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Bodó Károly festőművész képeiből nyílt kiállítás
szombaton a Levendula Galériában.
(5. oldal)

www.szolgalat.com

lokálpaTrióTa heTilap • alapíTva: 1992

Április 7-én vonultak át Gödöllőn a Tavaszi Emlékhadjárat hagyományőrző lovasai.
(6. oldal)

Kecskés Balázs aranyérmet szerzett az SKDUN
shotokan karate Európa-bajnokságon.
(8. oldal)

VERSBE SZÓLÍTOTTÁK A FŐTÉREN JÁRÓKAT

SzoborfelújítáS

Költészet napi kavalkád
A költészetnek tavasszal két ünnepe is van, az egyik a költészet világnapja március 21-én, amit nálunk
háttérbe szorít a magyar költészet
napja, amit hazánkban 1964 óta
József Attila születésnapján, április 11-én ünnepelünk. A korábbi
évek hagyományaihoz hűen, Gödöllőn ismét sokakat megmozgató
programot láthattunk.

A 10 órától 14-ig tartó
r
rendezvényen
az is talált
m
magának
izgalmas program aki nem vállalta a szamot,
v
valást.
Idén is volt irodalmi
k
kvíz,
és számtalan verses
j
játék,
amik valamennyi korosztályt elcsábították néh
hány
percre.
A versfelhőben egy-egy
m szavait keverték össze a
mű
szervezők, s a szó kavalkádb kellett kitalálni, melyik
ból
szerző, melyik művét olvash
hatják
a megszokottól eltérő
formában.
A versrulett költővé avatt azokat, akik megpörgetta
ték, itt ugyanis versírás volt a feladat,
s ez esetben a szerencse döntötte el,
hogy a játékosnak milyen stílusban
kell versbe szednie gondolatait.

A héten lekerül a talapzatról, és majd
csak májusban kerül vissza a helyére
Nepumuki Szent János kastélykápolna
előtt álló szobra, az alkotást ugyanis a
Hídépítők Egyesülete felajánlásának
köszönhetően restaurálják.
A szervezet a múlt
évben elhatározta, hogy
minden évben felújítják
egy szobrát
a mártírnak,
mivel Nepomuki Szent
János – többek között – a folyóknak,
a hidaknak és a hajósoknak is a védőszentje. A múlt évben a III. kerületben
hozattak rendbe egy szobrot, most pedig
a gödöllői alkotásra esett a választásuk.

(folytatás az 5. oldalon)

(folytatás a 6. oldalon)

Fotó: Balázs Gusztáv

A Városi Könyvtár és Információs
Központ és a Szent István Egyetem
Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár Szervezésében ismét megnyílt
a különleges épület, a Versesház a
főtéren, ahol az arra járókat napközben irodalmi – természetesen főleg
a költészethez kapcsolódó – játékok
várták.
A rendezvényt Gémesi György
polgármester József Attila Leánykérés, és Tőzsér János, a Szent Ist-

Értékvédelem

ván Egyetem rektora Weöres Sándor
Napsugár a levegőben című versével
nyitotta meg, majd átadták a versszínpadot azoknak, akik vállalták a
versmondást. Érdemes volt a mikro-

fon mögé állni, a szavalókat ugyanis kávéra várták a könyvtárban lévő
„Café mi Újságban”, és egy csomag
üveggolyóval ajándékozták meg a
szervezők.
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Közélet

aMit tudni kell a szabadtéri tűzgyújtásról

kétoldalú kötelezettségek

Gödöllőn a közterületek és az egyes, közterületnek nem minősülő ingatlanok tisztántartásáról, állagának megóvásáról szóló önkormányzati rendelet szerint a közterületen, valamint ingatlanon belül elszáradt növényi
hulladékot pénteken 13-tól 18 óráig lehet szabadtéren égetni, egyéb időpontokban szigorúan tilos.

A következő két hétvégén kerül sor a szokásos éves lomtalanításra, ami lehetővé teszi a lakosság számára, hogy ingyenesen szabaduljon meg azoktól a holmiktól, amiket a rendszeres hulladékszállítás során nem tehetnek be a zsákokba.
Az akció során a konténerekbe került lommá vált bútorok és egyéb eszközök a
jogszabályoknak megfelelően kerülnek ártalmatlanításra, újrahasznosításra vagy
szükség esetén lerakásra. A lomtalanításnak azonban van egy sajnálatos velejárója aminek a visszaszorítása mindenkinek közös érdeke, ez pedig a lomizás.

égetés: csak szabály szerint

A rendelet a kerti grillezésre és a tűzön
történő sütés-főzésre nem vonatkozik, az
a tűz állandó felügyelete mellett bármikor
végezhető. Persze nem mindenki a kertben
szeret sütögetni, a jó
idő beköszöntével
sokan kerekednek
fel, hogy erdőben,
réten, vagy egy tó
partján pihenjenek,
ahol
legtöbbször
tábortüzet is gyújtanak. A szabadtéri
tűzgyújtás
feltételeit az Országos
Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014.
(XII.5.) BM rendelet tartalmazza.
Minden szabadtéri tűzgyújtás esetében fontos:
A szabadban meggyújtott tüzet soha ne
hagyjuk felügyelet nélkül és minden esetben gondoskodjunk megfelelő oltóanyagról.
Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kéziszerszám és csak akkora tüzet
gyújtsunk, amekkorát felügyelet alatt tudunk tartani.
Tájékozódjunk a várható időjárástól, mert a

szél kedvez a tűz gyors továbbterjedésének.
Erdőtűz-veszélyes időszakban (például nagyobb szárazság, hosszan tartó kánikula
idején) országos szinten a vidékfejlesztési
miniszter, területi szinten
az erdészeti
hatóság tűzgyújtási tilalmat rendelhet
el, ilyenkor
akkor is tilos
a tűzgyújtás
– beleértve a
kijelölt tűzrakóhelyeket is – ha azt egyéb jogszabály
megengedi.
A jogszabályok be nem tartása miatt az önkormányzat, a környezetvédelmi hatóság
és a tűzvédelmi hatóság bírságot szabhat ki.
A tűzgyújtási tilalommal és a tűzvédelemmel kapcsolatos kérdésekről bővebben az alábbi honlapokon tájékozódhatnak az érdeklődők: A katasztrófavédelem
honlapján: www.katasztrofavedelem.hu
A NÉHIB Erdészeti Igazgatóság honlapkj
ján: www.erdotuz.hu

Milliós felelőtlenség

Ilyenkor rendszeresen feltűnnek a kisebb nagyobb teherautók, és örömmel viszik el különböző fém hulladékot, esetleg bútort, amiről úgy
véli, még hasznot hozhat. Bár sokak számára
egyszerű megoldásnak tűnhet ezeket odaadni az
érdeklődő lomizóknak, nem árt tudni, hogy aki
így tesz az szabálysértést követ el, ami akár 500
ezer forintig terjedő bírsággal sújtható.
A hulladék kezelésével
ugyanis nem csak a szolgáltatónak, hanem a hulladék birtokosának is vannak kötelezettségei, amit
a 2012. évi 185. „a hulladékról” szóló törvény szabályoz. E szerint, ugyanis
hulladékot másnak csak
abban az esetben szabad
átadni – a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
keretében történő átadás
kivételével – ha a hulladék átadója meggyőzödött arról, hogy az átvevő rendelkezik a hulladék
szállítására, kezelésére, kereskedelmére, közvetítésére vonatkozó szükséges engedélyekkel. A
tapasztalatok szerint néhány nap múlva ezek a

holmik – többségében elektronikai cikkek – az
erdő szélén, vagy valamelyik út menti árokban
végzik, amit azután rendszerint közpénzből
gyűjtenek össze és visznek el a hulladékkezelő
központba, nem kevés pénzért. Gödöllőn éves
szinten több millió forintba kerül az illegális
hulladék összegyűjtése és elszállítása. Aki azonban a szabályok betartásával, a meghirdetett

helyeken és időpontokban adja le a számára felesleges hulladékot, biztos lehet benne, hogy az
a megfelelő környezetvédelmi előírások betartásával kerül elhelyezésre, megsemmisítésre vagy
újrahasznosításra.
bj

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
GÖDÖLLŐ VÁROSKÖZPONTÉRT LAKÓTELEPI EGYESÜLET: 9.30: Palotakert 1. mögött játszótér: tavaszi munkálatok;
ÁPRILIS 23., 15.30: Csokonai utcai játszótér: kerítésfestés, tavaszi munkálatok
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Közélet

lehet mÉg szó megállapodásRól?

Inkább hátRaaRc, mInt nÉpszavazás!

Közoktatási sztrájknaptár

Vasárnap is lehet vásárolni

Április 15-én és 20-án is sztrájkra
kell felkészülniük azoknak, akik
valamilyen formában érintettek a
közoktatásban.

