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TerjeszTői ára: 75 fT

Az Isaszegi úton tartottak gyakorlatot a katasztrófavédelem munkatársai.
(2. oldal)

www.szolgalat.com

lokálpaTrióTa heTilap • alapíTva: 1992

Teleki Pálra emlékeztek halálának 75. évfordulóján a máriabesnyői temetőben.
(6. oldal)

Szlavkovszki Zsolt (16) egyéni világbajnoki címet szerzett a légtornász-világbajnokságon.
(8. oldal)

TILTAKOZÓ AKCIÓK ÉS TÁRGYALÁSOK

Ismét munkában

Mi lesz veled, közoktatás?
Országszerte tiltakoztak a pedagógusok a közoktatás helyezete miatt március 30-án. A
pedagógusok egy órás sztrájkjához Gödöllőn is sok érintett
csatlakozott.

Fotó: Tatár Attila

A tiltakozók a Török Ignác Gimnázium épülete előtt gyűltek össze
szerdán. Reggel 8 órától 9-ig több
oktatási-nevelési intézmény pedagógusai, valamint a kezdeményezéshez
csatlakozó szülők cserélték ki véleményüket, akik így kívántak hangot
adni a közoktatás helyzete miatti aggodalmuknak és kifejezni a tanárokkal való szolidaritásukat.
Volt aki megtapsolta,volt aki le
liberósozta a békés tüntetőket, akik
szimbolikusan „valami kockásat” is
igyekeztek viselni. A tiltakozók később az internetes közösségi oldalakon is megerősítették, nem politizál-

ni akarnak, hanem tanítani. A Török
Ignác Gimnázium tanárainak kérésére a törökös diákok nem vettek részt
a tiltakozó akcióban.
A „lyukasóra” akció után újabb
megmozdulások jöhetnek, a követ-

kező sokakat érintő dátum április
15., erre a napra a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete kétórás
figyelmeztető szrájkot hirdet, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége
pedig oktatási konzultációs fórum

Mentőmotorosok
Április elsejétől a mentőmotorosok
is munkába álltak az Országos Mentőszolgálatnál (OMSZ).
Első lépésben az M3-as gödöllői
szakaszán egy nagymotor, a Markó
utcában lévő központban pedig két
mentőrobogó kapcsolódott be a mentési láncba.

összehívását
kezdeményezi.
Még ezt megelőzően a Tanítanék mozgalom és a Civil Közoktatási Platform április 12-én
a Magyar Újságírók Országos
Szövetsége (MÚOSZ) székházába hívja tárgyalni a kormány
megfelelő felhatalmazással rendelkező képviselőit, a sajtó nyilvánossága előtt.
A különböző tiltakozó akciók
több szálon futnak, a Pedagógusok Szakszervezete lapzártánk
idején tárgyal a kormánnyal,
Galló Istvánné a szervezet elnöke szintén kilátásba helyezte,
hogy ha néhány fontos kérdésben nem sikerül dűlőre jutni a kormánnyal, akkor a pedagógus sztrájkbizottság fontolóra veszi a sztrájk
meghirdetését, ők azonban már egynapos akciót terveznek.

A mentőmotorokon speciálisan képzett mentőtisztek és orvosok (esetkocsi szintű felszereléssel), a robogókon
pedig magasan képzett mentőápolók
dolgoznak, akik speciális beavatkozási
kompetenciával rendelkeznek.

(folytatás a 3. oldalon)

(folytatás a 3. oldalon)
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Búcsúzni kellett az állomás öreg hársfájától

új munkák kezdődtek
Hétfőn megkezdődtek a Sió utca-Turul
utca csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciójának munkálatai. Ennek
során a már meglévő, de elöregedett,
zárt vízelvezetés felújítására kerül sor.
Az építés ideje alatt forgalomkorlátozásra, útlezárásra lehet számítani, a
lakók számára azonban feltehetően a
jelenleg zajló, nagy zajjal járó bontás
okozza a legtöbb kellemetlenséget,
amiért a VÜSZI a lakosság megértését
kéri. A várható befejezés május 31.
A héten befejeződnek a tavaszi növényápolási
munkák, amik több hete tartanak. Ennek során
a faápolást, a balesetveszélyessé vált ágak eltávolítását, a szükséges fakivágásokat végezték
el. Az utolsó fázisban a Dózsa György úti temetőben dogoznak a szakemberek, itt kerül sor
többek között a fagyöngymentesítésre is.

Bár évek óta folyamatosan nagy gonddal kezelik a városi faállományt, sajnos nem sikerül
minden fát megmenteni. Így például a múlt héten a vasútállomás krími hársai közül is búcsút
kellett venni az egyiktől. A döntés előtt a fát
megvizsgálták a nemrég vásárolt korszerű Fakop berendezéssel, ami sajnos a szakembereket
igazolta: a növény belül üreges volt, egyaránt
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veszélyeztette a vasútállomáson közlekedőket
és az épületet. A szakemberek kénytelenek voltak meghozni a szomorú döntést, és kivágni az
öreg fát, aminek a helyére a tervek szerint őszszel kerül majd új.
***
Az ELMŰ Hálózati Kft. március 29-én megkezdte az elöregedett, bizonytalan műszaki
állapotú közvilágítási földkábelek cseréjét. A
munkák várhatóan júniusig tartanak. A felújítás
a lakossági áram szolgáltatást nem érinti.
Az egyes helyszíneken a munkavégzés alatt
ideiglenes forgalomkorlátozásokra kell számítani, átmenetileg egyes helyszíneken a megszokott parkolási rend is megváltozhat.
Az ELMŰ Hálózati Kft. a várható kellemetlenségek miatt kéri az érintett lakosok türelmét.
A FELÚJÍTÁS AZ ALÁBBI ÜTEMEZÉS
SZERINT ZAJLIK:
2016. 03. 29-tól 2016. 05. 07: Palotakert stny.
5-6-6a-6b. (Fűtőmű előtti, és az Állomás u.-tól
a Fűtőműig terjedő lakótelepi út mentén lévő
közterületek) – jelenleg itt, egészen az Alsópark
fősétányáig terjedően zajlanak a munkák.
2016. 04. 07-től 2016. 05. 13-ig: Palotakert
stny. 7-14.-Állomás út járda által határolt közterület
2016. 04. 18-től 2016. 05. 21-ig: Erzsébet királyné krt. 1-14., 25-28. által határolt közterületek, Erzsébet kir.-né krt.1-14. épületek HÉV
felőli oldala)
2016. 04. 21-tól 2016. 05. 28-ig: Magyar K.
köz-Mihály D. köz-Nagy S. köz-Erzsébet királyné krt. 18-25. által lefedett közterületek
2016. 04. 27-tól 2016. 06. 07-ig: Ambrus Z. köz
lakótelep
jb

nem szűnik meg a hatvani vonal!

április 1-jei átverés volt
Többen is felháborodva fordultak hozzánk az
elmúlt napokban egy hír kapcsán, ami több
internetes hírportálon is megjelent. Mindenkit
ledöbbentett a tudósítás, miszerint a BudapestHatvan vasútvonalon kivonják a forgalomból a
Hatvanig közlekedő Flirt vonatokat, december
31. után pedig megszűnik a vonalon a vasúti
közlekedés.
A hír szerencsére nem igaz! Ez egy túl jól sikerült tréfa volt, a cikk végén ugyan maguk
a szerzők is odaírják, hogy álhírről van szó,
ami akár hamar ki is derülhetett volna annak,
aki végigolvassa a szöveget, amiben például

Gödöllő alpolgármestereként Magyar Konrád
neve szerepelt. Hogy a hírt sokan komolyan
vették, abban valószínűleg nagy szerepe volt
annak, hogy a múlt héten és a következő napokban, április 9-ig, pályakarbantartás miatt
több hatvani vonat helyett a gyorsvonatok szállítják az utasokat, ahogy azt lapunk múlt heti
számában mi is hírül adtuk.
Jó hír, hogy a felújítást követően visszaáll a
régi közlekedési rend.
Addig is pontos – átverés nélküli – információt
a www.mavcsoport.hu oldalon és a vasútállomásokon kaphatnak az utazók.
kj

katasztrófavédelmi gyakorlat az isaszegi úton

csak szimulálták a Balesetet

Különleges balesetnél vetették be
a katasztrófavédelem szakembereit március 30-án az Isaszegi úton,
a Földhivatal épülete előtt. Még
szerencse, hogy a kivonulás csak
gyakorlat volt, amit rendszeresen
szerveznek az érintett szakemberek – mentősök, rendőrök, tűzoltók,
speciális mentők – bevonásával annak érdekében, hogy ha szükséges,
éles helyzetben is gyors és pontos
beavatkozásra legyenek képesek.
Az múlt heti gyakorlat során egy olyan balesetet szimuláltak, amiben az egyik érintett egy veszélyes
hulladékot (gázolajat) szállító gépjármű volt. A modellezés szerint a tartály megsérült, a gázolaj
pedig kifolyt.
Első lépésként áttekintették, hogy ilyen esetben milyen intézkedések foganatosítására van szükség,
majd a helyszínen a vészhelyzetet elhárították: a kiömlött gázolajat homokkal lefedték és „veszélyes
hulladék szállítására alkalmas” jelöléssel ellátott zsákokban szállították el.
A szimuláció a települési köteles polgári védelmi szervezet parancsnoki törzsének törzsvezetési
gyakorlata, valamint a Gödöllő település önkéntes mentőcsoport rendszerbeállító- és minősítő gyakorlata volt, amiben a társszervek közül a Gödöllői Rendőrkapitányság munkatársai vettek részt. A
megvalósításhoz szakmai segítséget a Saubermacher Magyarország Kft. és az ADR nyújtott.
jk

VÁROSSZÉPÍTÉSI HÉTVÉGE – 2016. ÁPRILIS 16.
A korábbi évek hagyományait folytatva idén is lesz városszépítési hétvége, amikor önkéntesek virágosítják a gödöllői közterületeket, varázsolják
széppé a szabadtéri bútorokat, megállókat. A városrészi egyesületek április 16-án az alábbi időpontokban és helyszíneken várják a csatlakozni
szándékozáókat:
VIRÁGOS MÁRIABESNYŐÉRT EGYESÜLET: 9 óra: Juhar utcai játszótér: takarítás, homokozó rendbetétele, metszés, gallyazás, tavaszi munkálatok.
CSANAKÉRT EGYESÜLET: 9 óra: Csanaki, Címer utcai játszótér: a játszótéren és a környékén szemétszedés
KERTVÁROSI EGYESÜLET, TELEKI PÁL EGYESÜLET: 9 óra: Teleki Pál tér:
buszmegálló festése, tavaszi munkálatok
BLAHÁÉRT TÁRSASÁG: 9 óra: Ligeti Juliska utcai játszótér: faültetés, tavaszi munkálatok
LISZI (LAKÓTELEPÉRT EGYESÜLET): 9 óra: Kazinczy lakótelep, játszótér:
virágültetés (egynyári vagy futó növénnyel) nagyobb fák tövében; 9 óra:
Patak téri garázssor melletti nem szabványos játszóeszközök: balesetveszélyes eszközök kiszedése, helyette pihenősarok kialakítása, területrendezés; 9.30: Munkácsy M. út- Paál László köz belső pihenőpark: padfestés, virágültetés; 10 óra: Szőlő utca – Éva utca sarka buszmegálló mögött:
faültetés (3-4 fa), sövénytelepítés a sarokteleknél, a Szőlő utcai járdával
párhuzamosan, az Éva utcai sarkon
LISZI (LAKÓTELEPÉRT EGYESÜLET), HARASZT EGYESÜLET: 15 óra: GIM
Ház kertje: almafa-ültetés, szőlőültetés, virágültetés, kertgondozás (gyep
rendbetétele, gereblyézés, fűnyírás, elszáradt bokor- és faágak levágása)
TÜNDÉRKERT EGYESÜLET: 9 óra: Egyetemi játszótér: takarítás, szemétszedés, fűvetés, korlátfestés; 9 óra: Rómer Flóris játszótér:
takarítás, szemétszedés, egynyári virágültetés, pad-és korlátfestés; 9 óra:
SPAR játszótér: takarítás, szemétszedés, egynyári virágültetés, pad-és korlátfestés
ALVÉGI CIVIL TÁRSASÁG: 9 óra: Gébics u. játszótér, Faiskola téri játszótér, Malom-tó utcai játszótér, Major utcai játszótér: Tavaszi munkák
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Négy év alatt közel 8%-kal Nőtt az öNkormáNyzat vagyoNa tiltakozó akciók és tárgyalások

