés. Fűnyírás, fűka-
szálás, bozótirtás, sövénynyírás. Ágak, leve-
lek elszállítása. 30/747-6090

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

+ Amerikai biztosítások kötése. Tel:
70/633-8184

+ KÖLTÖZTETÉS! ZONGORA, PÁNCÉL-
SZEKRÉNY SZÁLLÍTÁS hétvégén és ün-
nepnapokon is. Kérésére értékeit becso-
magoljuk. Tel: 70/621-6291

+ KERTÉSZ SZAKEMBER vállal metszést,
permetezést, kertfenntartást és kertépítést.
Tel: 30/320-8360

+ ÁCS munkákat, tetőjavításokat, lapos te-
tők szigetelését, faházak és faépítmények
építését, kémények javítását, kőműves mun-
kákat vállalunk garanciával Gödöllőn és
környékén. 20/451-3119

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

EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS

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

+ Gyógypedikűr: tyúkszem, szemölcs, bőr-
keményedés, vastag benőtt gombás köröm
kezelése, ápolása. Talpmasszázs. Óvakod-
jon a feketén dolgozó házaló kontárok-
tól! 30 év szakmai háttér. Bárándi József
20/532-7275
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+ Betegségeket kiváltó lelki okok, párkap-
csolati problémák oldása Gödöllőn. Továb-
bi információ a www.thetagodollo.hu olda-
lon. Időpont egyeztetés: 20/367-4274

+ NŐNAPI AKCIÓS HETÜNK! Lepje meg
kedvesét, feleségét mágneses állapot-
felmérés és talpmasszázzsal. 3.000,-Ft.
QUANTUM SZIGET – Petőfi tér 16. Beje-
lentkezés: 70/6092-850

+ Egészségi panasza vagy túlsúlya van?
Fogyás és gyógyulás egyben! Tel: 30/473-
5572. Facebook: Egészségkalauz nővér
szemmel. Keressen bizalommal!

+ GYULLADÁSCSÖKKENTÉS! FÁJDA-
LOMCSILLAPÍTÁS! Öngyógyító képesség
beindítása és fokozása LÁGY-LÉZER TE-
RÁPIÁVAL! Légúti, fogászati és fülpana-
szok (gyulladás, fülzúgás) stb. kezelése
természetes, hatékony módszerrel. Izomla-
zítás, feszültségoldás masszázzsal!

OKTATÁS

+ ANGOL és SPANYOL nyelvoktatást vállal
FILMSZINKRON, könyvfordítás, vizsgaelő-
készítés és korrepetálás területén jártas
FIATAL, tapasztalt nyelvtanár. Tel: 06-70-
559-3918

+ MATEMATIKA – korrepetálást (2.általá-
nostól), emelt- és középszintű érettségire
való felkészítést vállal gödöllői középiskolai
tanár. Főiskolások, egyetemisták segítése
is! 20/380-2268 (du., este hívható)

+ Gyakorlott tanítónőként alsó tagozatosok
részére ANGOL nyelv tanítását, korrepetá-
lását és MAGYAR nyelvtan, szövegértés,
helyesírás fejlesztését vállalom. Házhoz me-
gyek, tananyagot viszek. Érd: 70/633-8525

ADÁS~VÉTEL

+ Kíváló extraszűz olívaolaj, 100% olasz minő-
ség eladó. 1liter 2200Ft. Érd.: 30/8518 763

+Eladó egyOmron felkaros, pumpás, használt
vérnyomásmérő 4000Ft. Érd.: 30/280-1313

+ KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIB-
RISEKET, papírrégiségeket, magyar és kül-
földi bélyeggyűjteményeket VÁSÁROLOK.
Tel: 28/412-230

+ Almásy Katalin becsüs, vásárol legmaga-
sabb áron bútorokat (romosat is), festmé-
nyeket, órákat, dísztárgyakat, porcelánokat,
szobrokat, könyveket, csillárt, szőrmebun-
dát, hangszert, kitüntetést, régi pénzt, csip-
két, bizsukat, borostyánt, hagyatékot, min-
denféle régi tárgyat díjtalan kiszállással,
értékbecsléssel hétvégén is. 30/308-9148

+ RÉGISÉG. Pappné Szilvia szakbecsüs
díjtalan kiszállással vásárol antik bútorokat,
festményeket, órákat, mindenféle szobro-
kat, vitrin dísztárgyakat, ezüstöt (hibás és
hiányos darabokat is), régi pénzeket, bizsu-
kat és ékszereket, mindenféle régiséget és
HAGYATÉKOT. Legmagasabb áron vásáro-
lunk! Tel: 06/1-293-1759, 70/942-0806,
20/465-1961

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

+ AKKUMULÁTOR minden típusú gép-
járműhöz szaküzletünkben vagy kiszállí-
tással. Szolgáltatásaink: beszerelés, be-
vizsgálás, 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 Lu-
dányi Méhészetből! Akác-, Virág-, Hárs-
, Gesztenye-, Repce krém-, Selyemfű-,
Lépesméz, Propolisz, Virágpor kapható.
3kg fölött házhoz szállítjuk. Dióbél eladó
(2.000.-Ft/kg). 30/9891-721

+KERTÉSZKEDŐKFIGYELEM! Érett marhat-
rágya 60 l-es kiszerelésben 800 Ft/zsák. Szál-
lítás megoldható. Rendelhető: 20/469-9295

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

+ ALMAVÁSÁR GÖDÖLLŐN! Ismét kap-
ható CSÁNYI ALMA. Idared, KR-11-es
(Jonatán-Starking keveréke). Ár: 180 Ft/
kg. Sütnivaló és léalma. Ár: 80 Ft/kg. Tel:
20/4359-650

+ Társ- és partnerközvetítés. Tel.: 20/9455-
583.
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Beküldési határidő: 
2016. március 15.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft- 
os vásárlási utalványát nyerte: 
Fürjes Kálmán, Kaffka M. u. 3., 
Pap Ádám, Hegy u. 8.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-
os vásárlási utalványát nyerte:   
Fodor Nagyezsda, Kossuth L. u. 
14/7., Szabó Józsefné, Szőlő u. 
14. 
A Happy Box 2000 Ft-os vásár-
lási utalványát nyerte: Pistai 
Gergő, Erzsébet királyné krt. 1.
A Városi Mozi ajándékát nyerte: 
Vincze Istvánné, Kazinczy krt. 11., 
Tóth Lilla, Rigó u. 39. 
A Mezőgazdasági és Kertésze-
ti Áruház 1000 Ft-os vásárlási 
utalványát nyerte: Szilágyi Dóri, 
Dessewffy A. u. 46., Fekete Ág-
nes, Toboz u. 8. 
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