Öt nappal azután, hogy megváltoztatta
a Nemzeti Választási Bizottság döntését
és hitelesítette Nyakó István MSZP-s
politikus vasárnapi boltzárral kapcsolatban benyújtott népszavazási kérdésének
aláírásgyűjtő ívét a Kúria, a kormány
bejelentette: visszavonják a vasárnapi
zárvatartásra vonatkozó törvényt,
amit sürgősséggel
tárgyal a parlament.
Nagyot fordult a
kocka néhány nap
alatt, hiszen míg
pénteken Orbán
Viktor miniszterelnök a Kossuth
Rádióban arról beszélt, hogy a kabinet az eltelt egy
évben egyeztetéseket folytatott arról, hogy a vasárnapi
szabadnap elve hogyan terjeszthető ki a
kereskedelmen kívül más szektorokra,
hétfőn Rogán Antal, a miniszterelnök
kabinetfőnöke bejelentette: úgy döntött a kormány, hogy a vasárnapi munkavégzés tilalmát tartalmazó törvényt
visszavonják. Az ügyben lapunk megjelenése után, kedden dönt a parlament.
A döntést egyebek mellett azzal magyarázta, hogy a vasárnapi munkavégzés tilalma megosztó kérdésnek bizonyult az elmúlt egy évben.
„Fontosak az elemzések, fontosak a
vélemények, de a legfontosabb mégiscsak az, hogyan gondolkodnak erről az
emberek”, és „az elmúlt egy évben nem
sikerült meggyőzni őket arról, hogy
ez az intézkedés az ő szempontjukból
is sikeres” – jelentette ki Rogán Antal. Külön kiemelte, hogy nem sikerült
meggyőzni a nőket, mert közülük sokan
hangsúlyozták: a vasárnapi munkavégzés tilalma megnehezíti a családok mindennapi életét.
Arra is kitért, mérlegelni kellett, érdemes-e népszavazást tartani a kérdésről,
milliárdokat elkölteni erre, politikai vitákat vívni róla, amikor a népszavazás
költsége 4-5 milliárd forint lett volna,
amihez a politikai vita és a kampány
költségei kapcsolódtak volna. Így a jogszabály visszavonása jelentős megtakarítást jelent.
A törvény tavalyi hatálybalépését
megelőző, azaz a 2015. március 14-i

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete Országos Választmánya
április 15-re hirdetett kétórás figyelmeztető sztrájkot, ugyanarra a napra,
amikor a civil Tanítanék Mozgalom
újabb polgári engedetlenséget szervez, ha nem tárgyal velük a kormány,
a Pedagógus Sztrájkbizottság pedig
április 20-ra hirdetett egésznapos
munkabeszüntetést, amivel már az
óvodapedagógusokat is meg kívánják szólítani. Mindezek mellett a
Magyar Önkormányzatok Szövetsége április 15-re oktatási konzultációs fórumot hívott össze az érintettek
részvételével.
A PDSZ Országos Választmánya
pénteki ülésén megerősítette korábbi
döntését az április 15-re meghirdetett
kétórás figyelmeztető sztrájk ügyében.
Ennek értelmében felhívták a
közoktatási intézményekben dolgozó pedagógus és nem pedagógus
végzettségű kollégákat, hogy munkabeszüntetéssel fejezzék ki tiltakozásukat a közoktatásban kialakult
– országunk jövőjét veszélyeztető –
helyzet miatt.
Az Országos Választmány támogatásáról biztosította a Pedagógusok
Sztrájkbizottsága által – április 20-ra
– meghirdetett egész napos munkabeszüntetést.
Ez utóbbi kapcsán jelentős vitát
provokál, hogy Balogh Zoltán, az
emberi erőforrások minisztere és
Palkovics László oktatási államtitkár belekötöttek az országos munkabeszüntetés alatt ajánlott elégséges
szolgáltatásokba. Míg a sztrájkbizottság járásonként egy intézményben oldaná meg a munkabeszüntetés
idejére a gyermekek felügyeletét, az
EMMI minden köznevelési intéz-

ményben szükségesnek tartja ezt.
A tárca azt is javasolta, a még elégséges szolgáltatás részleteiről való
egyeztetést hétfőn folytassák.
A Pedagógusok Szakszervezete
(PSZ), mint a sztrájkbizottság tagja,
pénteken úgy reagált: a még elégséges szolgáltatások meghatározásánál
az eddigi munkabeszüntetési ügyekben meghozott fővárosi törvényszéki
végzésekből indultak ki. A PSZ szerint a sztrájk joga nem üresíthető ki
úgy, hogy a még elégséges szolgáltatás követelménye címén teljesíteni
kell a majdnem teljes szolgáltatást.
Ha hétfőn, lapzártánk idején, sikertelennek bizonyul a tárgyalás,
akkor kedden tud a sztrájkbizottság
először a bírósághoz fordulni. Ezután a bíróságnak öt munkanapja van
arra, hogy megállapítsa az elégséges
szolgáltatások mértékét. A bírósági
végzés után még szintén öt munkanap áll a felek rendelkezésére, hogy
fellebbezzenek. Ha ez megtörténik,
előállhat akár az a helyzet, hogy a
szakszervezeteknek újra kell gondolniuk a sztrájk időpontját.
A PDSZ már a bírósághoz fordult
az elégséges szolgáltatások megállapításáért, de a kormány – ha felleb-

bez – az ő megmozdulásukat is késleltetheti.
A Magyar Önkormányzatok Szövetsége az elmúlt hetekben többször
is állást foglalt a közoktatásban kialakult helyzettel kapcsolatban. A
közigazgatási szakemberek célja,
hogy megoldás szülessen. Ennek érdekében rendezik meg pénteken Gödöllőn azt az Oktatási Konzultációs
Fórumot, amire az oktatásért felelős
miniszter és államtitkára, a két reprezentatív oktatási szakszervezet, a
Nemzeti Pedagógus Kar, az országos
önkormányzati szövetségek, valamint
a korábbi oktatási miniszterek és több
civil szervezet is meghívást kapott.
A MÖSZ delegáltjai mellett Neubauer István (Szülői Összefogás
Gyermekeinkért), Mendrey László (PDSZ elnöke), Galló Istvánné
(PSZ elnöke), Horváth Péter (Nemzeti Pedagógus Kar elnöke), Szabó Gellért (Magyar Faluszövetség
elnöke), Schmidt Jenő (TÖOSZ
elnöke), Hiller István egykori oktatási miniszter ott lesz a fórumon,
valamint a kormány is jelezte részvételét, de még nem dőlt el, hogy ki
képviseli.
(k.j.)

Életmentő kÉszülÉk a RÉzgombosban
Defibrillátort helyeztek üzembe a Rézgombos Szolgáltató és Inkubátorházban április 8-án. Az életmentő készülék a First Host Budapest-Gödöllő Lions Klub adományaként került az épületbe.

A portán elhelyezett készülék használatát és az alapvető újraélesztési technikákat a létesítményben dolgozók
közül többen egy tanfolyam keretében sajátították el.
A korszerű berendezés használata egyébként rendkívül
egyszerű, mivel az,
a bekapcsolást követően a kezelőt pontos
szóbeli utasításokkal
látja el. A defibrillátort az épület portáján helyezték el,
így szükség esetén a
portaszolgálat teljes
ideje alatt, kora reggeltől késő estig biztosított a lehetőség
a használatára, de
Csaba Antal, a Rézgombos Szolgáltató
és Inkubátorház vezetője elmondta, már
keresik a lehetőségét
annak, hogy 24 órában hozzáférhetővé
tegyék.
(ny.f.)

állapot állhat helyre mind a munkavégzésre, mind a pótlékok szabályozására
vonatkozóan.
A Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetője közölte, az Országgyűlés akár
már kedden – kivételes sürgősséggel –
szavazhat a most benyújtott előterjesz-

tésről, így az akár már a hétvégén hatályos lehet.
A sajtótájékoztatón részt vett Varga
Mihály nemzetgazdasági miniszter is,
aki arról számolt be, hogyan alakult az
elmúlt egy évben a kiskereskedelmi forgalom.
Tájékoztatása szerint a forgalom szerkezetében alapvető változás nem volt.
Tavaly a kiskereskedelmi forgalom 5,6
százalékkal bővült, vagyis a vasárnapi
munkavégzés tilalmáról szóló törvény
nem okozott visszaesést – mondta, hozzátéve, hogy az üzletek döntő többsége
növelte a forgalmát.
A foglalkoztatással kapcsolatos félelmek sem igazolódtak be – folytatta Varga Mihály –, sőt tavaly 1,8 százalékkal
nőtt a kiskereskedelemben foglalkoztatottak létszáma. Megjegyezte, hogy továbbra is vannak betöltetlen álláshelyek
az ágazatban.
A nemzetgazdasági miniszter szavainak ellentmond a Privátbankár weboldalán megjelent elemzés, ami szerint
a vasárnapi boltzár igenis rányomta bélyegét a kereskedelemre. Eszerint öszszesen 16.869 általános élelmiszerüzlet
működött Magyarországon idén év elején; 5 százalékkal kevesebb, mint egy
évvel korábban. Szám szerint 860 bolt
tűnt el a kiskereskedelmi hálózatból.
Főleg a hagyományos, 200 négyzetméteres és kisebb üzletek száma csökkent.
(ny.f.)

hongkongIak gödöllőn

Gödöllővel ismerkedtek magyarországi látogatásuk során a hongkongi
parlament tagjai április 7-én, a delegációt dr. Gémesi György polgármester
fogadta. A találkozón a közigazgatási rendszer mellett Gödöllő városáról,
kulturális életéről is szó esett. A küldöttség tagjai megtekintették a Királyi
Kastélyt, a Királyi Várót és megszólaltatták a Világbéke-gongot is.
(bj)
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EgyrE bővül a Civil KErEKasztal
„Hihetetlenül sikeres évet tudhatunk magunk mögött” – így foglalta össze a Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesület (GdCKE) elmúlt egy évét Six Edit elnök a március végi közgyűlésen a Civil
Házban. Azt, hogy mi áll e mögött, Szabó Csaba alelnök fejtette
ki a rendezvényen, ahol 13 tagszervezet képviselői, egyéni tagok és további 6 érdeklődő is részt vett.
Utóbbiak közül többen a helyszínen
be is jelentették kapcsolódási szándékukat, az elmúlt hetekben pedig
rajtuk kívül négy egyesület kérte felvételét. A nagyfokú érdeklődésnek
több oka van. A GdCKE rendszeresen megjelenik a városi programokon, így egyre ismertebb. A tavaly
ősszel megalkotott stratégiájának
szellemében ernyőszervezetként tömöríti a gödöllői civil szervezeteket
azért, hogy egységesen léphessen fel
döntési és érdekérvényesítési helyzetekben. Igyekszik bevonni a civil
vérkeringésbe a kevésbé ismert, vagy
éppen induló szerveződéseket is. A
városi civil pályázatnál több civil
szervezetnél mentorként, befogadóként működik közre.
Az egyesület egyik fontos feladata,
hogy működteti, koordinálja a Civil
Ház programjait, és ingyenesen helyet ad rendezvényeknek, irodai tevékenységnek. Az egyesületek aktívak,
a ház kihasználtsága magas. A munkát kulturális közfoglalkoztatottak