Intézkedési terv készül az ÁSZ-jelentéshez Mi lesz veled, közoktatás?
A képviselő-testület április 14-i
ülésén tárgyalja majd az Állami Számvevőszék jelentését
a gödöllői önkormányzatnál
végzett 2
015-ös vizsgálatáról
és az önkormányzat ahhoz
kapcsolódó intézkedési javaslatait.
– Mire terjedt ki az ÁSZ vizsgálata és mi ennek a jelentősége? –
kérdeztük dr. Nánási Éva címzetes
főjegyzőt.
– Az állami számvevőszéki ellenőrzés minden önkormányzat életében kiemelkedő időszakot jelent,
hiszen az közvetve-közvetlenül a
munkánkat segíti. Nagyon alaposan fel is kell rá készülni. A 2015-ös
vizsgálat programja a gazdálkodás
szabályszerűségére terjedt ki. Júniustól szeptemberig tartott az ellenőrzés, aminek az előkészítése rendkívül sok feladattal terhelte a hivatal
munkatársait. 1200 megabyte menynyiségű iratanyagot – gyakorlatilag
4 év komplett gazdálkodási anyagát,
szerződéseit, emellett alapító okiratokat, beszámolókat, szabályzatokat
– kellett feltöltenünk az ÁSZ tárhelyére. Ezek áttanulmányozása után
jöttek ellenőrzésre a számvevők.
– Milyen megállapítások születtek?
– Bár a jelentés szabályozásbeli hiányosságokat megállapított, összességében nem ítéli meg negatívan a
munkánkat. A megállapítások döntő
többsége arra hívta fel a figyelmünket, hogy nem teljes körű a szabályozásunk a vagyonnyilvántartásban, a
vagyonkezelésben és a belső kontroll mechanizmusokban. Ezeket el
kell fogadnunk, ezekről magunk is
tudtunk. Olyan megállapításra nem
jutottak a számvevők, ami arra utalna, hogy a gazdálkodás törvénytelen
volt vagy a vagyonkezelésben súlyos
hibák lennének.
– Érdemes lehet megemlíteni,
hogy milyen jogszabályi és állam-

igazgatási környezetben dolgozott
az önkormányzat 2011 és 2014 között?
– Feltétlenül! 2011-ben új önkormányzati törvényt fogadott el az
Országgyűlés, aminek az előírásai
fokozatosan, zömében 2013-ban léptek hatályba. 2012-ben új államháztartási törvény született, ami számos
változást hozott az önkormányzati
gazdálkodásban, a könyvvezetésben,
a szervezeti struktúrában továbbá az
állam és az önkormányzatok közötti
feladatmegosztásban. Megjelent egy
új, a nemzeti vagyonról rendelkező
törvény, ami alapján az önkormányzatoknak is új vagyonrendeletet
kellett alkotniuk. 2014-től új számviteli rendszert vezetett be az állam
az államháztartási szervek egészére
vonatkozóan. Hatalmas mennyiségű
és a gazdálkodást jelentősen befolyásoló jogszabályi változások történtek tehát ebben az időszakban,
és gyakran előfordult, hogy költségvetési szervekkel egyetemben csak
futottunk az események után. Első
körben arra koncentráltunk, hogy a
szabályozást a gyakorlatba ültessük
át, így késhetett vagy csúszhatott a
belső szabályzatok felülvizsgálata.
Az ÁSZ vizsgálat megállapításainak
döntő többsége is ebből a helyzetből
adódott.
Sok esetben elmaradt a pénzügyi
apparátusok felkészítése a megváltozott jogszabályok alkalmazására.
Rengeteg jogértelmezési vita is volt.
Az Államkincstár az elmúlt években
többször egyedi állásfoglalásokkal
próbálta orvosolni a szabályozásbeli vagy értelmezési problémákat. Az
önkormányzat teljes gazdálkodását
kétszer kellett átkönyvelni pl. 2014ben a jogszabályi változások miatt –
erre az ÁSZ jelentés is utal. Ugyancsak elismerték a számvevők, hogy
emiatt a 2014-es adatok nem is nagyon hasonlíthatók össze a megelőző
évek pénzügyi adataival.
Mindezek mellett 2011-től elvit-

te az állam az önkormányzatoktól a
tűzoltóságokat, 2012 második felében elkezdtük előkészíteni az oktatási intézmények átadását az államnak,
majd létrejöttek a járási hivatalok,
amelyek szintén az önkormányzati
jegyzőktől vittek el elég sok államigazgatási feladatot. Folyamatosan
szembe kellett néznünk azzal is,
hogy elkezdődött az önkormányzat
által eddig ellátott közszolgáltatások
átalakítása. Mindezek rendkívül módon terhelték az apparátust, miközben létszámbővítésre nem volt lehetőség. Ha ilyen szemmel is olvasom
az ÁSZ jelentését, akkor az a véleményem, hogy jó minősítést kapott
az önkormányzati gazdálkodás és
költségvetési feladatellátás az elmúlt
években.
– Mi a feladata az önkormányzatnak az ÁSZ jelentés birtokában?
– Az ÁSZ által megállapított hiányosságok egy része a megváltozott
jogi környezetben már nem is értékelhető. Ettől függetlenül természetesen mindent megteszünk annak
érdekében, hogy a képviselő-testület elé kerülő intézkedési terv végrehajtásával hasznosítani tudjuk az
ÁSZ javaslatait a pénzügyi és a vagyongazdálkodásban. Teljes körűen felül fogjuk vizsgálni az összes
szabályzatunkat a jelenleg hatályos
jogi környezetnek megfelelően, és
igyekszünk minden olyan javaslatot
figyelembe venni, ami a mi önkormányzatunknál használható.
A leglényesebbnek azt tartom az
ÁSZ jelentésével kapcsolatosan,
hogy bár feltárt szabályozási hiányosságokat, összességében pozitívnak értékelte az önkormányzat
gazdálkodási helyzetét és pénzügyi
egyensúlyát, sőt megállapította azt
is, hogy a vizsgált időszakban, tehát
az elmúlt 4 évben az önkormányzat
vagyona 7,7%-kal nőtt, vagyis azt
2414 millió forinttal gyarapítottuk.
lt

Négyoldalú együttműködési megállapodás

Az agrár-felsőoktatás fejlesztése a cél
Stratégiai együttműködési keret-megállapodást írt alá március 30-án a Szent
István Egyetemen az Emberi Erőforrások Minisztériuma részéről Palkovics
László államtitkár, a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal részéről Gyuricza Csaba elnök, a NemzetiAgrárgazdasági Kamara vezetőjeként Győrffy
Balázs elnök és Tőzsér János rektor.
A partnerek közös feladatnak tekintik
az agráriumhoz és vidékfejlesztéshez
kapcsolódó szakmák, képzések népszerűsítését a fiatalok körében.

Tőzsér János rektor a megállapodás
aláírása előtt elmondta, hogy a magyar
felsőoktatás átalakítási folyamata nagy
hatást gyakorol a Szent István Egyetemre. Az intézmény képzési palettáján mintegy 60 százalékot képviselnek
a vidékfejlesztéssel és az agráriummal
foglalkozó szakok. Az ebben rejlő lehetőségek továbbfejlesztését szolgálja a
négyoldalú megállapodás. .
Palkovics László államtitkár a rendezvényen hangsúlyozta, hogy az
agrárium a jövőben is meghatározó
gazdasági ágazata lesz Magyarországnak. A Fokozatváltás a felsőoktatásban stratégia öt fejlesztendő területet
jelölt ki, ezek egyike az agrár-felsőoktatás. Az államtitkár hozzátette: nagyobb, erősebb egyetemmé vált a Szent
István Egyetem a Budai
Campus karainak csatlakozásával, és már látható, hogy

gyümölcsöző együttműködés kezdődött
a karok között.
Győrffy Balázs elnök arra hívta fel
a figyelmet, hogy az agráriumban dolgozók korösszetétele és képzettségi
szintje elmarad más nemzetgazdasági
ágazatokétól, és az agrár-felsőoktatási
intézményekbe jelentkezők aránya is
fokozatosan, évi 10-15%-kal csökken.
A hallgatók számára vonzóbb, a munkaerőpiaci igényekhez jobban igazodó
agrár-felsőoktatást szorgalmaz a kamara.
Gyuricza Csaba hangsúlyozta: felmérések szerint a mezőgazdasági népesség mindössze 3 százalékának van
felsőfokú végzettsége, a szakképzésben
részt vettek aránya is csak tíz százalék.
Az MVH elkötelezettségét a stratégiai
együttműködésben az is erősíti, hogy
munkatársainak 75 százaléka a SZIE-n
és jogelőd intézményeiben végzett.
Hozzátette: az államigazgatásban dolgozók továbbképzésére is szükség van.
(l.t.)

(folytatás az 1. oldalról)

A Pedagógusok Szakszervezete úgy látja, az általuk összeállított
pontokban van amelyben közeledtek
az álláspontok, néhány nagyon fontos kérdésben azonban nem látják a
megegyezés lehetőségét.
Ilyen a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KlIK) további
működésének kérdése, amelynek
megszűnését március 22-én igaz bejelentették, néhány nappal később
azonban Lázár János, a Miniszterelnökség vezetője azt mondta, ebben
az ügyben a kormány még semmiről sem döntött. Hasonlóan fontos
és vitás kérdés a pedagógusok és a
tanulók munkaterhelése, valamint a
szabad tankönyvválasztás.
*
A közoktatásban kialakult feszült
helyzeten kíván segíteni a Magyar
Önkormányzatok Szövetsége is, ami
már nem az első alkalommal igyekszik tárgyalóasztalhoz ültetni az
érintett feleket. Március 30-án ezzel
kapcsolatos kezdeményezéséről tett
közzé nyilatkozatot a szövetség:
„A Magyar Önkormányzatok Szövetsége továbbra is aggodalommal
figyeli a közoktatás körül kialakult
rendkívül feszült helyzetet.
Megállapítja, hogy a KLIK beismert megbukása után a kormánynak
jelenleg nincs érdemi változást eredményező javaslata.
A szövetség az oktatási szakszervezetekkel 2011-ben kiadott közös
nyilatkozatában felhívta a figyelmet

az akkor még tervezett államosítás
veszélyeire, mely napjainkra beigazolódott. Egyben felajánlotta együttműködését és szakmai segítségét egy
valóban hatékony, a változásokat
sem nélkülöző közoktatási program
megalkotásában. Sajnálatos, hogy
a kormány erre akkor nem tartott
igényt.
A MÖSZ egyetért azokkal, akik
szerint a közoktatás nem töltheti be
rendeltetését, ha kiragadják abból a
társadalmi környezetből, amelyben
működik, ahonnan a gyermekeket,
a tanulókat fogadja. Az iskolai oktató és nevelő munka akkor lehet hatékony, ha támaszkodik a település
kulturális, művészeti, sport hagyományaira, beépíti azokat a nevelési
funkciói közé. Elengedhetetlen, hogy
szoros együttműködés alakuljon ki
az óvodák, iskolák és kollégiumok,
valamint az adott település gyermekés ifjúságvédelmi, családvédelmi,
szociálpolitikai rendszerével.
Ennek érdekében a Magyar Önkormányzatok Szövetsége kezdeményezi egy oktatási konzultációs
fórum összehívását 2016. április
15-én, melyre meghívást kap a kormány oktatásért felelős minisztere
és államtitkára, a két reprezentatív
oktatási szakszervezet, a Nemzeti
Pedagógus Kar, az országos önkormányzati szövetségek, az egykori
oktatási miniszterek és az oktatási
civilszervezetek.”
(bd)

ismét muNkábaN

Mentőmotorosok
(folytatás az 1. oldalról)

A Magyar Mentőmotor Alapítvány
2005-ben kezdte meg munkáját,
2006 óta pedig egyik motorjuk Gödöllőn, az autópálya-mérnökségről
indul el. A múlt évben több mint kétezer esetet láttak el Magyarországon.
Városunk a kezdetektől figyelemmel
kíséri a kétkerekes mentők munkáját, 2014-ben az önkormányzat az
ő részükre aján-

lotta fel a 2. Erzsébet-bál bevételét,
ami 1,5 millió forint volt. A támogatást többek között védőfelszerelésre,
a munkájuk során használt speciális
bukósisak vásárlásra és a mentőmotorra szükséges felszerelésre fordí(ny.f.)
tották.
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bringÁzz kékben gödöllő!
2007-ben az ENSZ hivatalosan is az
Autizmus Világnapjává nyilvánította április 2-át. A világnap célja,
hogy felhívja a figyelmet az autizmusra, az autizmussal élő társaink
elfogadására. Ebben az évben a Diverzitás Alapítvánnyal együttműködve a Margita 344,2 Turisztikai
és Sport Egyesület által szervezett
április 3-i Gödöllő K-50/35/20/5
országúti kerékpáros teljesítménytúra adott otthont a „BRINGÁZZ
KÉKBEN az Autizmus Világnapján!” eseménynek.
Az autizmus spektrumzavar minden
századik embert, vagyis világviszonylatban milliókat érintő állapot.
Erre a tényre hívta fel a figyelmet a
Diverzitás Alapítvánnyal együttműködve a Margita 344,2 Turisztikai
és Sport Egyesület által szervezett
vasárnapi teljesítménytúra. A két civil szervezet együttműködésében
megrendezett eseményt Pecze Dániel, Gödöllő alpolgármestere és
Neuberger-Vass Rita, a Diverzitás
Alapítvány elnöke nyitották meg. Ezt
követően számos lelkes résztvevővel
vette kezdetét a Margita Kupa részét
képező K-50/35/20/5 teljesítménytúra (Gödöllő-Szada-Őrbottyán-Vácrátót-Váchartyán-Őrbottyán-Cso-

mád-Veresegyház-Szada-Gödöllő
Piac útvonalon), melyen a résztvevő
bringások egy-egy kék ruhadarabbal,
vagy a kerékpárokra erősített kék
színű kiegészítővel jelezték szolidaritásukat, és az autizmus iránti elkötelezettségüket. Igazán felemelő
érzés volt látni, a közel négyszáz
résztvevőt, melyhez a Szent János

utcai ovi
kicsinyei
és dolgozói is
csatlakoztak.
Az Autizmus
Világnapjához
kapcsolódó eseményt városszerte
támogatták. A szervező sportegyesület jóvoltából az autizmussal élő

AUTÓBUSSZAL CSÍKSOMLYÓRA
A Gödöllői Lokálpatrióta Klub autóbuszos utazást szervez a Csíksomlyói búcsúba (2016. május 11-16).
Első nap Nagyszalontán és Világoson
történő megállásokat követően szállás a magyar többségű Csernakeresztúr településen. Másnap Medgyes,
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Székelyderzs és Farkaslaka érintésével Csíkszeredába érkezik a csoport. A pénteki
programot a Szent Anna-tó, Torjai
büdösbarlang, valamint a perkői Szt.
István kápolna megtekintése alkotja, míg a szombati napon az ünnepi
szentmisén való részvétel, valamint
szabadprogram, Csíkszereda megte-

emberek és egy kísérőjük, a nevezési
díj befizetése nélkül vehettek részt a
túrán. Az Ötletkuckó Kézművesbolt
a készleten lévő összes kék szalagját a résztvevők rendelkezésére bocsájtotta, a Sissi Fagyizó pedig a
túra után náluk vásárló
résztvevőktől befolyt összeg húsz
százalékát
a
Diverzitás Alapítvány részére
ajánlotta fel.
Gödöllő más vonatkozásban
is
élen járt. Az Autisták Országos
Szövetsége által
szervezett „AutSense”
éttermi
kampányhoz való
csatlakozással,
mely által a vendéglátóegységek az
autizmussal élő emberek számára
nyújtottak információs akadálymentesítést, ezzel lehetővé téve az étterem önállóbb használatát. Ezen kívül
a vendégek, a kihelyezett ismertetőkben bővebb információt találnak az
autizmusról.
Városunkban az Erzsébet Királyné
Étterem, a Solier Étterem és a Sissi
Fagyizó is csatlakozott a kezdeményezéshez.
Surányi Róbert, Neuberger-Vass Rita

kintése. Vasárnap
Márton Áron szülőházánál tesz látogatást a csoport.
Kolozsvári és zilahi
megállásokat követően érkezés hétfőn este Gödöllőre.
Bővebb információ és jelentkezés:
Bokor Árpád (+36/20-411-8951).