segítik. A Civil Ház az önkormányzat tulajdonában álló, a Művészetek
Háza kezelésében lévő ingatlan. Az
üzemeltetést a GdCKE látja el, ezért
fontos, hogy a házat használók példaadó önkéntes munkájukkal gondozzák a kertet, rendben tartják az épületet, melynek egy részét tavaly nyáron
önkéntes munkában ki is festették.
Az öreg ház állapota ennek ellenére
nem túl jó, ezért a használók bíznak a
mihamarabbi felújításban. A közgyűlésen felszólalók szavaiból kiderült,
hogy a nagyobb egyesületek klubnapjaikon nem férnek el a nagyteremben,
ezért másutt kell helyet keresniük.
Voltak, akik könnyebben mozgatható asztalokat látnának szívesen, mások mikrofont és erősítőt szeretnének
használni, hogy mindenki jól hallhassa a rendezvényeket.
Eseményekből pedig van sok, sőt,
rendszeresek a közös programok,
melyek lehetővé teszik a régi kapcsolatok ápolását, de újak kialakítását is.
Már hagyományos a Civil Utca, ahol

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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Civil

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-

tavaly rekordszámú szervezet mutatkozott be, kedvelt a nyárvégi Civil
Piknik, vagy a Civil Karácsony a főtéren. A Civil Házban tavaly volt garázsvásár, élményszínház, több kiállítás, különböző előadások és fogadták
a holland testvérvárosi vendégeket.
Havonta zajlott Civil Fórum Pecze
Dániel alpolgármester részvételével, és több civil információs napot
is tartottak. A GdCKE tavaly közel
félmillió forintból gazdálkodhatott,
gazdálkodásának egyik részét a 180
ezer forint önkormányzati támogatás
képezte.
Az eseményekről a GdCKE alkalmanként elektronikus és nyomtatott
hírlevelet ad ki. A legfontosabb helyi információkat email-ekben osztja
meg közel száz címre kiküldve. A
címlista frissítéséhez várják a szervezetek együttműködését. Az egyesület
honlapot működtet, ez a www.godolloi-civilek.hu, melynek fejlesztéséhez várják szakembereket önkéntes
felajánlásait. A Facebook oldalon a
civilek munkáját segítő számos hír
jelenik meg.
Az egyesület augusztus végén fotókiállításra készül a helyi civilek elmúlt
évtizedeiről az 50 éves város tematikus programjaihoz kapcsolódva,
ehhez is várják a szervezetek aktív
részvételét.
Benedek Ágnes
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).

DiáKoK a miKrofon végén

Városi riporterverseny
28. alkalommal rendezte meg a városi riporter versenyt a Hajós Alfréd
Általános Iskola. A vetélkedő iránt
idén is nagy volt az érdeklődés, nyolc
iskola tizenhét diákja várta a feladatokat.

igazgató-helyettese válaszolt a diákok
kérdéseire. A zsűri elnöke L. Péterfi
Csaba a polgármesteri hivatal kommunikációs igazgatója volt, akinek a
munkáját Szabadi Mónika, a Régió
Plusz Televízió gyártásvezetője és

A díjakat Gémesi György polgármester adta át
A téma mi is lehetett volna más, mint
az idei kulturális tematikus év: Gödöllő 50 – a megújuló értékek városa.
A versenyezőknek városunk kulturális életében jelentős szerepet játszó
személyiségekkel kellett riportot készíteni, Fodor László Kossuth-díjas
klarinétművész (aki idén kapta meg a
Gödöllő Városáért díjat), Gaálné dr.
Merva Mária, a Gödöllői Városi Múzeum nyugalmazott igazgatója, Istók
Anna, a Gödöllői Városi Könyvtár
és Információs Központ munkatársa,
Mészáros Beáta, a Garabonciás Színtársulat vezetője (a Gödöllői Városáért
díj idei kitüntetettje) és dr. Ujváry
Tamás, a Gödöllői Királyi Kastély

Asbóth Vanda, a Művészetek Háza
kommunikációs munkatársa segítette. A felkészült versenyzők igencsak
megnehezítették számukra a döntést,
végül Csizmeg Anna, Liska Zsófia,
Wisznovszky Tamás és Budai Bence személyében négy első helyezettet
hirdettek ki, két tanuló, Liska Dóra és
Csontos Attila második helyezettként
zárhatta a megmérettetést.
Különdíjas lett Szabó Panni, aki szerkesztőségünkben figyelheti egy napon
keresztül, hogyan készül az újság,
valamint Liska Zsófia, aki a Talamba Ütőegyüttessel készíthet interjút,
amely felkerül az együttes honlapjára
bj
is.

A Víz világnapja az Úrréti-tónál

„A HELY, AHOL TUDOMÁNY ÉS KALAND EGYÜTT JÁR”
A Megyei Régészeti Látványraktár családi programot szervez a FÖLD NAPJA alkalmából 2016. április 24-én
vasárnap. A víz alatti régészet módszerei, céljai, a magyar kutatások eredményei címmel dr. Tóth J. Attila régész tart
vetítettképes előadást 10 órától. Az Argonauta kutatócsoport közreműködésével bemutatjuk a búvárrégész felszereléseit,
s egyes módszerek kipróbálására is lehetőség nyílik, a résztvevők megtudhatják például, hogyan lehet a víz alatt rajzolni.
A rendezvényen hajómodelleket is készíthetünk és elsajátíthatjuk a hálócsomózás alapjait.
Helyszín: Megyei Régészeti Látványraktár és Múzeumpedagógiai Foglalkoztató (2100 Gödöllő, Kiss József utca 2.)
További információ: +36 20 779 6664; latvanyraktar@muzeumicentrum.hu; www.muzeumicentrum.hu/
Keress minket a facebook-on!

TÁRSASHÁZI JOGESETEK, AZ ÜGYVÉD VÁLASZOL
A társasházi garázstulajdonosok közös költsége
Tisztelt Ügyvéd Úr!
A garázsom egy társasházban található. A garázstulajdonosok által fizetendő
társasházi közös költséget megítélésem szerint, a közgyűlés indokolatlanul
nagy összegben határozta meg. Ráadásul, a társasházi SZMSZ úgy rendelkezik, hogy a garázstulajdonosok csak a
felújítási alapot kötelesek fizetni, és az
idei díjak annak ellenére kerültek megemelésre, hogy a felújítási alap emeléséről döntött volna a közgyűlés. Kérem
tájékoztatását, hogy a különböző besorolású ingatlanok közös költségének
meghatározásakor a közgyűlésnek
mire kell figyelemmel lennie, illetve milyen költségeket oszthat fel a különböző
ingatlanok tulajdonosai között?
dr. Váczi Árpád ügyvéd válasza:
Tisztelt Érdeklődő!
A társasházi törvény előírása alapján
a társasház szervezeti- működési szabályzatában (szmsz) kell megállapítani
többek kötött a közös költség viselé-

sének szabályait. Az szmsz-nek tartalmaznia kell a külön tulajdonon belül
nem mérhető közüzemi és más szolgáltatások díjának elszámolására és megfizetésére, továbbá a közös tulajdon
fenntartására, – ezen belül a közös költség viselésére és a költséghátralékok
megfizetésére, valamint felújítási alap
képzése esetén az alap felhasználására – vonatkozó részletes szabályokat is.
A társasházi szmsz-ek általában tartalmazzák a nem lakás rendeltetésű ingatlanok esetén alkalmazható eltérő közös
költségviselés szabályait, mivel a garázsok tulajdonosai több közös szolgáltatásból nem részesülnek. Többek között
a lépcsőházat nem használják, ezért
annak világítási, takarítási, fűtési költségeinek viselésére kötelezésük a kisebbség jogos érdekeiket sértené. Fontos az
szmsz szabályainak megalkotásakor a
költségfelosztás szabályait pontosan
meghatározni, és az alapján felosztani
a keletkező költségeket. A gyakorlatban a garázsokra a felújítási alapot és
esetleg a társasház biztosításának költségeit osztják le, és ezáltal a fizetendő
közös költségük összege alacsonyabb,

mint a lakástulajdonosoké. Amennyiben az adott társasház szmsz-e szerint
a garázstulajdonosok csak a felújítási
alap rájuk eső részét kötelesek közös
költségként megfizetni, akkor a közös
költségük emelése a felújítási alap
megemelése nélkül nem lehetséges.
Fontos továbbá, hogy a felújítási alapot
a társasház elkülönített számlán vagy
lakástakarék megtakarítási számlán
kezelheti, továbbá az alap felhasználásának szabályait az szmsz-ben kell
meghatározni. Az alap csak a törvény
által meghatározott felújítási célú kiadásokra fordítható. A társasházi törvény
szerint felújítás: az ingatlan egészére,
illetőleg egy vagy több főszerkezetére
kiterjedő, időszakonként szükségessé
váló olyan általános javítási építés-szerelési munkák végzése, amelyek az eredeti műszaki állapotot - megközelítőleg
vagy teljesen - visszaállítják, illetőleg az
eredeti használhatóságot, üzembiztonságot az egyes szerkezetek, berendezések kicserélésével vagy az eredetitől
eltérő kialakításával növelik.
Ebből következik, hogy a felújítási alap
pénzeszközei üzemeltetési és karbantartási kiadásokra nem használhatók
fel.
dr. Váczi Árpád ügyvéd
2100 Gödöllő, Petőfi tér 11.
vaczi.arpad@gmail.com

A projekt összeállításában ötvözték a Víz világnapja és a húsvét hagyományinak számos elemét.
A tavasz, a megújulás az újjászületés időszaka, ennek egyik meghatározó ünnepe a húsvét, amit a Blahai tábor területén felállított kisállat-simogatóval,
tojáskereséssel ünnepelték a Gödöllői Mesék Háza Óvoda pedagógusai és
óvodásai.
Ezután elsétáltak az Úrréti-tóhoz ahol a tóparton felállított Kisze-Katát, közös csúfolók mondásával, dallal engedték útjára. „Jer jer kikelet, seprűzd ki
a hideget, ereszd be a meleget, dideregtünk eleget!” – hangzott az óvodások
rigmusa. Az ünnepet az óvónők meseelőadása zárta.