Áprilisi nótacsokor a művészetek hÁzÁban
Sokat kellett várni a magyar nóta
kedvelőinek az első idei rendezvényre, de jó hír számukra, hogy
április 15-én pénteken, 17 órakor
ismét felcsendülnek a jól ismert,
népszerű dallamok a Művészetek
Háza színháztermében.
A Gödöllői Kulturális és Szociális
Közhasznú Egyesület és Gödöllő
Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata már évek óta szervezi nagy
sikerrel a magyar nóta és cigány nóta
esteket, ahol a műfaj népszerű művei

mellett rendszerint ismert komolyzenei műveket is megszólaltatnak.
Az áprilisi esten Farkas Zsolt, Smidéliusz Éva, Gyöngyösi Kiss Anna,
és Nádasdi László tolmácsolásában
szólalnak meg a magyar nóta és az
operett irodalom ma is közkedvelt
dallamai. Az énekeseket ez alkalommal is Gödöllő Város Népizenekara
kíséri.
Belépőjegyek 1300 forintos áron vásárolhatók a Művészetek Háza Belvárosi Jegyirodájában, valamint Balogh
Gyulánál (Gödöllő, Bercsényi u. 39.).

Gyöngyösi Kiss Anna

Diák filmeseket és fotósokat díjaztak
a Nemzetközi Természetfilm Fesztivál szervezői
2016. március 31-én a Városi
Könyvtár Nagytermében adták
át Nemzetközi Természetfilm
Fesztiválhoz kapcsolódó, a
Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság támogatásával
létrejövő KRESZemetelj te is!
diák filmverseny díjait valamint a Magyar Művészeti Akadémia támogatásával megvalósult Fény és Víz fotópályázat
díjait.

A 2016 januárjában meghirdetett
diák filmverseny célja a Gödöllő és
környékén található települések hulladékkezelési helyzetének feltárása, a problémák fókuszba helyezése, és a jó gyakorlat bemutatása. A
verseny kiírásakor a projekt szervezői úgy vélték, hogy ennek legeredményesebb módja a diákok
megszólítása. „Legyen a jövő
nemzedéke az, aki elmondhatja
észrevételeit, meglátásait, és megfogalmazhatja kritikáját a közvetlen
környezetével kapcsolatban”.
A filmversenyen négy kategóriában
osztottak díjakat, amik közül többet
is a gödöllői diákok érdemeltek ki.
10-14 éves korosztály: 1. Kókai
Máté (Hajós Alfréd Általános iskola), 3. Unyi Péter (Gödöllői Református Líceum);
15-18 éves korosztály: 1. Bartos
Janka, Junik Noémi, Erdős Lili,
Bartos Benedek, 2. Mánya Kristóf,
Balogh Zsombor (Líceum);
Werkfilm: 1. Mánya Kristóf és Balogh Zsombor (Líceum), 3. a Petőfi
Sándor Általános Iskola Csillámpóni
csapata;
Különdíjasok: Sor Levente, Bihari
Rita, Kapcsos Luca, Varga Fanni,
Hajdár Dániel, Molnár Eszter, Ko-

vács Klaudia (Török Ignác Gimnázium), Csillámpóni csapata, Kostyál
András, Juhász Nándor (Petőfi iskola), Juhász Máté (Hajós iskola),
Tóth Boglárka, Surányi Réka,
Soós Viktória, Haraszti Dóra, Székely Bálint, Mezőbándi Nemes
Márton (Premontrei Szent Norbert
Gimnázium);
Az elkészült alkotások megtekinthetők lesznek a 2016. május 18-22.
között megrendezésre kerülő Nemzetközi
Természetfilm
Fesztiválon, Gödöllőn, a
legjobb hazai és nemzetközi természetfilmek mellett.
A Fény és Víz Fotó pályázat témaválasztásánál, az
volt a cél, hogy a diákok
játszanak azzal a csodával,
amit ez a két elem jelent az életünkben. Az elkészült alkotások között
több olyan van, ami témájában ki-

emeli környezetünk érzékenységét,
sérülékenységét! A fotópályázaton
három kategóriában díjazták a résztvevőket,a gödöllői diákok itt is szép
eredményeket értek el.
10-14 éves korosztály: 1., Unyi Péter
(Líceum), 2., Liska Zsófia (Petőfi
iskola);
15-18 éves korosztály: 1. Nyikos
Réka, 2. Vass Kristóf András (Líceum);
Különdíj: Cseh Orsolya (Török I.
Gimnázium)
Az alkotásokból a Gödöllői Királyi
Kastélyban májusban kiállítás nyílik,
ahol közel 50 kép kerül bemutatásraA kiállítást a látogatók a Nemzetközi
Természetfilm Fesztiválig tekinthetik meg, aminek Gáláján külön kiemelésre kerülnek az alkotók és műveik.
bj

SZAKMÁK ÉJSZAKÁJA A MADÁCHBAN IS!
Bővebb információ:
28/529-180, 70/ 235-1273.

A gödöllői Madách iskola is résztvevője a 2016. április 15-én, országosan megrendezésre kerülő újszerű kezdeményezésnek, mely a „Szakmák Éjszakája” nevet viseli.
Ezen a napon a szakképző iskolák este 18-tól 22 óráig tartják nyitva
kapuikat és az általuk tanított szakmákhoz kapcsolódó, szórakoztató
programokkal várják a hozzájuk látogatókat.
Minden szakmacsoport megmutatkozik, kicsit másképpen, ezúttal nem
pályaorientációs jelleggel, így például a rendezvényre autóval érkezőknek lehetősége nyílik autódiagnosztikai mérések elvégzésére, de az
érdeklődők betekinthetnek és fortélyokat leshettek el a szappanfőzés
tudományáról is.
A kisebbek kézműves foglalkozáson vehetnek részt, a nagyobbak ötleteket kaphatnak otthonuk, kertjük fénnyel való díszítésével kapcsolatosan,
vagy ahhoz, hogyan állítsanak össze otthon karaoket.
A fémipari tanműhelyben, szakértő segítség mellett bárki kipróbálhatja,
hogy milyen szakemberré válna egy adott területen, de frizura és sminktanácsadással, élőzenés divatbemutatóval és nyereményeket rejtő divat
kvízzel is készülnek a rendvény szervezői.
A Madách Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium mindezek
mellett kolbásztöltéssel, kürtőskalács sütéssel, fesztiváli hangulattal
várja jelenlegi, volt és leendő diákjait, valamint minden érdeklődőt a
Ganz Ábrahám utca 3. szám alatt. A részletes program az iskola honlapján (madachiskola.hu) és facebook oldalán olvasható.
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Kultúra

A BAgoly könyvesBolt AjánlAtA

„Engedjétek hozzám a kisdedeket…”
A gyerekek őszinték, nem kertelnek, bátran megkérdezik
azt, amire kíváncsiak, és nem
csinálnak problémát abból
sem, ha egy neves, magas rangú személynek teszik fel a kérdésüket. A La Civiltá Cattolica
című folyóirathoz számtalan
kérdés érkezik, amit a gyerekek Ferenc pápának címeznek.
A kiadó munkatársai összegyűjtötték
ezeket a leveleket, s a Szentatyához
fordultak azzal a kérdéssel, megjelentetné-e válaszait egy könyvben,
amire Őszentsége nagy örömükre
igent mondott. Így született meg a
harminc gyermek kérdéseit, és Ferenc pápa válaszait tartalmazó könyv.
Bár a kérdések egy-egy személyhez
köthetők, legtöbbjük nem különbözik
azoktól, amik a mi gyermekeinket
foglalkoztatják. „Hogyan tudott Jézus járni a vízen?” – teszi fel a kérdést
a 8 éves Kenyában élő Natasa. „Mit
csinált Isten, mielőtt megteremtette a
világot?”- erre kíváncsi a Kanadában
élő, szintén 8 éves Ryan.
De vannak olyan levelek is, amiktől

bizony elfacsarodik az ember szíve.
Ilyen például a 10 éves szíriai Mohamed írása, amelyben azt kérdi „Lesz
még olyan szép a világ, mint régen?”,
vagy a 7 éves Ausztráliában élő Lucáé: „Az anyukám a mennyben van.
Nőnek majd angyalszárnyai?” Nem
könnyű ezekre a kérdésekre válaszolni, vigaszt nyújtani és egyben utat
is mutatni. Ferenc pápának azonban
sikerült, válaszai a gyerekekhez szólnak, azokhoz, akik nagyon fontosak
az ő számára. A 10 éves Joalónak
írott válaszában úgy fogalmaz: „…a
gyermekekben a jövőt látom. Igen,
nagy reménységet érzek, mert minden gyermek újabb remény az emberiség jövője számára.”

A Föld különböző pontjairól érkezett levelek sokfélék,
vannak, amelyek egyaránt
mosolyra fakasztották a címzettet, és vidám pillanatokat
szereznek az olvasóknak is.
Ezek azok a kérdések, amiket mi felnőttek biztosan nem
mernénk megkérdezni a katolikus egyház vezetőjétől, ám
a kíváncsi gyermek minden
gond nélkül felteszi.
Az ezekre adott válaszokból
derül ki, hogy Ferenc pápa azért szereti a focit, mert az csapatjáték – és
az egyházban is csapatra van szükség
- , hogy nyolc évesen hentes szeretett
volna lenni, és hogy gyermekkorában
sokat táncolt, és ma is nagyon kedveli
a tangót.
Az összeállítást szerkesztő Antonio
Spadaro jezsuita a könyv készítésébe, az Őszentségével való találkozásba is beavatja az ifjú olvasókat, akik
nem csak Ferenc pápát ismerhetik
meg közelebbről, hanem talán ahhoz
is kedvet kapnak, hogy bátrabban tegyék fel az őket foglalkoztató kérdéseket.
jk
(Kedves Ferenc pápa!)

juBileumi koncerttel köszönti gödöllőt A szimfonikus zenekAr

Remekművek az ünnepi esten
Ünnepi koncerttel kapcsolódik a város 50 éves jubileumához a Gödöllő Szimfonikus Zenekar. Április 16-án 19 órakor
a Művészetek Házának színpadán az idei bérletes koncert
negyedik estjeként kerül sor a
különleges hangversenyre.
Az est Erkel ünnepi nyitányával
kezdődik. A mű a szerző utolsó műveinek egyike az amit a Nemzeti
Színház fennállásának ötvenedik
évfordulójára komponált 1887-ben,
Paulay Ede igazgató felkérésére.
Április 16-án az 50 éves várost köszönti.
A koncerten Beethoven: G-dúr zongoraversenye is felcsendül, melynek a nyilvános bemutatója 1808.
december 22-én, Bécsben a Theater
an der Wien-ben volt, s ez volt az

utolsó Beethoven zongoraverseny,
amelynek bemutatójakor a zongoraszólamot maga Beethoven játszotta.
A versenyművet barátjának, tanít-

Fiatal kora ellenére érett, a műveket
értő játékkal kápráztatja el a közönséget. Nem véletlen, hogy mentorai
között tudhatja Kocsis Zoltánt is.
A zongorázás
mellett kiválóan hegedül,
valamint zeneszerzéssel és
vezényléssel
is foglalkozik.
Mindezek
Berecz Mihály
mellett
egy
ványának és patrónusának Habs- erdélyi zeneszerző Orbán György:
burg–Lotaringiai Rudolf olmützi Veronai vázlatok című művét és
hercegérseknek dedikálta. A gödöl- Sztravinszkij
Tűzmadár-szvitjét
lői koncerten egy különleges fiatal hallhatja majd a közönség. Ez utóbtehetséget, Berecz Mihályt hall- bi egy orosz meséből született tánchatnak szólistaként. A Szent István játék, melyből később a zeneszerző
Zeneművészeti Szakközépiskola zenekari szvitet komponált. A Gövégzős növendéke már évek óta ün- döllői Szimfonikus Zenekart Hornepelt csillaga a koncerttermeknek. váth Gábor vezényli.
bj

kicsempézik A könyvtár Belső udvArát

Üzenet a jövőnek
Különleges módon állít emléket Gödöllő várossá válásának a
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ. A városunkban élők, dolgozók vagy tanulók gondolataival kívánnak üzenni
a jövő generációinak, a rövid írások egy része kerámia csempékre kerülve a könyvtár belső udvarán őrzi majd a 2016-ban
megfogalmazottakat.
meg szeretnék
Hogy mit üzenjünk a jövőnek? A szólítani, tehát
könyvtár pályázatára 2-4 soros, maxi- bárki jelentmum 150 karakteres írásokat várnak, kezhet. A beamit akár versbe is szedhet szerzője. érkezett pályáFontos, hogy az üzenet mondanivaló- zatokból szakjában legyen időtálló, tükrözze a ma mai zsűri váemberének jövőképét, a jelen realitását lasztja ki azt
és kapcsolódjon városunkhoz.
a legjobbnak
ítélt harminA részvétel feltétele gödöllői lakhely cat, amit neves
vagy munkahely, diákok esetén iskola. keramikusok
A szervezők valamennyi korosztályt j e l e n í t e n e k

majd meg, az „üzenethagyó” személyének megjelölésével. A kerámiából
a könyvtár udvarán csempefal készül.
Pályázni április 22-ig lehet, az eredményhirdetésre, valamint a csempefal
felavatására június 4-én kerül sor.
A pályázatról bővebb információt a
városi könyvtár honlapján, a gvkik.hu
címen találhatnak az érdeklődők. jb

A könyvek névjegyei
Horváth Hermina ex-libris alkotásaiból nyílik kiállítás a Művészetek Házában április 13-án 18
órakor.
Hogy mi az ex-libris? Nos, olyan
kisméretű grafikai alkotás, amely
a könyv táblájának belső oldalára ragasztva a könyv tulajdonosát
jelöli. Tartalmazza tulajdonosa nevét, címerét vagy jelképét, olyan
szimbolikus ábrázolásokat melyek
személyére, kedvteléseire utalnak,
vagy kedvelt íróját, zeneszerzőjét, művészét, tudósát ábrázolják.
Könyvjegynek nevezzük ezeket
a kisgrafikákat. A legkiválóbb
képzőművészek vállalkoztak és
vállalkoznak ma is e különleges
könyvjegyek készítésére
Mint apró műalkotás, az idők fo-

lyamán az ex libris gyűjtés tárgyává is vált, bár egy részük sosem
kerül könyvbe, kizárólag cserealapként szolgál a gyűjtők számára.
A tárlatot Vén Zoltán grafikus
jk
művész nyitja meg.
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Város-Kép

KorlátoK KönnyítiK a járást

50 éve történt

Teleki Pál síremlékénél

Fél évszázaddal ezelőtt nyilvánították várossá Gödöllőt. Lapunk az év folyamán a Pest Megyei Hírlap
segítségével eleveníti fel az eseményeket:
Mi foglalkoztatta Gödöllő és Pest megye lakóit 1966
áprilisának első napjaiban? Ha a Pest Megyei Hírlapra
hagyatkozunk, akkor az Szovjet Kommunista Párt XXIII.
kongresszusa, amiről a lap minden számában terjedelmes beszámolót közölt, a szintén szovjet „Luna” Hold
program, a vietnami helyzet, itthon pedig a közelgő
ünnep: április 4. , ami akkor munkaszüneti nap volt,
ünnepségekkel, arra emlé
emlékezve, hogy 1945-benn ezen
a napon hagyta el hhazánk
területét Nemesmedvvesnél
az utolsó német kattona,
Magyarország tehát felszabadult…legalábbiss a
német megszállás alóól.
A lap beszámolója szerint az új város éés a
járás közösen ünnepeelt,
a pártbizottságok, a
tömegszervezetek
–
őket nem nevezi megg a
cikk írója -, a magyyar
és a szovjet fegyverres
erők képviselői közösen koszorúzták meg a
szovjet hősök emlékkművét, ami akkor méég
a Szabadság térenn
állt. A koszorúzástt
ünnepség követte,aa
mozi termében, aholl
dr. Gyetvai József,
a Gödöllői Városi
Tanács VB elnöke,
Nemes István, az
MSZMP Gödöllő Városi Bizottságának
első titkára, valamint Vlagyimir
Joszipovics
Perov, a szovjet hadsereg
őrnagya mondtak beszzédet és méltatták a magyar-szovjet barátságot. Természetesen az ünnepi műsor sem
maradhatott el, amit filmvetítés zárt.
Az ünnep persze sokkal nagyobb volumenű volt annál,
hogy egynapos megemlékezéssel elintézzék, az előtte
A tavasz nem csak a
fecskéket hozza meg,
hanem a Gödöllői
Magazin legújabb, idei első számát is, ami
ismét számtalan érdekességet tartogat, s
egyfajta időutazásra invitálja az olvasókat.
Vissza a múltba, mégpedig 50 évet! Milyen
volt az egykori Gödöllő? Kik voltak a város
első szülöttei? Kik álltak a város élén? Mi
került a tányérokba ötven évvel ezelőtt?
Eligazodnánk az egykori utcanevek hallatán? Mindez kiderült a jövő héten, amikor
is lapunkkal együtt a Gödöllői Magazin is
a postaládákba kerül, amelyben olyan hölgyekkel olvashatnak interjút, akik idén léptek vagy lépnek be a „városi korba”.

ISMÉT!

és az utána lévő napokban számtalan rendezvény, akció
kapcsolódott hozzá. Így például a diákság vas- és
papírgyűjtése is.
Gyűjtsd a vasat és a fémet, ezzel is a békét véded!
– Ismerős?
A lap beszámolója szerint a gödöllői Petőfi Sándor
Általános Iskola udvarát erre az alka
alkalomra felparcellázták, így minden
osztály saját területére rakhatta
le
mindazt,
aamit behozott.
ÖÖsszesen 300
vasat
mmázsa
a
ggyűjtöttek
gyerekek, akikneek a tanárok
meellett a szovjeet katonák is
seegítettek.
A máriabesnyői
diáákok teljesítménnyéről Molnár
tanító
István
számmolt be a lapnak,, aki elmondta, a Bartók Béla
úttörőcsapat őrsvezettőinek döntéminden
se alapján
a
pajtáásnak legalább
15 kgg vasat, 5 kg
rongyoot és 2 kg papírt kellett öszszegyűűjteni. Az őrsök köözötti verseny
ezt
eredményeként
többszöörösen túlteljesítettték: az átlag,
fejenként csaknem 50
kg lett, összesen 100 mázsa hulladékot gyűjtött
az úttörőcsapat.
Köszönjük a Gödöllői Városi Könyvtár
és Információs Központ segítségét!

Gróf Teleki Pál egykori miniszterelnökre, főcserkészre emlékeztek halálának
75. évfordulója alkalmából, sírjánál, a
máriabesnyői temetőben április 2-án a
Teleki Pál Egyesület szervezésében.

Kellemes meglepetésként érte az
esemény résztvevőit, hogy a jelentősen
könnyebb lett Teleki Pál sírjának megközelítése. A Pilisi Parkerdő Zrt. gödöllői erdészete, Macsek Lajos erdészetve-

A tisztelgésen dr. Krassay László
nyugalmazott alpolgármester mondott
beszédet, melyben kiemelte a néhai
államférfi erős hitét, megidézte a kiváló politikust és a neves földrajztudóst,
majd Lukács Gábor Imre premontrei
atya mondott imát Teleki Pálért, és a
vele egy sírban nyugvó családtagjaiért. Közreműködött Baglyas Gellért
(harsona), Pápai Gergely (vers) és a
Gödöllői Városi Vegyeskar, a sírnál hagyományosan a Történelmi Vitézi Rend
tagjai álltak sorfalat.
A rendezvényen a gödöllői
intézmények és civil szervezetek, valamint a Teleki család
tagjai mellett a Bethlen István
Alapítvány és az Eötvös Kollégium küldöttsége is részt
vett, a sírra ők is elhelyezték a
megemlékezés virágait.
Gödöllő város Önkormányzata nevében Pecze Dániel alpolgármester koszorúzott.
***

zető és munkatársainak felajánlásaként
korlátok kerültek az út mellé, Varga
Árpád kőfaragó mester és fiai, valamint
munkatársai pedig beton lépcsőkkel
egészítették ki a meglévőket. Érdekesség,hogy a síremlék hátoldalára, a látogatói igények alapján Pribéli László
kezdeményezésére egy ládát helyeztek
el, amiben a látogatók könyve kapott
helyet. A munkákat Kis Antal, a Teleki
Egyesület tagja, önkormányzati képviselő koordinálta.
(k.j.)

április 7-én érKezneK a lovasoK

Emlékezés a tavaszi hadjáratra
Huszonnyolcadik alkalommal rendezik
meg Közép-Európa legnagyobb katonai hagyományőrző rendezvénysorozatát, a Tavaszi emlékhadjáratot a hagyományőrző és történelmi egyesületek
március 26-tól május 22-ig. A történelmi időutazás során a hagyományőrzők
ismét az 1849-es tavaszi hadjárat helyszíneit járják végig az anyaországban és
a Felvidéken.
Tisztelegve az 1848/49-es szabadságharc hősei előtt az emlékhadjárat részeként április 6-án délután Isaszegen ismét
összecsapnak a „honvédők és a császári
erők”, április 7-én pedig hagyományosan Gödöllőre érkeznek a résztvevők.
11 órakor a kastély udvarán kerül sor
az ünnepélyes megemlékezésre. A rendezvényen Pecze Dániel alpolgármester

és Kerékgyártó László, a Görgey Kör
elnöke mond beszédet.
Innen a Dózsa György úti temetőbe
vonulnak a résztvevők, ahol az isaszegi
csata emlékművénél koszorúzás zárja a
gödöllői tisztelgést.
*
A Grassalkovich-kastély jelentős szerepet játszott az 1848/49-es forradalom
és szabadságharc idején. A kastély előbb
Windischgrätz hercegnek, az osztrák seregek fővezérének volt a szálláshelye, majd
a győztes isaszegi csata után Kossuth
Lajosnak és tábornokainak főhadiszállása
lett. Kossuth itt vetette föl először a Habsburg-ház trónfosztásának tervét, itt fogalmazta meg a Függetlenségi nyilatkozatot,
melyet április 14-én fogadott el a debreceni
(ny.f.)
országgyűlés.

RAJZPÁLYÁZAT:

„GÖDÖLLŐ 50 ÉV MÚLVA”

Gödöllő idén ünnepli várossá nyilvánításának 50.
évfordulóját. Ez alkalomból
a képviselő-testület a „Gödöllő 50 – A megújuló értékek városa” címmel programokban gazdag
ünnepi évet rendez.

Ennek részeként Gödöllő Város Önkormányzata rajzpályázatot hirdet az ifjúság számára, melynek a témája milyen lesz Gödöllő
50 év múlva (2066-ban).

A rajz témája és címe:
Gödöllő 50 év múlva

A rajzokat három kategóriában lehet benyújtani:
– általános iskola, alsó tagozatos,

– általános iskola, felső tagozatos és
– középiskolás kategóriában.

A rajzokat leadni a jelentkezési adatlap
benyújtásával lehet. Az adatlap átvehető
a városháza portáján (Budapest Bank volt
épülete, 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.),
elektronikusan letölthető a www.godollo.hu
oldalról. A jelentkezési lapokat és pályaműveket elküldheti postai úton a Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri Kabinetre, Kiss
Zsuzsanna részére levélben (2100 Gödöllő,
Szabadság tér 7.), illetve személyesen adhatók le a városháza portájára.
A pályázatok benyújtásának a határideje:
2016. május 6. (péntek), 12.00

A pályázat során A/4-es és A/3-as formátumú, bármilyen eszközzel (pl. ceruza, filc,
festék, szén, tus, kréta) bármilyen módszerrel (pl. montázs/kollázs) készült rajzot be
lehet küldeni.

Kérjük feltüntetni a pályamű címét, az alkotó nevét és életkorát, továbbá az intézmény
nevét.

2016. júniusában a gyermekek rajzaiból
kiállítást is rendezünk a Művészetek Házában.
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Hasznos társítások
A jó házasságok nemcsak az égben
köttetnek, hanem a földben is. Ha növényeket házasítunk, olyan társakat
válasszunk, amelyek nem versengenek egymással, egyformán életerősek,
egészségesek. A kertész felelőssége,
hogy olyan növényközösséget hozzon
létre, ahol minden növény profitálhat a
közösségből, így a kert egy nagy, egységes, élő szervezetként működik.
Természetes peszticidek
Miután ismertek rovarriasztó növények, méhlegelők, valamint olyan növények, amelyek kártevőket mérgező
anyagokat bocsátanak a talajba, mindezt számításba kell venni tervezéskor.
Az utóbbira példa a körömvirág, amely
a legközkedveltebb növénytárs. Vértetű, almamoly, levéltetű, káposzta bagolylepke riasztó.
Csapda növények
Azok a növények tartoznak ide, amelyek elvonják a fő terménytől a kártevőket. Ha például sarkantyúkát
ültetünk rózsa közé, biztos, hogy a levéltetveket elcsábítják a rózsákról.

Helycsináló növények
Azok a gyenge gyökérzetű gyomok
tartoznak ide, amelyeket a főnövény
körül meghagyunk. Ide tartoznak a
herefélék, melyek “megművelik” a
talajt, így a főtermény gyökerei mélyebbre kúszhatnak, hogy ott tápanyagra és vízre leljenek. Ezért hagyjunk meg a lóherét paradicsom vagy
kukorica közelében.
Méhlegelők
Olyan növényeket válasszunk, amelyek vonzzák a beporzást végző rovarokat, méheket, lepkéket, zengő
legyeket valamint a jótékony katica-

bogarakat. Az utóbbiak a levéltetvek
ősellenségei. Ültessünk
e célból köményt, napraforgót, citromfűvet.
Ízfokozók
Néhány gyógy- és fűszernövény jótékonyan
befolyásolja a környezetébe ültetett növények
aromáját. Próbáljuk ki
a konyhából már ismert
bazsalikom és paradicsom párosítását. Mindkettejük
hasznára válik a házasítás. A borágó a spenótot ízesíti.
Védő, támasztó növények
Néhány erős hajtású, magas vagy
sűrű növény támasztékul szolgál,
árnyékol, és felfogja a szelet, így
óva a sérülékenyebb növényeket.
Az alacsony termetű, széles levelű
növények élő mulcsként óvják a talajt
a kiszáradástól és a túlmelegedéstől,
elnyomják a gyomokat, árnyékolják a
gyökereket. Ilyen szolgálatot tesznek a
tökfélék vagy saláták a hagyma számára. Hatékony segítői egymásnak a karós bab, a sütőtök, és a kukorica.
Környezeti igényeik nagyjából
hasonlók. A karós bab gyökérgümőiben tevékenykedő Rhizóbium baktériumok ugyan növelik
a talaj nitrogén ellátottságát, de
a talajt nem árt érett marhatrágyával és/vagy komposzttal is
feltölteni a vetés előtt. A kukoricaszárra felcsavaró
babnak nem kell külön támaszték. A kukorica rögzítése sem
kétséges, hiszen a felfutó
bab segíti ezt. A sütőtök
pedig természetes mulcsként működik, árnyékolva
a talajt véd a túlmelegedéstől, a kiszáradástól és a némiképp gyomosodástól is.
Erős illatú növények
Az erős illatú növények
gyakran rovarriasztók. Má-

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:

Turul
Állatkórház és Patika

gödöllői Szolgálat 7

Élő-Világ
sok éppen elnyomják a főnövény esetleg kártevő csalogató illatát. Ha répa
közé hagymát, póréhagymát ültetünk,
távol tarthatjuk a sárgarépa legyeket.
A zeller a káposztafélék hernyóit riasztja. A kései káposztafélék között a
zellek apró gumókat képez, de leveleit
jól hasznosíthatjuk. A paradicsom is
kiváló riasztónövény! A bársonyvirág
másodlagos anyagcsere termékeket
tartalmazó illóolaja révén viszont elpusztítja a káros baktériumokat, riasztja a férgeket, gombákat, egyéb talajlakó kártevőket és a gyümölcsfákat is
védi levéltetű-invázió esetén. Emiatt
gyakran ültetik konyhakertbe is. Főleg
paradicsommal és uborkával összeültetve ajánlott.