Zarándokok Máriabesnyőn
40 nap alatt ér Csíksomlyóra az a
zarándokcsoport, mely április 5-én
indult el a Mária Úton. A Budapestről útra kelő gyalogos zarándokok a
pünkösdi búcsúra érkeznek meg Csíksomlyóra, érintve útközben több száz
települést, melyek a Mária Úton helyezkednek el. A teljes távot megtevő
20 főből álló csapathoz hosszabb-rövidebb időre bárki csatlakozhat. A
gyalogos zarándokok április 5-én
reggel 7 órakor indultak Budapestről
a Normafától, s útjuk második napján, április 6-án este érkeztek Máriabesnyőre, ahol a Nagyboldogasszony
Bazilikában szentmisén vettek részt.
A zarándokok zászlójára Pecze Dániel alpolgármester kötötte rá Gödöllő
szalagját.
jk
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A BAgoly könyvesBolt AjánlAtA

Ismerd meg a természetet!
Aki már kirándult kisgyerekkel, az
pontosan tudja, lehetetlen minden
kérdésre válaszolni. Ez milyen bogár? Megfoghatom? Leszedhetem?
Mi ez? Meg lehet enni? A végtelenségig lehetne sorolni.
A kicsik még akkor is természetbúvárok, ha ők maguk, vagy a szülők erről
mit sem tudnak. Mindent megvizsgálnak, megkóstolnak, megszagolnak.
Nincs bennük félelem, undor, nyitottak
mindenre, ami körülveszi őket, legyen
az egy szép nagy bogár, egy színes virág, vagy éppen madár ürülék.
Amikor ezekkel a kezükben megjelennek, legtöbbször jön a rémült szülői
reakció: Vigyázz, megcsíp! Dobd el,
gusztustalan! Beteg leszel tőle! Nos,
valóban nem árt az óvatosság, de az
sem, ha a gyerek nem félelemmel telve
indul el egy erdei sétára.
Ebben nyújtanak segítséget a HVG
Junior könyvek, amelyek még a leghétköznapibb sétát is kalanddá változtatják, felhívják a figyelmet természeti
értékeinkre, az élővilág sokszínűségére, védelmének fontosságára, de ugyanakkor a veszélyekről sem feledkeznek
meg.
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Kultúra

A legegyszerűbb, ha belevágunk a
kalandba! Induljunk el például az
Alsópark fősétányán, vagy az Erzsébet-parkban a könyvvel a kezünkben,
és már akkor is elkezdhetjük a madármegfigyelést, ha az első padra lehuppanunk. Ha akarunk, vihetünk magunkkal
távcsövet, hogy a lombok között rejtőző madarakat is megszemlélhessük. De
készíthetünk rejtekhelyet is, amihez
pontos leírást kapunk, sőt, az is kiderül,
hogyan csalogathatjuk kertünkbe kis
tollas barátainkat.
Nincs olyan gyerek, aki a szabadban
ne akarna azonnal csokrot szedni,

amint meglátja az első
szál virágot. De milyen virágot? Le szabad-e szakítani? Hogyan érdemes megvizsgálni? Ezekről
mind-mind számtalan ötletet kapnak
az olvasók, akik megtudhatják azt is,
hogyan kísérhetik figyelemmel azt a
csodát, ahogy egy apró magból növény
fejlődik. Persze a szabadban nem csak
szép növényekkel és szép kis énekesmadarakkal találkozhatunk, hanem
elhullott állatokkal, csontokkal, állati
ürülékkel, mérgező növényekkel is. A
kiadvány minden fejezetben felhívja a
figyelmet arra, mi az, amihez kizárólag
védőkesztyűben szabad nyúlni, no, és
persze nem feledkezik meg arról sem,
hogy nem minden bogyó, gomba ehető,
ami az erdőkön, mezőkön megterem.
Ezekre bizony nem árt figyelmeztetni
a kíváncsi gyerekeket, akik nem csak
megszagolni, megkóstolni, hanem
gyűjteni is szeretik a különböző leveleket, terméseket vagy éppen kagylókat,
csigaházakat. A kis kutatók kiváló ötleteket kapnak ahhoz is, hogyan tárolják,
rendszerezzék a megőrzésre szánt dolgokat. A sorozat részeként most három
kötetet jelentetett meg a kiadó.
(HVG junior könyvek: Legyél te is
Természetkutató! Legyél te is madármegfigyelő! Legyél te is bogárvadász!)
jk

versBe szólították A főtéren járókAt

Költészet napi kavalkád
(Folytatás az 1. oldalról)
A résztvevők gyermekversek segítségével ismerkedhettek az idegen
szavak jelentésével, míg a Verses-

ház falára azok a szavak kerültek fel,
amelyeket a legszebbeknek tartanak a
költészet napjára kilátogatók.
Egy költészetnapi rendezvény elképzelhetetlen a verseskönyvek nélkül. A
helyszínen kortárs és
klasszikus köteteket
kölcsönözhettek az érdeklődők, akiknek arra
is lehetőségük
nyílt,
hogy a SZIE
könyvtárába
ingyenesen
iratkozzanak
be.
Az eseménybe bekapcsolódtak városi
oktatási intézményekbe járó diákok is, a Petőfi Sándor
Általános Iskola, az
Erkel Ferenc Általános
Iskola, a Református
Líceum és a Madách
Imre Szakközépiskola
és Szakiskola tanulói

rendhagyó irodalomóraként vettek
részt a játékokban, s álltak a mikrofon
mögé egy-egy verssel.
A Szent István Egyetemen is megemlékeztek a költészet napjáról, az
intézmény udvarán a kora délután közös versmondásra került sor.
bj

zeneiskolánk újABB országos sikerei

Spiritualitás és nőiesség
Bodó Károly festőművész képeiből
nyílt kiállítás április 9-én a Levendula Galériában. A spiritualitást és
a nőiességet középpontba helye-

különböző
anyagokat
applikáljon a műveibe a
kellő fényhatások elérése érdekében. Mesterének tartja Domanovszky Endre festőművészt aki biztatta
sajátos stílusának kialakítására.

ző képek élénk színekkel, vastag,
már-már domborműszerű felülettel
ragadják magukkal a szemlélőket.
A kellő hatás elérése érdekében a
művész attól sem riad vissza, hogy

Az alkotó munkáival Párizsban,
Kairóban, és Finnországban is bemutatkozott már. A mostani tárlata
április 28-áig tekinthető meg a Levendula Galériában.
jk

Eredményes növendékek
A Frédéric Chopin Zenei Ami növendékei rendszeresen szerepelnek
kiemelkedően az országos megmérettetéseken. Nemrég két versenyen is
tovább öregbítették a gödöllői zeneoktatás jó hírnevét.
Március 4. és 6. között Kisújszálláson
rendezték meg a XII. Országos Zeneiskolai Kürtverseny döntőjét, ahová az
ország zeneiskoláiból hatvanöt kürtös
jutott be. A gödöllői Chopin zeneiskolát két versenyző képviselte eredményesen. Ella Tege (III. korcsoport) II.

díjat nyert, Szabó Mátyás
Andor (IV. korcsoport)
szintén II. díjjal érkezett
haza. Felkészítő tanáruk
Lázár Attila, zongorakísérőjük Ivántsó Tünde
tanárnő volt.
Március 18-án és 19-én
Vácon, a X. Országos
Bartók Béla Hegedű-duó
verseny döntőjében léptek
a zsűri elé a gödöllői zeneiskolások. Itt
újabb siker született: a III. korcsoport-

ban Sivadó Zsófia és Sivadó Anna
különdíjat kaptak.
jb
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Felújíttatják a szent jános-szobrot

50 éve történt

Értékvédelem

Fél évszázaddal ezelőtt nyilvánították várossá Gödöllőt. Lapunk az év folyamán a Pest Megyei Hírlap
segítségével eleveníti fel az eseményeket:
Minden településnek megvannak a krónikásai, akik
mindig mindent lejegyeznek gondolva az útkorra, és
megvannak azok az emberei, akik ha nem is hivatalos
minőségben, hanem pusztán lelkesedésből, megpróbálták felhívni az illetékesek figyelmét a problémákra,
igyekezte ötletekkel, javaslatokkal előállni. Ők
voltak azok, akik anno a sajtó adta lehetőséget is
kihasználták.
Nekik köszönhetően tuddhatjuk, hogy az Dózsa Györggy út
2 szám alatt működő éleelmiszerboltban, azaz a Húúszas
népboltban egymást követték
a szabálytalanságok, viiszszaélések. Mayer Béla a
Pest Megyei Hírlapban teette
szóvá, hogy annak ellenéére,
hogy a bolt korábbi vezettői
ezek miatt már leváltottáák,
az új vezetés ellen is tööbb
tízezer forintos leltárhhiány és hanyag kezelés miatt eljárást kellett inndítani.
Szintén ő hívta fel a fifi
gyelmet a máriabesnyőői
közvilágítási
problémákra is. Meg kell je-gyeznünk, ebben az idő-ben városunkban még nemm
volt mindenhol kiépítve
a közvilágítás. „ Máriabesnyőn a Gödöllőhöz
vezető pályatest mellett új házsor épült.
Már több házban laknak,
de a villanyvilágítást
még nem vezették be.
Pedig könnyen megoldhatnák, a Puskás Tivadar utcából két oszloop közbeiktatásával
t i onnan jjobbra
bb éés
a vasúti töltésig lehetne vezetni,
balra szükség szerint továbbítani.”
De nem csak a közvilágításra volt panasz az új városban, hanem a mozira is. Nem arról volt szó, hogy a
filmek ne tetszettek volna a közönségnek -hiszen ahogy
Vass Istvántól tudjuk, elég sok premier vetítés volt
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Város-Kép

(folytatás az 1. oldalról)

-, hanem a rendszeres üzemzavarra. A fiatalabb olvasóink számára már ismeretlen jelenség, a filmszakadás
élvezhetetlenné a tette a mozizást.
De a kor „kritikusai” nem csak a hibát vették észre, hanem azt is, ha valami jól működött, valaki jól
teljesített. Csiba József Krizsek György munkájára
hívta fel a figyelmet,
Javító és
gy
, aki a Vegyesipari
gy
Szolgáltatóó Vállalat vezetőjeként dolgozott.
„1957 óta áll a
vállalat
élén.
Akkor huszonhatan
dolgoztak és 440
eezer forint mérnyomta
lleghiány
a vállukat. Ma 70
eember tartozik hozzájuk, s nyereséggeel zártak. Tavaly
máásfél millió foriint értékben építeettek lakóházakat,
nemm csak a városban,
de a járás területénn is.” Csiba Józseef írásában a dolgozók nem megfelelő
szocciális ellátására
és rossz munkakörülményyeire hívta fel a
figyeelmet. Szintén ő
számool be arról, milyen gyorsan reagáltak
egy korábbi írására a
Postaa dolgozói. Akkor
azt nehezményezte, hogy
a Szaabadság térre csak
telepítelefoonfülkét
tettekk, készüléket nem.
A levél megjelenésre
nappal már
után néhány
n
lehetett telefonálni, ám a készüléket a vandál rongálók hamarosan tönkretették. Úgy tűnik, van ami 50
év alatt sem változik.
Köszönjük a Gödöllői Városi Könyvtár
és Információs Központ segítségét!

Tájkép által...

Új kiállítással folytatódik az Erzsébet Királyné Szálloda kiállítás sorozata,
április 17-tól Lőrincz Ferenc festőművész alkotásaiból láthatnak kiállítást
a létesítmény báltermében. A vasárnap megnyíló tárlat már a negyedik
rendezvény, ami teret ad a gödöllői és a városhoz kötődő művészeknek.

Afelajánlás jókor jött, mivel a 260 éves
alkotás elég rossz állapotban van. Legutóbb 1995-ben restaurálták, de azóta az
időjárás és az egyéb környezeti ártalmak
jelentős károkat okoztak benne. A felújítással megbízott Varga Zoltán Zsolt
szobrászművész vizsgálatai szerint több
mállási gócpont is keletkezett, különösen
az angyalok ábrázolásán. A legfőbb gond
azonban statikai: a posztamens középső
tagja középen erőteljesen átrepedt, feltehetően a figura tartására szolgáló, csap
rozsdásodása miatt, amit azonban csak az
alak leemelésével lehetne igazolni.
Szintén rontott az állapotán, hogy
olyan növények jelentek meg körülötte,
amik gyökereikkel és megtapadásukkal is
károkat okoztak a szoboregyüttesnek.
A posztamens körüli lépcsők közül
több is elmozdult, feltehetően éppen a
növények gyökérzetének „köszönhetően.”
A munkák már a héten megkezdődnek, Nepomuki Szent János alakját
Varga Zoltán Zsolt a műterembe szállítja, a megrepedt posztamenst azonban
a helyszínen próbálja meg helyreállítani, majd a környezet rendbetételére is
sor kerül. Az újraszentelésre a tervek
szerint május közepén kerül sor.
Nepomuki Szent János szobra városunk egyik legrégebbi köztéri műalkotása. A XVIII. századi ismeretlen
művész az oltárasztal felett, kezében feszülettel, fején püspöksüveggel, papi ruhában ábrázolta a szentet. Mellette kétoldalt az oltárasztalon, egy-egy bőségszarut
tartó kis angyalfigura látható.
Eredeti helyéről a kápolna Canonica
Visitatiójába ezt jegyezték be 1838-ban:
„A városon kívül a besnyői út mellett

Tájkép által… Ez a címe Lőrincz Ferenc kiállításának, ami a következő
hetekben az alkotó sokszor sajátos látásmódú műveit vonultatja fel. Köszöntőt mond Pecze Dániel alpolgármester, a kiállítást Sz. Jánosi Erzsébet, a Levendula Galéria vezetője nyitja meg. Közreműködik : Ifj. Laurán
Csaba és Szabó Mátyás gitár duója.
(k.j.)

nem messze a kőhídtól, amely a Rákoson
megy át. Gróf Grassalkovich Antal alapító állíttatta fel, 6 szögletű kerítéssel vették
körbe, amely vasfonatokból készül. 1750.
március 16-án áldatott meg, Mihály Károly váci püspök által.”
Grassalkovich I. Antal jelentős szerepet játszott Nepomuki Szent János
tiszteletének elterjesztésében. A XIV.
században a gyónási titok megőrzéséért
életét áldozó Wolflin János hosszadalmas
szentté avatási eljárásának egyik kurátora
Althlan Mihály váci püspök volt, akinél
az egyházmegye jogászaként akkoriban
Grassalkovich tevékenykedett. A páratlan
karriert befutott főúr őt választotta védőszentjéül, s egyik elhunyt gyermekének is
a Nepomuki János nevet adta.

A szobor a XIX. század végéig eredeti helyén állt. Később került először egy
üresen álló telekre, majd mostani helyére,
a kastélykápolna előtti területre. Az áthelyezés okai közt többek között a főút kiszélesítése szerepelt.
Források: www.muemlekem.hu
Szabó Margit: Kastélyok, templomok, szerelmek

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).

tavaszi emlékhadjárat

A hősök nyomában
28. alkalommal rendezik meg Közép-Európa legnagyobb katonai hagyományőrző
rendezvénysorozatát, a Tavaszi emlékhadjáratot a hagyományőrző és történelmi
egyesületek. Az eseménysorozat március 26-án vette kezdetét és május 22-én ér
véget. Ez idő alatt a hagyományőrzők ismét végigjárják az 1849-es tavaszi hadjárat
helyszíneit az anyaországban és a Felvidéken.

A rajz témája és címe:
Gödöllő 50 év múlva

Tisztelegve az 1848/49-es szabadságharc hősei előtt a résztevők április
7-én Gödöllőre érkeztek, ahol a kastély
udvarán Pecze Dániel alpolgármester
köszöntötte őket. Úgy fogalmazott: Az
emlékhadjárat kiállás a valódi értékek
mellett, magyarságunkra, történelmi
hőseinkre emlékeztet. Mint mondta,
tiszteletet érdemelnek mindazok, akik
évről-évre megszervezik a rendezvénysorozatot és részt vesznek az eseményeken, ők a szabadságharcosok valódi örökösei.
Az 1849-es eseményeket Kerékgyártó László, a Görgey Kör elnöke elevenítette fel, majd Fülöp Tibor, az emlékhadjárat főszervezője köszönetet mondott a városnak, amiért minden évben bekapcsolódik a programsorozatba, és egy, az elmúlt
évek eseményeit bemutató tablót adott át Pecze Dániel alpolgármesternek.
A tisztelgés gödöllői eseményei a Dózsa György úti temetőben az isaszegi csata
emlékművénél koszorúzással fejeződtek be.
A Grassalkovich-kastély jelentős szerepet játszott az 1848/49-es forradalom és
szabadságharc idején. A kastély előbb Windisch-Grätz 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 országgyűlés.
(bdz)

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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Kinológiai Konferencia az egyetemen

Az ember tehet legtöbbet a kutyák érdekében
Magyarországon minden negyedik ember kutyatartó. A statisztikai adatok szerint 2-2,5 millióra tehető a hazánkban élő ebek
száma. A kutyatartó háztartások aránya az európai átlagnak
közel a kétszerese! Leghűségesebb háziállataink sorsa össztársadalmi ügy, annál is inkább, mert négylábú kedvenceink
a tanyáktól a fővárosig mindenütt megtalálhatók; gazdáik valamennyi népréteget képviselnek: fiatalok, felnőttek, idősek,
férfiak és nők, gazdagok és szegények.
lálkozástól az állatvédelem időszerű
kérdésein és a kutyaelsősegélyen át az
élősködők által terjesztett új betegségekig.
Ahogyan az embernél, úgy a kutyáknál is az életminőséget legközvetlenebbül meghatározó tényező a táplálkozás. Dr. Paál Csaba állatorvos
e témakörről tartott nagyon alapos
gyakorlati előadást. Mint elmondta, a
felnőtt kutyákat célszerű naponta kétszer etetni. Bár a heti egy koplaló nap
szükségességét taglaló elmélet mára
megdőlt, érdemes tudni, hogy a kutya
jól tűri a koplalást, azt akár egy hétig
vagy tíz napig is kibírja maradandó
károsodás nélkül. Az orvosi praxisban
Az elmúlt években számos kezdeményezés született a felelős állattartás
követelményeinek elterjesztéséért és
új jogszabályok születtek az állatok
védelme érdekében. A legkülönfélébb
eseményeknek van helye a nap alatt e
témakörben és ezek közé sorolható a
Magyar Kutyás Akadémia I. Kinológiai Konferenciája, amit a Szent István Egyetemre szervezett április 9-én
Pazonyi Zsanett Szilvia egyetemi
hallgató, tenyésztő és kutyakozmetikus.
gyakori étvágytalanság mögött általáGémesi György polgármester, a kon- ban a gazda hibája rejlik. A jó rántott
ferencia fővédnöke a résztvevőket hús után nem meglepő, ha a tápot nem
köszöntve kiemelte, hogy Gödöllőn kívánja a jószág.
az elmúlt években számos kutyás Az előadás részletesen taglalta a kész
rendezvény talált otthonra. A mosta- tápok, a házikoszt és a nyers koszton
ni esemény célja felkészültebbé tenni alapuló B.A.R.F étrend előnyeit és
mindazokat, akik kapcsolatban állnak hátrányait. Dr. Paál Csaba ezek közül
a kutyásokkal.
az elsőt, a mesterséges, civilizált tápCzeglédi Attila nemzetközi küllemb- lálást tartotta a legelőnyösebbnek. A
író, az esemény védnöke hangsúlyoz- hallgatóság megismerkedett a tápláló
ta, a tudományos igényű előadások anyagszükséglettel a kutyák különböközérthető módon, a gyakorlati alkal- ző életkorában és azokkal a fogásokkal
mazás igényével, pártatlanul és rek- is, például a bordák tapinthatóságával,
lámmentesen adnak új ismereteket az amelyek használatával megítélhető az
érdeklődőknek.
ebek tápláltsági állapota. Az előadás
A szabadegyetem jellegű szakmai ren- konklúziója az volt, hogy a nem megdezvénysorozat első konferenciáján felelő etetés állatkínzásnak minősül.
közel 10 előadás hangzott el a táp- Az állatvédelem (h)arcai című előadá-