Virágok és zöldségek
A minél bőségesebb termés érdekében
ültessünk a zöldségek közé virágokat,
amelyek nektárt termelnek, így vonzva
a beporzást végző hasznos rovarokat.
Virág típusok
Ültessünk egyszerű, szimpla virágokat, hiszen a legtöbb dupla virág hibrid
fajta, és nem biztos, hogy megfelelően
táplálékkal szolgálnak a rovaroknak.
Győződjünk meg róla, hogy a virágok
reproduktív szervekkel (porzó, termő)
rendelkeznek.
Folyamatos virágzás
Olyan virágokat ültessünk, amelyek

hosszan virágoznak. A gyűszűvirág
például heteken át virágzik. A napraforgó virágzatban az apró virágok néhány napig nyílnak.
Ültessünk a szezon különböző szakaszában virágzó növényeket illetve
olyanokat, amelyek egész szezonban
virágoznak. A piros mécsvirág például
májustól októberig virágzik.

Idén a gödöllői kutyatartók az ebek veszettség elleni kötelező védőoltását
a városi állatorvosi rendelőkben az alábbi időpontokban kedvezményes
áron adathatják be:
Április 4-8., hétfőtől péntekig délelőtt 9-11, délután 1719 óráig,
Április 9., szombaton délelőtt 9-11 óráig.
PLÚTÓ Állatorvosi Rendelő, Gödöllő, Szabadság út
97.
Április 11-15., hétfőtől péntekig délelőtt 8-8.30 óráig,
Április 16., szombaton délelőtt 9-11 óráig,
DR. BODÓ SZILÁRD rendelője, Gödöllő, Kazinczy
Ferenc u. 34.
Az ebek kötelező veszettség elleni oltásáról a 164/2008. (XII./ 20.) FVM
rendelet szól. Ennek értelmében az állattartó köteles minden 3 hónapos életkort elérő ebet saját költségén veszettség ellen beoltatni és féregteleníteni,
majd mindezt 6 hónap múlva megismételni.
A felnőtt kutyát minden évben egyszer kötelezően újra be kell oltatni.
Szintén kötelező a bélférgek elleni kezeléshez szükséges féreghajtó tabletta.
Azoknak az ebeknek, amelyek nem rendelkeznek a Magyar Állatorvosi Kamara ajánlásának megfelelő sorszámozott oltási könyvvel, új oltási könyvet
állítunk ki. Az ebek oltása kérhető egyéb időpontokban is a rendelőben, illetve
háznál, de ebben az esetben az oltás teljes költségét, illetve a kiszállási díjat
is ki kell fizetni.
FONTOS TUDNIVALÓ:
Négy hónapos kornál idősebb eb csak microchippel megjelölve tartható.
Ennek betartását a jegyző és a kerületi hivatal ellenőrzi.
Veszettség ellen csak microchippel megjelölt eb oltható.
Aki 2012. december 31-ig nem végeztette el kutyája microchippes jelöltetését,
a veszettség elleni védőoltás alkalmával ezt is kérheti.

ÁPRILIS-MÁJUS KIEMELT FECSKEVÉDELMI
IDŐSZAK A LAKOTT TERÜLETEKEN
Az elmúlt másfél évtizedben a hazai
fecskeállomány fele eltűnt az ereszek
alól. Melegedő időjárásunk miatt új
szúnyogfajok, és az általuk terjesztett
kórokozók jelennek meg Magyarországon. A melegebb égöv változatos

Ezért is aggasztó a településeken
élő fecskefajok állományainak ezredfordulót követő megfeleződése.
A napjainkra teljes egészében városiasodott sárfészket építő fecskék
védelmében, a nekik köszönhető

nyavalyáit terjesztő szúnyogok a
kontinensen észak, így hazánk felé
terjeszkednek, illetve a világkereskedelem révén behurcolt egyedek nem
pusztulnak el.

fontos ökoszisztéma-szolgáltatás
megőrzésében a lakosságnak egyedülállóan fontos, gyakorlatilag nélkülözhetetlen szerepe van:
• mindenekelőtt a meglévő, aktív
természetes fészkek, telepek megőrzésével, valamint az ezek mellé
még áprilisban kihelyezett műfészkekkel;
• április közepétől május végéig
sárgyűjtőhelyek létesítésével és
fenntartásával;
• valamint az ember-fecske konfliktusok hátterében álló ürülékpotyogást megszüntető fecskepelenkák
felszerelésével érhetjük el.

Az egészségünket veszélyeztető
szúnyogok és legyek elleni biológiai védekezésben is óriási szerepe
van azoknak az állatoknak, például a szinte kizárólag az ember közelében fészkelő füsti fecskének
és a molnárfecskének (valamint a
településeken szintén jelen lévő
denevéreknek), melyek természetes úton csökkentik ezek számát.

kertlap.hu

HÉTVÉGÉN IS NYITVA TARTÓ

ÁLLATORVOSI RENDELŐ
Április 9-én, szombaton
9-11 óráig:

Nyitva tartás:
Szombat, vasárnap:
9-19-ig

Plútó Állatorvosi Rendelő
Gödöllő, Szabadság út 97.

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

Rendel:
dr. Horváth Márk állatorvos

Tel.: 06-30/943-9898

Tájékoztatás az ebek kötelező
veszettség elleni oltásáról

Nyitva: H–Szo 800–1700

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

tel.: 06-70/601-8608

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

SZABADGYÖKERŰ
GYÜMÖLCSFA AKCIÓ!
Kedvezményes áron!

1200 Ft.!!!
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labdarúgás – beindultak a gödöllői csapatok

Elkapta a fonalat a GSK
Rég volt példa arra, hogy egymást
követő két hétvégén is maximális
pontszámmal zárjanak a gödöllői
csapatok. Nos, ez most megtörtént,
azaz az elmúlt játéknapot követően
a most hétvégi meccseken is mindhárom gödöllői alakulat nyerni tudott. A GSK 2-0-ra, a GEAC 2-1re, míg a GSK II. 4-1-re verte soros
ellenfelét.
Szász Ferenc együttese sorozatban
második mérkőzését nyerte meg, ezúttal a Halásztelek otthonából hozta
el mindhárom pontot a Gödöllő. A
fiatal gödöllői alakulat Kékesi Alex
és Varga Bence góljaival nyert
2-0-ra, ezzel 31 pontos és jelenleg
a bajnoki tabella nyolcadik helyét
foglalja el a megyei I. osztályban. A

következő fordulóban a szintén 31
pontos Tököl látogat Gödöllőre.
Pest megyei I., 21. forduló
Halásztelek FC – Gödöllői SK 0-2
(0-1) Gól: Kékesi Alex, Varga Bence.
Következik:

Április 10. vasárnap 15.30,
Táncsics M. úti Sportcentrum:
Gödöllői SK – Tököl VSK

Megyei II. osztály – Három
meccs, kilenc GEAC pont
Sorozatban a harmadik győzelmét
aratta a GEAC csapata, ezzel kilábalni látszik a csapat abból a gödörből, amelybe az idénykezdetkor került (első három meccsén egy pontot

küzdősport – érmekkel kezdte az évet a crow-gym

Négy gödöllői is a dobogón
Idén első ízben, Zalaegerszegen rendezték meg három
küzdősport szervezet (WOMAA, WAKF, WASCO) országos bajnokságát. A Gödöllői
Muay Thai és Boksz Egyesült
versenyzői idei első versenyükön két arany-, valamit 1-1
ezüst- és bronzéremmel gazdagodtak.

nagy küzdelmek árán a bronzérmet
hódította el, az előjátszmák során
csak a későbbi aranyérmestől szenvedett vereséget. Ezután következett
a tantermet ezúttal a ringre cserélő,
civilben egyébként tanárként dolgozó Kovács Ákos, aki nem akármilyen körülmények között érdemelte
ki az ezüstérmet: a döntő eredményét
a bírák döntetlenre hozták ki, így következhetett a rájátszás. Miután ez

szerzett Nagy Béla együttese). Az
„egyetemisták” 24 ponttal a 11. helyen állnak csoportjukban.
Megyei II. Közép-csoport, 21. forduló: GEAC – Péceli SSE 2-1 (1-1)
Gól: Horváth Zsolt, Kurunczi Dániel.

Megyei III. osztály – Négy
gól a bajnokaspiránsnak
4-1-re verte a Gödöllői SK második
számú csapata a bajnoki címre hajtó
Őrbottyánt, ezzel már négy mérkőzés óta veretlen a gödöllői formáció. Kerecsényi F. Norbert együttese 41 ponttal a hatodik helyen áll
jelenleg csoportjában.
Megyei III. Közép-csoport, 21.
forduló: Gödöllői SK II. – Őrbottyán KSE 4-1 (1-0) Gól: Pintér
Krisztián, Hevesi Milán, Gráczer
Krisztián, Ács Zoltán.
-tt-

is egállal zárult, jöhetett a negyedik
menet, amire már mindkét bunyós
elfáradt – Ákos egy kicsit jobban, így
pontozással alulmaradt.
A legutolsó gödöllői harcos a 198 cm
magas Módi Zsolt volt, aki óriási
pofonokat kiosztva került a fináléba,
ahol az ellenfele nemes egyszerűséggel megrettent a 96 kilós, masszív
bunyóstól, és nem mert ellene kiállni.
Varjú László és Ócsai Zsolt tanítványai 1-1 bronz- illetve ezüst-, valamint két aranyéremmel kezdték meg
-sda 2016-os évet.

A Fightingsport Hungary KTBSE
rendezésében megvalósuló viadalon
a gödöllőieknél elsőként a már rutinosnak mondható Majláth Bianka
lépett szorítóba, aki a tőle megszokott könnyed magabiztossággal verte
végig a mezőnyt, hogy aztán felállhasson a dobogó legfelső fokára.
Őt a többi gödöllői versenyzőhöz hasonlóan Kick-Light kategóriában induló Kádár Norbert követte. Norbi

Szlavkovszki Zsolt világbajnok
Budapesten rendezték az I.
Légtornász világbajnokságot,
amelyen óriási meglepetésre a minössze 16 éves Szlavkovszki Zsolt jóvoltából gödöllői aranyérem született a
férfiak egyéni számában.

is felállhatott és teljesítményével elnyerte a Magyar Légtornász Egyesület által a mezőny legkiemelkedőbb
junior férfi versenyzőjének felajánlegtornasz.hu
lott különdíjat.

A gödöllői Grassalkovich SE egykori
sportakrobatája, a Magyar Táncművészeti Főiskola Nádasi Ferenc
Gimnáziumának növendéke 109,4
ponttal szerezte meg az egyéni világbajnoki címet. Szlavkovszki Zsolt a
szinkron verseny során, Szoó Regina
párjaként a dobogó harmadik fokára

kézilabda – kötelező, de nem egyszerű gkc siker

Megmaradt a dobogós remény
Kötelezőnek mondható győzelmet aratott a Dunaharaszti ellen hazai környezetben a
Gödöllői KC csapata, akik a
29-27-es sikerrel életben tartották dobogós álmaikat.
Bartos Gábor tanítványai számára
csak a győzelem volt elfogadható
a kilencedik helyen álló Dunaharaszti elleni hazai bajnokin, hogy
életben tartsák dobogás álmaikat.
Nos, ha nem is könnyedén, de
nyert a Gödöllő, ezzel 22 ponttal
a negyedik helyen áll csoportjában
és két pont mindössze a hátránya a
csömöriekkel szemben.
Mácsár Gyula junior alakulata

könnyedén vette az újabb akadályt
és három fordulóval a vége előtt
18 ponttal áll a tabella második
helyén csoportjában. A listavezető
Csömör egy pont előnnyel bír, míg
a harmadik helyen álló Gyömrő
négy ponttal van lemaradva, ami
azt jelenti, hogy ha a következő
fordulóban nem kapnak ki a sereghajtó Budakalász vendégeként a
gödöllői fiatalok, akkor már a csoport második helye borítékolható.
NB II. Északi-csoport, 17. forduló
Gödöllői KC – Dunaharaszti MTK
29-27 (15-11)
Juniorok: Gödöllői KC – Dunaha-llraszti 31-17

Honvéd matt Gödöllőn

GEAC mérleg: Hat meccs két győzelem

Az NB I-ben a férfiaknál a Gödöllő
a Ceglédet verte nagy csatában 108-ra, ezzel már 20 pontos a gárda és
a harmadik helyen áll csoportjában.
A férfi NB II-ben szereplő GEAC
II. az Ózdot fogadta és kapott ki a
BAZ-megyei alakulattól 12-6-ra, így
jelenleg 6 ponttal a hetedik helyen áll
a kilenccsapatos csoportban. A gödöllői hölgyek az NB I-ben a Szek-

i. légtornász vb – gödöllői arany

sakk – helytállt a gsbe

asztalitenisz – két csapat a dobogón

Minden GEAC csapat pályára
lépett az elmúlt hétvégén az
asztaliteniszezőknél. A mérleg: két győzelem és öt vereség. A gödöllői alakulatok
közül a férfi és női NB I-ben
szereplő csapatok állnak dobogós helyen.
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szárdot látták vendégül és verték meg
a tolnaiakat 16-2-re, ezzel tíz fordulót
követően 10 ponttal a harmadik helyen állnak. Az NB III-ban szereplő
GEAC III-as férfi alakulat a listavezető Szentendre otthonában kapott
ki 11-7-re, így 18 ponttal a negyedik
helyen áll csoportjában.
A Pest megyei bajnokságban szereplő gödöllői csapatok közül a megyei
I. osztályban a GEAC IV. és V. csapat
egyaránt vereséget szenvedett. Előbbi Szentendrén kapott ki 11-7-re, míg
az ötös formáció hazai pályán maradt
alul a Cegléd ellen 13-5-re. A négyes
csapat 13 ponttal a 10., míg az V-ös
gárda 14 egységgel a 8. helyen áll a
12 csapatos mezőnyben. A megyei
I/B csoportban szerénykedő GEAC