sában a Londonban élő Márton Attila, a Magyar Ebtenyésztők Országos
Egyesületeinek Szövetsége egykori
ügyvezetője először is arra világított
rá, hogy az állatvédelem az állatok
érdeke – de ők nem tudnak kiállni az
érdekeikért, ráadásul rendkívül alkalmazkodók, ezért van szükség az ember tevékenységére – a többi emberre
való hatással. Jól érzékeltette a témakör lényegét a HVG egyik számából
vett idézettel: „Morzsika 9 éve láncon
él, már megszokta.”
Kik az állatvédelem arcai? Az állatvédők, a menhelyek, a gyepmesteri
telepek, a tenyésztők, a szaporítók és
a politikusok. Más csoportosításban
a civilek, az államapparátus, az aktivisták, a kutyatartók, a kutyát tartani
szándékozók, a „kennel club”, a kutyákkal foglalkozók, a tenyésztők, a
szaporítók, a kutyákat nem tartók.
Az előadó rámutatott arra, hogy a civil
szervezetekben – számuk százhúszra
tehető – az állatvédelemért érzett közös elhivatottság ölt testet.
Általános céljuk a mentés és
a rehabilitáció.
Finanszírozásuk elégtelen,
eredményeik
romlanak vagy
stagnálnak, a
tűzoltásra van
kapacitásuk.
A tenyésztők és a szaporítók bemutatása, összehasonlítása kapcsán rámutatott arra, hogy a megszületett kutyák
hatalmas populációjának ismeretlen a
sorsa.
Összefoglalójában
megállapította,
nagyok a hiányosságok a kutyatartás
kultúrájában a kutyapiszok felszedésétől kezdve a kutyák kulturált társadalmi jelenlétén és az állattenyésztés
kultúráján át az állatvédelem kultúrájáig. Magyarán az emberi fejekben
van a legnagyobb probléma.
Az I. Kinológiai Konferencia mintegy
százötven résztvevőjének jelentkezése azzal a reménnyel kecsegtet, hogy
van igény az ismeretek bővítésére, a
kutyatartás kultúrájának fejlesztésére.
lt

Tájékoztatás az ebek kötelező
veszettség elleni oltásáról
Idén a gödöllői kutyatartók az ebek veszettség elleni kötelező védőoltását a városi állatorvosi rendelőkben az alábbi időpontokban
kedveményes áron adathatják be:
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.

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:

Turul
Állatkórház és Patika
Nyitva tartás:
Szombat, vasárnap:
9-19-ig

HÉTVÉGÉN IS NYITVA TARTÓ

ÁLLATORVOSI RENDELŐ
Április 16-17-én,
szombaton és vasárnap
9-11 óráig:
dr. Koleszár István rendelője

Nyitva: H–Szo 800–1700

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

Gödöllő, Árpád u. 32.

Tel.: 06-30/943-9898

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

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 – EgyrE fELjEbb a gödöLLő

A Tököl is kipipálva
Újabb három ponttal zárt mindkét Gödöllői SK-s csapat, ezzel
egyre feljebb lépegetnek a tabellán. A megyei I-ben szereplő
alakulat a Tökölt verte 2-1-re,
míg a GSK II. Mogyoródon tudott 5-3-re győzni. A GEAC 3-1re kikapott Piliscsabán, ezzel
megszakadt
hárommeccses
győzelmi sorozata.

A folytatásban már felpörögtek a gödöllői fiatalok, ennek meg is lett az
eredménye, 10 perc alatt lőtt két gólt
a csapat, ezzel meg is nyerte a találkozót. Újabb győzelmével a Gödöllői
SK már 34 pontos, ezzel pedig a tabella ötödik helyére lépett fel.
Pest megyei I. osztály, 22. forduló
Gödöllői SK – Tököl VSK 2-1 (0-1)
Gól: Kékesi Alex, Varga Bence.

A Tököl is kipipálva, röviden így lehetne összefoglalni a megyei I. osztályban szereplő Gödöllői SK, Tököl
elleni hazai párharcát. Természetesen
ennél sokkal több történt, nem mellesleg három gól és hazai győzelem.
Szász Ferenc csapata az első félidőben még nem találta a játék ritmusát,
így nem volt meglepő, hogy a szünetben a vendégek vezettek 1-0-ra.

Megyei II. osztály – Piliscsabán
botlott a GEAC
Véget ért a GEAC hárommeccses
győzelmi sorozata, miután Piliscsabán
kapott ki 3-1-re Nagy Béla együttese.
A 24 pontos alakulat a vereség ellenére maradt a tabella 11. helyén.
Megyei II. Közép-csoport, 22. forduló

röpLabda – ötödiK hELyért KüzdhEt a tEVa-grc

Shakespeare-i dráma örömkönnyekkel
Nem kis drámát követően
harcolta ki a győzelmet a TEVA-Gödöllői RC az 5-8. helyért
zajló párharc első felvonásán
a Nyíregyháza ellen, ugyanis
Szabados István együttese 1-0ás hátrányból fordítva nyert
összesítésben 2-1-re. Az ötödik
helyért az MTK lesz az ellenfél.
Szabados István együttese a Nyíregyháza elleni, egyik fél második
győzelméig tartó párharcban rosszul
kezdett, hazai pályán kapott ki 3-2-re,
de ezt sikerült kijavítani, a Nyírségben nyert a csapat 3-1-re, visszahozva

ezzel a reményt.
Következett a mindenről döntő harmadik találkozó az elmúlt hétvégén,
ismét Gödöllőn. A lélektani előnyben
pályára lépő Szabados-csapat az első
két szettben 23-ra nyert, de a harmadik felvonásban magukra találtak a
vendégek és szépítettek. A negyedik játék hozta aztán a legdrámaiabb
pillanatokat a két csapat összecsapásban. Shakespeare sem alkothatott
volna különb befejezést, amely végén
a gödöllői hölgyek örülhettek, 27-re
nyerték ezt a felvonást, ezzel 3-1-re
megnyerve a találkozót, összesítésben 2-1-re a párharcot, így az ötödik

Küzdősport – újabb érMEK K1-bEn

Öt gödöllői a dobogón
Március végén Esztergomban
rendezték meg a Nyílt Nemzetközi Harcművészeti Bajnokságot, ahol a Gödöllői Muay Thai és
Boksz Egyesület hat versenyzője
összesen öt éremmel tért haza.

Anselment Adrián vitte a prímet ezúttal a gödöllőiek közül, aki aranyérmes
lett saját kategóriájában Kádár Norbert bronzéremig jutott, míg a hölgyeknél ismét remekelt a gödöllői Majláth

Bianka, aki csak az egyoldalú pontozás miatt nem nyerhetett, az ezüstérem
került a nyakába. Módi Zsolt
szintén második
lett saját kategóriájában, míg
Gódor Miklós
és Demetrovics
Ádám ezúttal a
negyedik helyet
szerezték meg.

futsaL nb ii. – LEjtMEnEtbEn a Mag-Log tEaM

Kibabrált a Kincsem a Gödöllővel
Nem sikerült a bravúr a gödöllői
futsalosoknak, akik az elmúlt játéknapon az NB II. Keleti-csoportjában
listavezető Kincsem Lovaspark SE
csapatát látták vendégül és kaptak ki
7-3-ra tőlük.
Baranyai Pál együttese az utóbbi

hat forduló lejtmenetét szerette volna
megállítani, ugyanis az elmúlt két hónapban lejátszott hat találkozójából
ötöt elveszített a Gödöllő. A csoportot
magabiztosan vezető tápiószentmártoniak ellen kellett volna bizonyítani, de végül nem sike-

atLétiKa – újra gErELyhajító VErsEny gödöLLőn

Nyolc GEAC érem hazai pályán
Hosszú-hosszú
évtizedek
után április 9-én újra versenyt
rendezett a SZIE dobópályáján a GEAC atlétika szakosztálya.
A négy legfiatalabb korosztálynak
lebonyolított gerelyhajító versenyen több kiváló eredmény született és a jó hangulatot a serdülők
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dobásaira megérkező eső sem tudta
elrontani. A legfontosabb GEAC
eredmények az alábbiak.
Gyermek I. korosztály (20062007): aranyérmes Kriszt Sarolta
16,18 m, ezüstérmes Szabó Emese 13,37 m, bronz Bucsai Bertalan
16,73 m;
Gyermek II. korosztály (2004-

Piliscsaba SE – GEAC 3-1 (1-0) Gól:
Vitárius Tamás.
Következik:
Április 17., vasárnap 16 óra, Egyetemi sportpálya: Gödöllői EAC – Szigetgyöngye SE
Megyei III. osztály – Elkapta a fonalat a GSK kettő
Mogyoródon is nyert, ezúttal 5-3-ra a
Gödöllői SK második számú csapata,
ezzel újabb két helyet előrelépve, 44
ponttal immáron a negyedik pozíciót
foglalja el csoportjában.
Megyei III. Közép-csoport, 22. forduló: Mogyoród KSK – Gödöllői SK
II 3-5 (1-2) Gól: Tóth Bence (3), Szabó László, Pakuts Barna.
Következik:
Április 16., szombat 16 óra, Táncsics
M. Sportcentrum: Gödöllői SK II. –
Mendei LSE
-lthelyért léphetnek pályára majd a bajnokságban.
Széles Petráék ellenfele az MTK lesz,
akik a Kaposvár legyőzésével jutottak
el idáig. A párharc pikantériája, hogy
a kék fehér kispadon az egykoron
Gödöllőn is dolgozó Hollósy László
ül majd. Az ötödik helyről döntő találkozók első felvonása Budapesten
lesz április 16-17-én, majd Gödöllőn
csapnak össze a felek egymással április 23. vagy 24-én, míg, ha szükséges
harmadik találkozó, akkor az szintén
a fővárosban lesz megrendezve április
30-án vagy május 1-jén.
NB I., rájátszás, 5-8. helyekért, 3.
mérkőzés: TEVA-Gödöllői RC – Fatum-Nyíregyháza 3-1 (23, 23, -16,
27)
-tlVarjú László és Ócsai Zsolt tanítványai tehát egy arany-, két ezüst- és egy
bronzérem, valamint és két negyedik
hely birtokában fejezték be a nemzetközi versenyt.
-sd-

rült, ugyanis a vendégek nyertek
7-3-ra, így a MAG-LOG hat fordulóval az alapszakasz vége előtt 32
ponttal a hetedik helyen áll csoportjukban.
NB II. Keleti-csoport, 21. forduló
MAG-LOG Team CFT Gödöllő –
Kincsem Lovaspark SE 3-7 (0-1)
Gól: Farkas Péter, Varsányi Botond,
-tlDékány József.

2005): ezüstérmes Fekete Vivien
26,89 m;
Újonc korosztály (2003): ezüstérmes Nemes Csenge 29,9 m, bronzérmes Varga Evelin 26,84 m és
Fekete Levente 35,39 m;
Serdülő korosztály (2001-2002):
ezüstérmes Canea Zoltán 50,90
m és Eszenyi Napsugár 38,29 m
(mindketten egyéni csúccsal).
Edzők: Máté Alpár, Foki Vilmos,
Körmendy Katalin.
-kb-

Harcművészet – SKDUN Karate Európa-bajnokság

Kecskés Balázs: Eb arany küzdelemben
Európa-bajnoki
aranyérmet
nyert a gödöllői Fujinaga Karate-do SE versenyzője, Kecskés Balázs, aki az április 1-3.
között Németországban megrendezett SKDUN tradicionális
Karate Európa-bajnokságon
küzdelemben lett a kontinens
legjobbja.
A nürnbergi kontinensviadalon 24
nemzet, több mint ezer versenyzője vett részt, köztük 110 magyarral a mezőnyben. A gödöllői
fiatalember a junior korcsoportban
állt tatamira és minden ellenfelét
legyőzve nyerte meg a nürnbergi
Eb-t. Szűcs Tibor tanítványa formagyakorlatban is remekül teljesí-

tett, itt a hatodik helyen végzett.
Mestere, Szűcs Tibor, aki nemzetközi pontozó bíróként vett részt a
viadalon, így értékelte az eredményt:
– A kitartó munkának az első kézzel
fogható eredménye ez a helyezés.
Balázs ezzel remélhetőleg elindul a
harcművészetben azon az úton, ami
segítheti őt az előre haladásban. -li-

VíVás, KadEt és junior Vb – bancsics Máté: csapat 5., Egyéni 34. hELy

Csapatban a negyeddöntőig
Félig jónak mondható szereplést tudhat maga mögött a
gödöllői Bancsics Máté, aki a
Burges-i Kadet és Junior világbajnokságon egyéniben a 34.,
míg a magyar csapat tagjaként
az ötödik helyen végzett a junior kard mezőnyben.
Máté korcsoportjában, egyéniben
150-en indultak. A csoportküzdelmeket hat győzelemmel abszolválta
a gödöllői kardozó és jutott maga-

biztosan a 64-es táblára, ahol aztán
spanyol ellenfele ellen 15:11-re kapott ki, így nem került be a legjobb
32 közé. Összességében a 34. helyen
végzett.
Valamelyest sikerült kompenzálni a
világbajnoki szereplést a csapatküzdelmek során Bancsics Máténak,
ahol kiegészülve Péch Miklóssal,
Kossuth Bálinttal és Kovács Istvánnal, egészen a negyeddöntőig meneteltek, és végül az ötödik helyen
végeztek.
-tt-

MEzEi futó diáKoLiMpia – 19. aLKaLoMMaL gödöLLőn

Erkel bronz IV. korcsoportban
Immáron 19. alkalommal szolgált a gödöllői repülőtér a Mezei futó Diákolimpia országos
döntőjének helyszínéül, amelyet ezúttal április 5-én rendezték meg.
A városi-, területi-, majd megyei
döntőkből bejutott, közel 2500 diák
öt korcsoportban, fiú és leány kategóriákban bizonyíthatták, hogy ki a
leggyorsabb futó, valamint mely intézmények a legjobbak az országban.
Egyéniben a II. korcsoportos fiúknál
234-en álltak rajthoz, a legjobb gödöllői a Hajósos Roska Dániel lett, aki
az 54. helyen ért célba. A lányoknál
ebben a korcsoportban Márta Rozi
Réka (Damjanich iskola) a hetedik,
míg Ferencz Anna (Szent Imre) a
10. lett 224 induló közül. A fiú III-ban
Király Mihály 11. helye volt a legjobb (216-ból). A IV. korcsoportban a
fiúknál Ferencz Domonkos a 30. lett
(Szent Imre) a 206 futó közül, míg a
lányoknál Gódor Fanni (Erkel) a 31.
helyen ért célba a 211 fős mezőnyben.
Az V. korcsoportban a fiúknál 171-en
álltak rajthoz, itt a gödöllőiek közül
a leggyorsabban Ferencz Ábel (Premontrei) teljesítette a távot: a nyolcadik helyen ért célba, míg a lányoknál
167 indulóból Csernyánszky Sára
(Premontrei) 61. helye a legjobb gödöllői eredmény. A legidősebb, VI.
korcsoportban 175-ből Fekete Ábel
(Református Líceum) 25. helye a legjobb, a hölgyek a 137 fős mezőnyében, pedig a leggyorsabb gödöllői a
Premontrei tanulója, Ferenczi Anna
volt, aki a 25. helyen végzett.
A fiú csapatversenyben ezúttal nem

sikerült maradandót nyújtaniuk a
döntőbe jutott diákoknak. Az egyéni
futás során intézményenként a négy
legjobb futó eredményét számolva
kialakult rangsor alapján a II. korcsoportos fiúknál a Hajós csapata a 13.
lett, míg az Erkel a 40. helyen végzett
a 41 iskolát felvonultató mezőnyben.
A III. korcsoportos fiúknál a Szent
Imre a 35. helyen végzett (36-os mezőnyben), a IV korcsoportban nem
volt érdekelt egy gödöllői intézmény
sem, az V. korcsoportban a Premontrei diákjai a 20. helyre hozták be az
iskolát, míg ugyan itt a Török Ignác
Gimnázium a 25. jelyen végzett a 30
csapatos mezőnyben. A legidősebb,
hatodik korcsoportban a Premontrei
csapata a 28. lett (31 intézmény közül).
A hölgyeknél ellenben a 37 iskolát
felvonultató negyedik korcsoportban
az Erkel iskola futói kiválóan teljesítettek. Gódor Fanni a 31., Árvai
Virág a 33., Bútor Dóra a 61., míg
Müller Laura a 67. helyen ért célba
és így, 192 helyezési pontszámmal
állhatott fel a dobogó harmadik fokára a négyes. A II. korcsoportban az
Erkel a 27. (38-ból), az V-ben a Premontrei a 18. lett (31-ből), míg a VI.
korcsoportban, szintén a Premontrei
csapata a 16. helyen végzett 25 intézmény közül.
-tl-
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Frédéric Chopin Zenei
Alapfokú Művészeti Iskola
Április 13., szerda, 17.30:
A zongora tanszak kiemelt hangversenye

Április 14., csütörtök, 17.00:
Z. Molnár Ildikó (oboa) növendékeinek hangversenye
Április 18., hétfő, 17.00:
Albertné Joób Emese (zongora) növendékeinek hangversenye
Április 19., kedd, 17.00:
Ella Attila (rézfúvó) növendékeinek
hangversenye
Április 20., szerda, 17.00:
A fafúvós 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 12.

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
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
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

Köszönetet mondunk mindazoknak akik Sebő György elhunyta alkalmából osztoztak fájdalmunkban
és részt vettek búcsúszertartásán.
A gyászoló család

ÜGYELETEK
ORVOSI ÜGYELET

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Április 11-17-ig:
Máriabesnyői Gyógyszertár, Szabadság út 167. Tel.: 419-749.
Április 18-24-ig:
Medicina Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 12. Tel.: 410-251.