VI. csapat hazai pályán kapott ki 171-re az Őrbottyántól és továbbra is az
utolsó, 12. helyet foglalja el a tabellán a megszerzett hat pontjával.
Férfi NB I. Keleti-csoport, 17. forduló: GEAC – Szuperinfó CVSE I.
10-8
Női NB I. Keleti-csoport, 17. forduló: GEAC – Szekszárd AC IV. 16-2
Férfi NB II. Észak-keleti csoport,
17. forduló: GEAC II. – Ózdi VSE
I. 6-12
Férfi NB III. Közép-csoport, 17.
forduló: Eurokapu SE Szentendre –
GEAC III. 11-7
Férfi Pest megyei I. osztály, 19. forduló: Eurokapu SE Szentendre II –
GEAC IV. 11–7 ; GEAC V. – Ceglédi
VSE III. 5-13
Férfi Pest megyei I/B osztály, 19.
forduló: GEAC VI. – Őrbottyán
CSSE II. 1–17
-li-

Felhívás
„Inosanto Kali és Jeet
Kune Do„ edzések minden
hétfőn és szerdán 18:0019:30-ig Gödöllőn, a Patak
tér 7.szám alatt (Szolgáltatóházzal szemben).
Edző: Bartik Zsolt
30/555-2989

A Gödöllői Sakkbarátok az
éllovas, már bajnoknak tekinthető Honvéd csapatától
tisztes helytállással 4 pontos vereséget szenvedtek,
míg a megyei bajnokságban
szereplő GSBE kettő 3-2-re
kapott ki az Alagi DSE-től.

A Honvéd ellen megszerzett 4
pont értékét növeli, hogy az ellenfél négy nemzetközi mesterrel
és egy Fide mesterrel ült le és 11
táblán is magasabb Élő ponttal
rendelkeztek.
A Pest megyei ötfős sakk csapatbajnokságban a rutinos Alag
csapatától a második formáció
mindössze 1 pontos vereséget
szenvedett. A jövőre nézve bizta-

tó, hogy a két gödöllői csapatban
hat ifjúsági játékos szerepelt, közülük Veréb Máté, aki a Szadán
megrendezett Pest megyei egyéni
sakkversenyen az I. korcsoportban, minden meccsét megnyerve,
hét ponttal az első helyen végzett.
NB II. Erkel-csoport, 10. forduló
GSBE – HASE 4-8
Győzött: Bándy A., Nagyajtai G.,
Pervai L.; Döntetlen: Fehér M.,
Törőcsik J.; Vesztett:Veréb G.,
Sillye K., Kozma G., Szabó Z.,
Tóth M., Téglás M., Nagy A.
Pest megye I/A, 8. forduló
GSBE II. – Alagi DSK 2-3
Győzött: Nagy Z.; Döntetlen: Rigó
J., Molnár L.; Vesztett: Nagy D.,
Veréb M.
-vb-

gödöllő kupa és diákolimpia

Tájékozódási futóverseny Gödöllőn!
Április 17-én vasárnap délelőtt 10 órától Gödöllőn kerül
megrendezésre a Budapesti
és Pest megyei Diákolimpia,
valamint a Gödöllő Kupa tájékozódási futóverseny.
A célként is üzemelő versenyközpont a Török Ignác Gimnáziumban
lesz, itt lehet jelentkezni délelőtt 9
óráig. A versenyt rendező Kirchhofer József Sportegyesület a sportággal most ismerkedő, kipróbáló gyerekek és felnőttek számára három
különböző (1-2-3 km-es) hosszúsá-

gú pályával készül, hogy mindenki
megtalálhassa a számára megfelelő
távot. A versenyen történő induláshoz előnevezés szükséges, a helyszínen csak korlátozott számban tudunk
nevezéseket elfogadni!
Nevezési díj a kategóriától függően
500, vagy 800 forint. Előnevezés április 13-ig: a kissguriga@gmail.com
vagy a +36/20-468-34-27-es telefonszámon. További információ a www.
godollokupa.fw.hu weboldalon érhető el. Gyere el, és próbáld ki te is
ezt az izgalmas sportágat! Szeretettel
várunk mindenkit! Kirchhofer SE
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Frédéric Chopin Zenei
Alapfokú Művészeti Iskola
Április 7. csütörtök 15.00: Mit üzen a Múlt
a Mának, avagy hogyan szerkesszük
újra Bachot? Hangversenyelőkészítő
rendhagyó óra Juniki Spartakus és
Chelemen Paula előadásában
Április 7. csütörtök 17.00: Bartek Zsolt
(klarinét) növendékeinek hangversenye
Április 8. péntek 17.00: Deákné Ella
Beatrix (fuvola) növendékeinek hangversenye
Április 11. hétfő 14.00: Hangszerbemutató koncert a szolfézs előképzősök részére
Április 12. kedd 17.00: Z. Molnár Ildikó
(furulya) növendékeinek hangversenye
Április 13. szerda 17.30: A zongora tanszak kiemelt hangversenye

GÖMB
A GIM-BEN

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, előzetes bejelentkezést követően más napokon is!
A kiállítás a „Gödöllő 50” 2016 tematikus év támogatott
programja
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
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FELHÍVÁS – GÖDÖLLŐ TALENTUM DÍJ
2016. évi Városi Pedagógus Napon
ismételten átadásra kerül a GÖDÖLLŐ TALENTUM DÍJ.
Önkormányzatunk 1998. évben alkotott rendeletet a városi díjak alapításáról és adományozásáról.
A rendeleti szabályozás alapján minden évben elismerésre kerülnek városunk azon személyei és közösségei,
akik szakmai tevékenységükkel hozzájárultak városunk fejlődéséhez, jó
hírnevünk növeléséhez.
A GÖDÖLLŐ TALENTUM díjban,
azt a gödöllői lakóhellyel rendelkező
és Gödöllőn élő 15-25 év közötti fi-

2016. április 5.

Közérdek

atal személyt részesítjük, aki a város
kulturális, művészeti, oktatási, sport
életében,valamint tanulmányi eredményei során maradandót alkotott,
kiemelkedő eredményt ért el, példás,
magas színvonalú tevékenységével
hozzájárult Gödöllő város jó hírneve
növeléséhez.
A GÖDÖLLŐ TALENTUM DÍJBAN évente 1 személy részesíthető.

A GÖDÖLLŐ TALENTUM díj átadására a GÖDÖLLŐ GYERMEKEIÉRT, IFJÚSÁGÁÉRT díj átadása alkalmával megrendezésre kerülő
nyilvános ünnepségen kerül sor.
Tisztelettel kérem, tegyenek javas-

latot olyan 15-25 év közötti fiatalra,
akit méltónak tartanak e kitüntető cím
elnyerésére.
Kérem, hogy javaslatát írásban,
részletes indoklással szíveskedjen
a Gödöllői Polgármesteri Hivatal,
Közigazgatási és Szociális Irodájára eljuttatni (2100 Gödöllő, Kossuth
Lajos utca 3 sz.) vagy e-mailben a tamas.marta@godollo.hu címre.
HATÁRIDŐ:
2016. április 19. (kedd), 16 óra
Dr. Pappné Pintér Csilla, az Ifjúsági és Köznevelési Bizottság elnöke sk.
Szűcs Józsefné, a Kulturális, Sport és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának elnöke sk.

FELHÍVÁS – GÖDÖLLŐ GYERMEKEIÉRT, IFJÚSÁGÁÉRT DÍJ
2016. évi Városi Pedagógus Napon
ismételten átadásra kerül a GÖDÖLLŐ GYERMEKEIÉRT, IFJÚSÁGÁÉRT DÍJ.
Gödöllő Város Önkormányzatának
a városi díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 1998.
évi 12. számú rendelete értelmében
a GÖDÖLLŐ GYERMEKEIÉRT,
IFJÚSÁGÁÉRT DÍJ azoknak a személyeknek,illetve szervezetnek, vagy
közösségnek adományozható, akik:
• kiemelkedő eredményeket értek el a
nevelő-oktató munkában, illetve an-

nak szervezésében, irányításában,
• magas fokú pedagógiai, szakmai
felkészültségük alapján élen járnak
az újszerű és hatékony pedagógiai
módszerek kidolgozásában és alkalmazásában,
• színvonalas és eredményes munkájukkal szolgálták a gödöllői gyermekek, a gödöllői ifjúság gondozását,
nevelését.

A díjban évente legfeljebb 3 személy
vagy 2 személy és 1 szervezet, vagy
közösség részesíthető.
Tisztelettel kérem, tegyenek javaslatot olyan személyre vagy személyek-

re, akit/akiket méltónak tartanak e
kitüntető cím elnyerésére.
Kérem, hogy javaslatát írásban,
részletes indoklással szíveskedjen
a Gödöllői Polgármesteri Hivatal,Közigazgatási és Szociális Irodájára
eljuttatni (2100 Gödöllő, Kossuth Lajos u. 3 sz.) vagy e-mailben a tamas.
marta@godollo.hu címre.
HATÁRIDŐ:
2016. április 19. (kedd) 16 óra
Dr. Pappné Pintér Csilla, az Ifjúsági és Köznevelési Bizottság elnöke sk.
Szűcs Józsefné, a Kulturális, Sport és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának elnöke sk.

FELHÍVÁS – BÖLCSŐDEI FELVÉTELI

ÜGYELETEK

Értesítem a gödöllői állandó lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező tisztelt szülőket, hogy 3 éven aluli
gyermekük bölcsődei felvételi kérelmét az alábbi időpontban jelezhetik az önkormányzat által fenntartott bölcsődékben:
2016. május 2-6-ig, 8-17 óráig

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

Gödöllői Palotakert Bölcsőde, Gödöllő, Palota-kert 17. (Tel. :410-906). Bölcsődevezető: Varga Gyöngyi
Gödöllői Mesevilág Bölcsőde, Gödöllő, Kossuth L. u. 5-7. (Tel. :410-566).Bölcsődevezető: Pálfi Sándorné
Gödöllői Mézeskalács Bölcsőde, Gödöllő, Premontrei u. 8. (Tel. :422-072). Bölcsődevezető: Kolozs Istvánné
A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumokat szíveskedjenek magukkal vinni:
A gyermek születési anyakönyvi kivonata, egészségügyi kiskönyve, TAJ kártyája és lakcímkártyája.
A szülő vagy gondviselő személyazonosító igazolványa és lakcímkártyája.
Gödöllő, 2016. március 31.
Dr. Gémesi György

FELHÍVÁS – ÓVODAI JELENTKEZÉS
Értesítem a gödöllői állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező tisztelt szülőket, hogy az önkormányzat
által fenntartott óvodákba történő jelentkezés időpontja 2016. május 2-6-ig, 8 - 17 óráig.
A 2016/2017-es nevelési évre való jelentkezés feltétele az ebben az évben betöltött 3. életév és gödöllői lakhely vagy
tartózkodási hely.
Kérem, hogy a harmadik életévét betöltött gyermekük óvodai felvételét a körzetük szerinti óvodába kérjék.
A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumokat szíveskedjenek magukkal vinni:
A gyermek születési anyakönyvi kivonata, egészségügyi kiskönyve, TAJ kártyája és lakcímkártyája, az utolsó
védőnői státuszvizsgálat másolata. A szülő vagy gondviselő személyazonosító igazolványa és lakcímkártyája.
Az óvodák elérhetőségei és a módosított óvodai körzethatárok Gödöllő város honlapján találhatók a Polgárok/Intézmények/Oktatás/Óvodák és Óvodai körzethatárok elérhetőségen illetve a Hírek menüpont fejlécében.
Tájékoztatom a tisztelt szülőket, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. (2) bekezdése értelmében azoknak a gyermekeknek, akik augusztus 31-ig betöltik harmadik életévüket, kötelező az óvodába járás!
Gödöllő, 2016. március 31.

Dr. Gémesi György

ORVOSI ÜGYELET

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Április 4-10-ig:
Egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1. Tel.: 420-243.
Április 11-17-ig:
Máriabesnyői Gyógyszertár, Szabadság út 167. Tel.: 419-749.

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

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL
06-20/524-0340

ÓZON PAJZS POLGÁRŐR EGYESÜLET
06-30/621-2968
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Mozaik

Fotó:

Tatár Attila

Gödöllői kávéházba

Egész évben vállaljuk
családi ünnepek, keresztelők, házassági évfordulók
szervezését
a máriabesnyői bazilika
szomszédságában található

MATER SALVATORIS
LELKIGYAKORLATOS
HÁZBAN.
Elérhetőségek:
Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos Ház
és Konferenciaközpont
Cím: 2100 Gödöllő-Máriabesnyő,
Kapucinusok tere 3.

Tel.: +36-28/420-176
Tel./Fax: +36 28 510 742
info@matersalvatoris.hu
www.matersalvatoris.hu

MOSOGATÓKÉZILÁNY
munkatársat
keresünk!
Jelentkezés
személyesen:
Gödöllő,Dózsa
György út 13.
címen
vagy telefonon:
06-20/322-0372
telefonszámon.

A piaci csarnokban üzlet kiadó!
Érdeklődni:

a helyszínen,
vagy a
06-30-5030777
számon
Vilhelm Ferencnél.

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÍNHÁZ
Erzsébet Királyné Szálloda, bálterem
(Gödöllő, Dózsa György út 2.)

2016. április 22., péntek, 19 óra

MINDEN CSAK KOMÉDIA
Haumann Péter vidám, zenés önálló estje
Mi a közös
Zerkovicz Bélában, Petőfi Sándorban, Shakespeare-ben,
Romhányi Józsefben és Karinthy Frigyesben?
Valamennyien „fellépnek” a Kossuth-díjas művész estjén.
A nemzet színésze dalban, versben és prózában is elbűvöli,
elvarázsolja és megnevetteti nézőit.
Zongorán kísér: Neumark Zoltán
Belépőjegy: 2300 Ft
Diákjegy (18 év alatt): 1000 Ft.
A jegyek megvásárólhatók
Buzogány Mártánál: 06-30-865-0976

Mob.: +36/30-952-9987
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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 apróhirdetést nem
áll módunkban elfogadni. A lapban megjelent hirdetések
tartalmáért felelősséget nem vállalunk.
Amennyiben nem kapja meg a Szolgálat aktuális
számát, az alábbi elérhetőségeken tehet bejelentést:
20/550-4981, 20/495-2420
E-mail: terjesztes@hiretvisszuk.hu

+ Gödöllőn királytelepen belterületi építési telek
sürgősen eladó. 20-772-2429

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

+ Eladó 4szoba+ nappalis, 2004-es építésű, dupla
garázsos sorház Gödöllőn Iár: 27 MFt (20)804-2102

INGATLAN

+ Gödöllőn, Sürgősen Eladó!! 52m2-es, erkélyes, negyedik emeleti lakás két szobával, saját tárolóval, konvektoros fűtéssel eladó! Iár:12.9MFt! 20-539-1988

+ Gödöllőn 620nm-es belterületi panorámás építési telek 18m utcafronttal, gyönyörű környezetben sürgősen
eladó. I.ár: 9,9MFt 20-772-2429
+ Szadán igényes környezetben, jó
fekvésű, 900nm-es, gondozott, közműves építési telek, 8,9M-ós i.áron
sürgősen eladó 20-772-2429
+ Új építésű ikerház Gödöllőn eladó
3szoba+ nappalis, Iár: 25,5MFt-tól
20-772-2429
+ Sürgősen eladó 96 nm-es, 3 szobás, teljesen felújított családi ház,
840 nm-es, gyümölcsfákkal beültetett telekkel, Gödöllőn! Félig alápincézett, dupla garázs. Iár: 23.8MFt.
(20)804-2102

+ Gödöllő kiemelt részén, 4lakásos társasházban
120m2-es, n+4szobás ingatlan 450m2-es telekrésszel eladó! 31,8MFt! 20-539-1988
+ KERESEK kertvárosban 140m2 körüli családi
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
+ Petőfi téren teremgarázs-kocsibeálló KIADÓ!!
10EFt/hó (6 hónap=48EFt) (20)804-2102
+ Sürgősen Eladó lakást keresek központban
(20)804-2102
+ Gödöllőn az Antalhegyen, aszfaltozott utcában,
összközműves, részben felújított, tetőteres 142
m2-es családi ház tulajdonostól eladó. Iá: 26.9MFt.
Tel.: 70/ 6570-470.

+ Szadán aszfaltos utcában új építésű, csok képes, 3szoba+ nappalis
100nm-es ház 500nm-es telekkel eladó. I.ár: 31,7MFt 20-772-2429

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

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

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

+ 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

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

+ Eladó Gödöllőn a központban egy téglaépítésű,
magasföldszinti, egyedi fűtéses, 68nm-es, 3szobás, felújítandó, társasházi öröklakás, melyhez
tartozik egy saját zárható pincerész. I.á.: 15,5mFt
20-919-4870

+ Eladó Gödöllőn egy kis 50nm-es, téglából épült
családi ház a fenyvesben 600nm-es telken. I.á.: 14
mFt 20-919-4870
+ Eladó Gödöllőn az Erzsébet Királyné körúton egy
3. emeleti, 2szobás, teljesen felújított társasházi
öröklakás. I.á.: 14,5mFt 20-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a belvárosban most újonnan
épülő 7 lakásos sorházban 2 és 3 szobás lakások.
További információk telefonon: 20-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a nagyfenyvesben egy 160nm
összalapterületű, 1 helyrajzi számon lévő, önálló lépcsőházi bejáratú, téglából épült, egyedi fűtéses, sorházi 3db lakás felújított, igényes kivitelezésű, ár-érték
tekintetében nagyon kedvező áron. Befektetők számára is nagyon ajánljuk. I.á.: 29mFt 20-919-4870
+ Eladó Szadán egy 1,5 szobás, téglaépítésű kis
családi ház két utcára nyíló telken. A ház alatt garázs található. I.á.: 15,9 mFt 20-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Rét utcában egy nappali+4szobás, 2fürdőszobás, 2 kocsi beállásos 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 összterületű, 2szintes, duplakomfortos lakás. Az ingatlan előtt ingyenes parkoló található. Befektetők előnyben, akár visszabérlési lehetőséggel. E.á.: 25mFt 20-919-4870
+ Eladó Gödöllőn az Ambrus közben egy 1,5 szobás, erkélyes öröklakás. I.á.: 12,9mFt 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 biztosítja a vízellátást. I.á.:
7mFt 20-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a blahai dombon 2 db építési
telek. Az egyik 2400nm területű, víz, villany, gáz
bekötve, I.á.: 18mFt. A másik egy 734nm-es, összközműves telek egy felújítandó épülettel. I.á.: 8mFt
20-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a belvároshoz közel eső aszfaltozott csendes utcában egy 150nm alapterületű,
déli fekvésű, földszintes, 5 szobás, téglából épült,
kifogástalan állapotú családi ház 738nm-es telken.
I.á.: 44,5 mFt 20-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a fenyves csendes utcájában
egy 2szintes, téglából épült családi ház 560nm-es
telken, mely áll egy nappali-étkező-konyha, 2szoba, 2fürdőszobából. A ház alatt szuterén, garázs és
egyéb helységek vannak kialakítva. Nappaliból kertkapcsolatos terasz nyílik. I.á.: 28 mFt 20-919-4870
+ Eladó Bagon a zártkerti részben egy téglaépítésű, szoba-konyhás, kis lakóépület. Az épületben
gázkonvektoros fűtés, és villany van bevezetve. A
telken kerti csap található, melytől könnyen bevezethető a víz az ingatlanba. I.á.: 2mFt 20-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a kertvárosban egy 540nm-es
telken egy nappali+3szobás, kifogástalan állapotú
kertes családi háznak a középső és tetőtéri szintje.
Földszinti részen egy 100nm-es felújítandó, 3szobás lakrész található. A telken 2 garázs található.
I.á.: 31mFt 20-919-4870
+ Eladó Gödöllő legkeresettebb részén a harasztban, közel a belvároshoz egy igényesen felújított, 2
szintes ikerház, mely a földszinten áll egy nappali,
étkező, konyhából, fürdőszobából, az emeleti részen 3 szoba fürdőszoba, erkély található. Az ingatlan alatt teljes egészében egy szuterén van kialakítva, mely funkcióját tekintve tároló és hobbiszoba
számára alkalmas. Az ingatlanon nagyméretű garázs, a kert részén pedig automata öntözőrendszer
van kialakítva. Ár-érték tekintetében rendkívül kedvező. I.á.: 29 mFt 20-919-4870
+ Eladó Gödöllőn az alvégben egy kettőször
120nm alapterületű 2nappali+5szobás, 2fürdőszobás családi ház tetőtéri beépítési lehetőséggel. A
ház alatt egy 40nm-es pincerész található. A telken
garázs és egyéb melléképületek vannak elhelyezve. I.á.: 48mFt 20-919-4870

Ajándék hirdetés
a Szolgálatban!
1+1=3 Akció! Részletek

az irodában vagy telefonon!
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+ Eladó Gödöllőn a Grassalkovich utcában egy
720nm-es telken egy 2,5szobás vert falból épült
lakóház. I.á.: 18mFt 20-919-4870

+ Gödöllő parkos részén felújított, magasföldszinti, konvektoros, 56 nm-es, 2 szobás, azonnal költözhető tégla lakás eladó! 14 MFt. 70/235-9071

+ Eladó Gödöllő blahai részén, 2400nm-es telken
(28m széles) egy 80nm-es, téglából épült lakóház.
A meglévő épülethez bővítési lehetőséggel ikerház
alakítható ki. I.á.: 21,5 mFt Ikerpartnert keresünk a
telek beépítéséhez. 20-919-4870

+ ÉPÍTŐIPARI munkákhoz nem italozó segédmunkást keresek Gödöllőn. Tel: 30/320-8360

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

+ ELADÓT felveszünk a szerelvény osztályra. Érdeklődni: Arzenál Áruház 20/414-7163
+ Eladó Gödöllőn központi társasházban 3szobás, 2erkélyes, D-Ny-i fekvésű (egyedi, ÚJ fűtésrendszer, nyílászárók, burkolat, fürdőszoba,) nagy
konyhás, téglaépítésű, 68nm-es lakás+ pince.
Ár:16,8MFt. 20/585-0056, 20/387-1330
+ Kis telek alpesi házzal eladó Gödöllőn a Panoráma úton. Víz, villany van. Elszánt vevőt keresek.
Tel: 20/214-6932

+ Új építésű, saját parkolóval rendelkező, alacsony
rezsijű, dupla bejáratos üzlet, iroda,bemutatóterem,rendelő céljára alkalmas. Akár azonnali költözéssel! Tel.: 06-20-3456-552.
+ Üzlethelyiség, raktárhelyiség, garázs kiadó, más
tevékenység céljára is. Tel.: 20/9455-583.

ÁLLÁS

Álláshirdetés! Gödöllői székhelyű
Audit kft. városközpontban lévő
irodájába keres mérlegképes könyvelőt, teljes munkaidőben.
Bérszámfejtési ismeretek előnyt jelentenek, de nem feltétel.
Önéletrajzát kérjük az alábbi mail címre: auditkft@invitel.hu

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

+ Gödöllő belvárosában 53 nm-es lakás, belső udvarban saját parkolóval, eladó. Iár: 19,9MFt. Érd:
30/971-6746

+ Remsey krt-on mélygarázsban garázsbeálló eladó. Tel.: 30/201-7329.+ Lakóparki 1 emeleti
tégla cirkós erkélyes nappali + 2 szobás lakás eladó garázzsal, tárolóval 17,5 M Ft. 20-421-9433.

ALBÉRLET KIADÓ

+ Gödöllői étterembe konyhai dolgozót keresünk.
Jelentkezni a 20/226-8022 telefonszámon lehet.

+ Gödöllőn aFenyvesben nappali+ 3 félszobás
2 fürdőszobás ikerházfél alacsony rezsivel, rendezett kerttel, nagy terasszal, melléképületekkel,
bútorozottan augusztustól hosszútávra kiadó. Érd:
30/817-3712

+ Amíg édesanya és édesapa kikapcsolódik,
élménygazdag felügyeletet vállalok bölcsődés,
óvodás, kisiskolás korú gyermekeknél. „Gödöllő
gyermekeiért, ifjúságáért” elismerésben részesült
nyugdíjas pedagógus. Tel: /20/498-4217

+ Eladó Isaszegen, Ilkamajorban, a horgásztavak
közelében 3db (826m2, 827m2, 827m2) egymás melletti építési telek külön és egyben is. A
telkek 30%-a beépíthető. Víz, villany az utcában a
telek előtt, a gázvezeték 350 méterre. Iár:3MFt/
db. 20/4996-748

+ Gödöllőn, Fenyvesben családi ház 64 nm-es
tetőtéri bútorozott lakása külön bejárattal 60.000
Ft+rezsiért hosszútávra kiadó. Úszómedence
igény jelleggel használható. 20/2128-320

+ Haszonállat-génmegőrzési Központ 8 órás közalkalmazotti jogviszony keretében HUMÁNPOLITIKAI ÜGYINTÉZŐT keres. Részletek megtekinthetőek az alábbi honlapon: genmegorzes.hu/
hagk/allasajanlatok

+ Parasztház eladó Zsámbokon 1160 nm telken 5
millióért. 1,5 szoba, konyha, fürdőszoba, víz, villany,
gáz, rengeteg mellékhelyiség állatok tartására, gyümölcsfák automata locsolóval. Tel: 30/466-0466

ÜZLET, IRODA, GARÁZS

+ Szadai étterembe FELSZOLGÁLÓT és KÉZILÁNYT felveszünk. 20/9430-746

+ Gödöllőn a Hunyadi J. u. 22.sz alatt lévő szuterén kiadó – vagy befektetői társat keres. Kb.
80 nm. Bármilyen üzleti tevékenységre alkalmas.
20/420-5555

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

+ Egyetemi részen 1 emeleti tégla cirkós 65 m2es lakás eladó 17,8 MFt. 20 421 9433.

+ Eladó Gödöllőn Szilágyi E. utcában 1060nmes parkosított telken 110nm-es 3szoba+n családi
ház tulajdonostól. Külső szigetelés, új nyílászárók,
redőnyök, új villany, vízvezeték, 110nm-es melléképület, kút, pince. Iár:24,5MFt. 30/402-7276
+ Csak vevőknek! Tóalmáson fűthető, galériás, fából készült nyaraló eladó! Tel: 20/9360-097
+ Eladó gödöllői, lakótelepi, erkélyes lakást keresek a Kossuth utca, Erzsébet körút, Kazinczy
körút környékén 2. emeletig, 60-70 nm közötti jó
állapotút. Tel: 20/968-0336
+ Eladó Gödöllőn, az Erzsébet királyné körúton egy
62 nm-es, 4.em. 2,5 szobás, felújított, egyedi fűtésű,
erkélyes lakás. Ár: 14 MFt. Tel: 30/3834-910
+ Gödöllőn, Királytelepen 2009-es építésű, napfényes ikerház eladó. Nappali – konyha+ 3 szoba+ garázs. 28,7 MFt. Tel: 30/612-8746
+ Eladó Gödöllőn, Egyetemen 6 lakásos társasházban, zöld övezetben 65 nm-es, 2 szobás lakás.
Iár: 17,3 MFt. Érd: 20/223-6131

+ Gödöllőn a Petőfi tér 11-ben udvari, 30 nm-es
helyiség kiadó. Tel: 30/346-5408
+ A 30-as főúton ÜZLETHELYISÉG kiadó. Érd:
20/9888-997
+ Eladó Gödöllőn 32 éve jól működő PRESSZÓ.
Iár megegyezés szerint. Érd: 30/467-3013,
70/611-2789
+ Petőfi téren teremgarázs-kocsibeálló KIADÓ!!
10EFt/hó (6 hónap=48EFt) (20)804-2102
+ Gödöllő központjában, utca fronti 34 négyzetméteres helység hosszútávra kiadó. Tel.: 20/3456-552.

Vagy az alábbi számon érdeklődjön

06/20/524 2244 ill. 06/28/430 760

+ Kereskedelmi munkatársat keresünk gödöllői
munkahelyre. Feladatok: vevők kiszolgálása, raktári feladatok ellátása. Előnyt jelent, de nem feltétel:
vízszerelői tapasztalat vagy gépész végzettség, öntözéstechnikában való jártasság. Önéletrajzot az
aquarex@aquarex.hu címre kérjük. Cégünk tevékenységéről a www.aquarex.hu címen tájékozódhat.
+ Kreatív és tapasztalt VIRÁGKÖTŐT keresünk új
gödöllői virágüzletünkbe. Tel: 30/377-0160
+ Gödöllői étterem keres szakácsot, beugrós ill.
pályakezdők jelentkezését is várjuk. Jelentkezni
fényképes önéletrajzzal a pizzamaxcaffe1@gmail.
com email címen lehet.

KÍNÁLATUNKBÓL: * Az Átrium Üzletházban, frekventált helyen 15,4 nm-es, alacsony rezsijű üzlet kiadó:110/hó +rezsi +kaució.
*A Blahán 2 szobás, felújítandó téglaház 852 nm-es,
saroktelken eladó. Irányár: 14,9 mFt.
*A Harasztban (központ közelében) 100 nm-es polgári ház 975 nm-es telken eladó. Iá:32,2 mFt.
*A Kertvárosban nappali+6 szobás,300 nm-es, kétszintes, úszómedencés családi ház eladó. Iá:64,9 mFt.

+ A GÖDÖLLŐI ZÖLD ÓVODA főiskolai végzettségű óvodapedagógust keres ÓVÓNŐI állás
betöltésére. Munkavégzés helye: 2100 Gödöllő,
Batthyány L.u.34-36. Feladatai: Az óvodában a
pedagógiai programnak megfelelően szakszerűen lássa el feladatait. Bérezés a Közalkalmazottak
jogállásáról szóló jogszabály szerint. A közalkalmazotti jogviszony határozatlan idejű. Benyújtandó
iratok: - szakmai önéletrajz, - képzettséget igazoló
dokumentumok. Az álláspályázat benyújtási határideje: 2016.05.20. Az állás betöltésének kezdete:
2016.07.01. A pályázatok benyújtását az alábbi
címre várjuk: Gödöllő, Batthyány L. u.34-36. További információ: Tiborczné Garai Katalin óvodavezető:
28/510-750, 20/9175-114, zoldovi@gmail.com.

A Békési Renault munkatársat keres
az alábbi munkakörökbe:

- autószerelő
- autómosó
- gépjármű értékesítő

Jelentkezni személyesen
a fóti telephelyen lehet:
2151 Fót, Móricz Zsigmond út 41.
Tel: 27-358-270
+ ADMINISZTRÁCIÓS munkakörre, napi ügymenet biztosítására, nemzetközi kereskedelmi cég
(fix) 8 órás munkavégzésre (változatos feladatok)
munkatársat keres. 30/437-3684
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+ Gyakorlattal rendelkező ELADÓT felveszünk gödöllői élelmiszerboltba, azonnali kezdéssel. Két műszakos munkarend. Érd: Kis Péter 30/638-9788
+ Gödöllői raktárunkba ZÖLDSÉG CSOMAGOLÁSRA keresünk női nyugdíjas munkatársat.
30/659-2161 (13.30-ig hívható).
+ KŐMŰVESEK MELLÉ segédmunkás felvétel!
Bejelentett munka, bér megegyezés szerint. Elérhetőség: 30/381-5533 du. 5 óráig
+ Munkatársat keresünk LÉGKEZELŐ és HŐKÖZPONT KARBANTARTÓ munkakörre. Elvárások:
középfokú műszaki végzettség, precizitás, megbízhatóság, önálló munkavégzés, felhasználói szintű számítógépes ismeretek, csőszerelési gyakorlat. Előny:
hegesztési gyakorlat, tűzvédelmi szakvizsga. Amit kínálunk:
biztos munkahely, versenyképes jövedelem. Munkavégzés
helye: Gödöllő. Fényképes, magyar nyelvű önéletrajzát az alábbi elérhetőségek valamelyikére
várjuk: Levelezési cím: Kontent
Kft. H-4030 Debrecen, Berta
u. 7. E-mail: job@kontent.hu

SZOLGÁLTATÁS
+ Fáj a lába a bőrkeményedéstől? Ápolásra szorul a körme?
Vagy a kezét szeretné rendbe
tetetni, és szépen megcsináltatni? PEDIKŰR ~ MANIKŰR
ÖNNÉL, kényelmesen! Érd.:
+36-30-851-8763
+ AERECO légbevezetők beszerelése 3 napon belül! A higroszabályozású légbevezetők
beépítésével megelőzhető, ill.
megszüntethető a páralecsapódás, penészedés. Nyílt égésterű gázkészülékekhez, kályhák,
kandallók légellátásához speciális légbevezetőket is kínálunk.
Kor-Mon Nyílászáró KFt. Gödöllő, Kossuth L. u. 26. Tel.: 06-30398-48-15;06-28-423-739

+ Telekkel rendelkező tulajdonosoknak generál
kivitelezésben, referencia háttérrel kínálunk új építésű lakóházak kivitelezését 153.000 Ft/nm áron.
20-919-4870
+ Barbara kutyakozmetika. Cím: Nagytarcsa, Tessedik Sámuel u.38. Kérésre házhoz megyek. +3620/
9355059. www.barbarakutyakozmetika.hu
+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 50 nyelven, anyanyelvi, diplomás, gyakorlott szakfordítókkal! Kedvezményes árak. I.L.I Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.: 28-511-366, 20/543-1775, e-mail:
info@ili.hu, ili.godollo@gmail.com

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

+ FŰNYÍRÁS, fűkaszálás, bozótirtás, parlagfű mentesítés, sövénynyírás, parkfenntartás. Tel.: 30/6227421, e-mail: fukaszalasgodollo@gmail.com

+ KÖLTÖZTETÉS akár csomagolással, bútorszereléssel, dobozolással 4.000,-Ft/órától! FUVAROZÁS UNIÓN BELÜL! Kovács Péter 30/9546-504

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

+ KERTIMUNKA Kerttakarítás, metszés, permetezés, ültetés. Rotációs kapálás, gyepszellőztetés.
Füvesítés. Fűnyírás, fűkaszálás, bozótirtás, sövénynyírás. Ágak, levelek elszállítása. 30/747-6090

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

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

+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS, új
csatorna bekötés, fürdőszobák, régi fűtési rendszerek, vízvezetékek felújítása, új szerelése, kialakítása,
locsoló, mérő tervezése, beépítése, átadása. Cirkók,
gázkészülékek, konvektorok karbantartása felújítása, javítása. Tel: 20/9527-289, 28/476-229
+SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS. Ingyenesárajánlat!Tiszta,rendesmunka!Tel:20/4-359-650
+ METSZÉS – PERMETEZÉS motoros és kézi
permetező géppel. Gyümölcsfák, fenyők, tuják kivágása, metszése. Zöld-hulladék elszállítás. Árok
és ereszcsatorna tisztítás. Veszélyessé vált fák kivágása alpin technikával. 20/922-4400
+ SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon bizalommal, házhoz megyek. Számítógép szerelés,
rendszer és programtelepítés, vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel: 30/333-9201
+ DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉLKÜL.
Tóth Tamás 06-70-502-5620

+ KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. RAKTÁROZÁS. Csomagoló anyagok árusítása. Minden, ami a
költöztetéshez kell. Hadnagy Árpád 20/311-7470
+ SZOBAFESTÉS-MÁZOLÁST (kisebb, nagyobb), tapétázást korrekt áron vállalok. Hívjon
bizalommal. Tel: 70/576-8925, 0631/318-2083
+ LAKÁSSZERVIZ. Kisebb munkák, felújítások. Hideg-meleg burkolás, festés, víz, csatorna, zárszerelés,
riasztó, biztonsági zárak felszerelése. 70/201-1292
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+ Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos 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
+ MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludányi 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

+ KÖLTÖZTETÉS! Z
ONGORA, PÁNCÉLSZEKRÉNY SZÁLLÍTÁS hétvégén és ünnepnapokon is.
Kérésére értékeit becsomagoljuk. Tel: 70/621-6291

+ ALMAVÁSÁR GÖDÖLLŐN! Ismét kapható CSÁNYI ALMA. Idared. Ár: 180 Ft/kg. Tel: 20/4359-650
+ KERTÉSZKEDŐK FIGYELEM! Érett marhatrágya 60 l-es kiszerelésben 800 Ft/zsák. Szállítás
megoldható. Rendelhető: 20/469-9295

+ TAPÉTÁZÁS, FESTÉS-MÁZOLÁS! Szakmai tapasztalattal. Ingyenes felméréssel. 20/325-4944
+ Márkafüggetlen Autószerviz teljes körű gépjármű
javítást vállal rövid határidőkkel. Gödöllő, Szabadság út 65. 20/9888-997

OKTATÁS

+ KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIBRISEKET, papírrégiségeket, magyar és külföldi bélyegygyűjteményeket VÁSÁROLOK. Tel: 28/412-230
+ Almásy Katalin becsüs, vásárol legmagasabb
áron bútorokat (romosat is), festményeket, órákat,
dísztárgyakat, porcelánokat, szobrokat, könyveket,
csillárt, szőrmebundát, hangszert, kitüntetést, régi
pénzt, csipkét, bizsukat, borostyánt, hagyatékot,
mindenféle régi tárgyat díjtalan kiszállással, értékbecsléssel hétvégén is. 30/308-9148

+ Pizza szakács tanfolyam indul Gödöllőn, további
tájékoztatást emailben küldünk az érdeklődők számára. Jelentkezéseket a pizzaszakacs.godollo@
gmail.com email címre várjuk.

+ RÉGISÉG. Pappné Szilvia szakbecsüs díjtalan
kiszállással vásárol antik bútorokat, festményeket,
órákat, mindenféle szobrokat, vitrin dísztárgyakat,
ezüstöt (hibás és hiányos darabokat is), régi pénzeket, bizsukat és ékszereket, mindenféle régiséget és
HAGYATÉKOT. Legmagasabb áron vásárolunk! Tel:
06/1-293-1759, 70/942-0806, 20/465-1961
+ AGANCS FELVÁSÁRLÁS. Tel: 70/633-5772
+ Eladó egy AUTÓ FORMÁJÚ ÁGY, bordásfal, Philips kis TV, számítógépasztal, akasztós és vitrines
szekrény, fém öltözőszekrény. 20/266-4955
+ Eladó jó állapotban lévő, 50-es években készült
4 ajtós ruhásszekrény: 20.000Ft. Nagy vitrines
kombinált szekrény: 20.000Ft. 2db ágyneműtartós heverő: 5.000Ft/db. 2db fotel: 2.000Ft/db.
70/394-2010

+ MAGYAR VÖRÖSKERESZT ELSŐSEGÉLY
VIZSGA, TANFOLYAM! Gödöllő, Petőfi tér 9. Pelikán Autósiskola 70/433-5033, www.pelikansuli.hu
ADÁS~VÉTEL
+ Kíváló extraszűz olívaolaj, 100% olasz minőség
eladó. 1liter 2200Ft. Érd.: 0630 8518 763
+ Eladó egy Omron felkaros, pumpás, használt vérnyomásmérő 4000Ft. Érd.: +36-30-280-1313
+ Eladó szép állapotban lévő tömör tölgyfa tv-állvány. 850x770x450. Ár: 23 ezer Ft. Tel.: +36-209811-027.

+ Eladó: Búvárszivattyú, 200W: 4.000Ft. Tömlő
kocsi, 20m, 3/4-es tömlővel: 7.000Ft. 20L-es fémkanna: 2.000Ft. 10L-es fémkanna: 1.000Ft. 6db
új, zöld, magas támlás műanyag szék: 6.000Ft.
Új MTD benzines fűnyíró: 45.000Ft (számlával
57EFt) új ára. Magyar háti permetező: 10.000Ft.
Magyar, kétlapos kemping főző palackkal:
10.000Ft. Gyári tapétázó asztal 7.000Ft. Kőműves talicska: 5.000Ft. 1,3m-ig kihúzható bak, 2db:
8.000Ft. Festő bak, 2db: 6.000Ft. Festő létrák.
Satupad 2db satuval: 20.000Ft. Újszerű asztali
körfűrész 2000W: 20.000Ft. Újszerű Gérvágó fűrész asztallal 2000W: 20.000Ft. 30/402-7276
JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
+ AKKUMULÁTOR minden típusú gépjárműhöz
szaküzletünkben vagy kiszállítással. Szolgáltatásaink: beszerelés, bevizsgálás, töltés-mérés,
szaktanácsadás. Minőségi akkuk, új akciók. Cím:
Gödöllő, Dózsa Gy. út 50. (Temetővel szemben)
06-30/536-4300, 28/611-728

+ Társ- és partnerközvetítés. Tel.: 20/9455-583.
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2016. ÁPRILIS 12.
Megfejtés: 1961. április 12. hőse
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Szilágyi Cseperke Anna, Virág köz
4., Spányik Anna, Szőlő u. 28.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: V. Mészáros Antal, Kör u. 6., Kelemen Andrásné, Szilágyi E. u. 37.
A Happy Box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Tihanyi Boldizsár, Szabadság tér 12-13.

A Városi Múzeum 1000 Ft értékű ajándék utalványát nyerte: Reményi Pál, Kotlán Sándor u. 2.,
dr. Szép Péter, Dalmady Gy. u. 6.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Sütő Lajos, Kaffka M. u. 7., Báthori Gizella, Blaháné u. 105.
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