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

Mob.: +36/30-952-9987

IDŐPONT: 2016. MÁJUS 6-7.
Helyszínek:
Civil Ház (Szabadság út 23.)
Fészek Üzletház (a piac mellett)
Palánta családi napközi (Szilhát u. 14.)

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

12 gödöLLői szoLgáLat
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

2016. áPriLis 12.
KÖZLEMÉNY
+ A Gödöllői Szolgálat Gödöllő egyetlen hetilapja! Reklámozza
cégét, szolgáltatását nálunk, mert ezt biztos elolvassák
INGATLAN
+ 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

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

+ 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, 1912nmes zártkert, aminek 30%-a beépíthető. Iár: 3,3MFt. 70/6112539, 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 4 lakásos társasházban Befektetésnek kiváló, új
építésű iroda eladó amely lakásnak is használható 55nm-es erkélyes, teraszkapcsolatos 2 szoba+ nappalis beosztású. Könynyen kiadható. Parkolóhely az árban. 20-772-2429

+ Gödöllőn a valkói úton, a Spar közelében eladó egy 1019 nmes szántó(20x50m), jelenleg is gondozva. Iár: 3,3MFt. 70/6112539, 70/611-2789

+ Gödöllőn központhoz közel 920nm-es, jó fekvésű, építési
telek, extra 26m széles utcafronttal eladó. I.ár: 13,3MFt 20772-2429

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

+ Veresegyházán, Széchenyi dombon,
2szintes, 160 m2-es összterületű családi ház 600 m2-es telekkel eladó! Iár:
28MFt 20-218-8591
+ Sürgősen Eladó lakást keresek központban (20)804-2102
+ Fiatal pár albérletre vagy megvételre
keres kis családi házat vagy téliesített
nyaralót akár nyaraló övezetben is Gödöllőn, esetleg Szadán. 10M Ft-ig.Várjuk
hívását: 06-30-398-48-15.

+ 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 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

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

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

+ 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 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

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

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

+ 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

+ 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.
+ 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).
+ Remsey krt-on mélygarázsban garázsbeálló eladó. Tel.:
30/201-7329.
+ Eladó Gödöllőn egy kis 50nm-es, téglából épült családi ház a
fenyvesben 600nm-es telken. I.á.: 14 mFt 20-919-4870
+ 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 Turán az állomáshoz és a buszhoz nagyon közel egy
2szobás, összkomfortos családi ház zárt verandával, 1200nmes telken. Alkalmi áron 6mFt irányárért 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
+ Eladó Gödöllőn a Grassalkovich utcában egy 720nm-es telken
egy 2,5szobás vert falból épült lakóház. I.á.: 18mFt 20-919-4870
+ 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
+ Eladó Gödöllőn a palotakerten egy 7. emeleti, 63nm-es, nagy
erkélyes, nappali+3szobássá alakított társasházi öröklakás.
I.á.: 13,5mFt 20-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Hegyesi Mari utcában egy csodálatos panorámás, nappali+4szobás, 2fürdőszobás, téglaépítésű lakóház 80nmes szuterénnel, erkéllyel, terasszal, telepített örökzöldekkel, 3040 gyümölcsfával 2684nm-es telken. I.á.: 42mFt 20-919-4870
+ Eladó Gödöllő belvárosában az egyik 10 emeletes épületben
egy panorámás 1,5 szobás, külön konyhás társasházi öröklakás. I.á.: 12,5mFt 20-919-4870

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

+ Gödöllő belvárosában, az Erzsébet kir-né krt-n, 56nm-es,
2+1 felújított, erkélyes, téglaépítésű, konvektoros, légkondicionálóval ellátott magasföldszinti lakás, saját tárolóval TULAJDONOSTÓL ELADÓ!! Érd: 70/632-7662

+ 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

+ 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

+ 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 Szilágyi E. utcában 1060nm-es parkosított
telken 110nm-es 3szoba+n családi ház tulajdonostól. Külső szigetelés, új nyílászárók, redőnyök, új villany, vízvezeték, 110nmes melléképület, kút, pince. Iár:24,5MFt. 30/402-7276

+ 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

+ Galgahévízi horgásztónál eladó 3560 nm (jelenleg) mezőgazdasági terület üdülők, ökofalu közelében. 2 utcára nyílik,
aszfaltos közút, víz-villany előtte. Tel: 20/968-0336

+ 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 Turán a központhoz közel egy új építésű, amerikai
konyhás nappali+3szobás, téglából épült, szigetelt, földszintes
családi ház. I.á.: 19mFt 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, 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
+ Gödöllőn eladó ingatlant keresek! Gyors és precíz értékesítés, alacsony jutalék, nincs kizárólagosság! 70/235-9071, noe.
beatrix@sztarhazak.hu
+ Kis telek alpesi házzal eladó Gödöllőn a Panoráma úton. Víz,
villany van. Elszánt vevőt keresek. Tel: 20/214-6932
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+ Gödöllő belvárosában 53 nm-es lakás, belső udvarban saját
parkolóval, eladó. Iár: 19,9MFt. Érd: 30/971-6746

+ Családi háznál külön bejárattal 36 nm-es garzon kiadó a
vasútállomás közelében. Érd: 70/664-8254

+ Eladó Gödöllőn 1001 nm-es ZÁRTKERT a belterület határán, az Úrréti tó közelében, a Füves közben. Iár: 2,9MFt. Tel:
30/537-6985

+ Gödöllőn, teljesen különálló, 1 szoba összkomfortos, 50 nmes lakás kiadó. Érd: 30/664-3093

+ Gödöllő központjában 2. emeleti másfélszobás, konvektoros,
berendezett, részben felújított lakás tulajdonostól eladó. Érd:
20/532-4446
+ Máriabesnyőn, Fenyvesben 300 négyszögöl gyönyörű,
összközműves építési telek faházzal, kúttal, garázzsal, gyümölcsfákkal busz közelében eladó. 12,5MFt. 06-1/3636-993,
30/318-9376

+ Gödöllőn, Palotakerten 27 nm-es berendezett szoba kiadó
felszerelt konyhával, fürdőszoba használattal. Egyedülálló részére. Tel: 20/9848-746
ÜZLET, IRODA, GARÁZS
+ Gödöllő központjában, utca fronti 34 négyzetméteres helység hosszútávra kiadó. Tel.: 06-20-3456-552.

+ Eladó Gödöllőn a KAZINCZY – lakótelepen egy 60 nm-es
alapterületű, kétszobás, egyedi fűtésű, társasházi öröklakás.
Iár: 15MFt. Tel: 20/947-4752

+ Új építésű, saját parkolóval rendelkező, alacsony rezsijű,
dupla bejáratos üzlet, iroda,bemutatóterem,rendelő céljára alkalmas. Akár azonnali költözéssel! Tel.: 06-20-3456-552.

+ Gödöllőn, egyetemi részen 2,5 szobás, felújított, nagyon
szép családi ház eladó. Tel: 28/416-029, 20/9147-111

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

+ Vácszentlászlón eladó egy 638 nm-es ÉPÍTÉSI TELEK termő
gyümölcsfákkal, fúrt kúttal. Közmű az utcában, csatorna a telken belül. Ár: 3,3 millió. 20/200-8549

+ Eladó Gödöllőn egy 32 éve jól működő PRESSZÓ. Iár megegyezés szerint. Érd: 30/467-3013, 70/611-2789

+ 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
+ Eladó Perczel Mór utcáról nyíló 721 nm-es panorámás
telek 18 m-es utcafronttal, felújítandó faházzal. Villany van.
Iár:4,2MFt Tel: 20/543-3261, 30/242-5640
+ Erzsébet körúton, tégla épületben 2,5 szobás, 2.em. lakás
eladó. Tel: 30/645-2558

+ Gödöllőn a Petőfi tér 11-ben udvari, 30 nm-es helyiség kiadó. Tel: 30/346-5408
+ Gödöllő központjában a Petőfi tér 13/3 sz. alatt 40nm-es üzlet riasztóval, klímával, kamerával felszerelve, +1db parkolóval
kiadó, eladó. Érd: 70/535-4474
+ Petőfi téren teremgarázs-kocsibeálló KIADÓ!! 10EFt/hó (6
hónap=48EFt) (20)804-2102
+ Gödöllő központjában 22 nm-es garázsrész eladó, kiadó.
Érd: 20/576-9125

+ Eladó Gödöllőn a Palotakerten egy 58 nm-es, 2 szobás, földszinti lakás. Ir.ár: 14,5MFt. Érd: 30/256-9667, 20/490-2667

ÁLLÁS

+ Aszódon, Fesztivál térnél új építésű, kertkapcsolatos társasházi lakások (67 nm) 2016. szeptemberi átadással eladóak. Ár:
16MFt. Érd: 30/509-9179

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

+ Gödöllőn, Egyetem téren 3 szobás, magasföldszinti, erkélyes tégla lakás eladó. Iár: 18,8MFt. Érd: 30/509-9179

+ A gödöllői Sieberz kertészet kertész képzettségű munkatársakat keres azonnali belépéssel. Fizetés képzettségtől és gyakorlattól függően megegyezés szerint. Jelentkezés önéletrajzzal a
sieberz@sieberz.hu e-mail címen, vagy telefonon: 06 28 515 701
számon Suba-Tóth Csilla kolleganőnél. Gödöllő, Jázmin u. 1.

ALBÉRLET KIADÓ
+ Gödöllőn a Fenyvesben nappali+ 3 félszobás 2 fürdőszobás
ikerházfél alacsony rezsivel, rendezett kerttel, nagy terasszal,
melléképületekkel, bútorozottan augusztustól hosszútávra kiadó. Érd: 30/817-3712
+ 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
+ Gödöllőn 1 szoba összkomfortos lakás kiadó. Érd: 20/226-3007

+ Gödöllői étterembe konyhai dolgozót keresünk. Jelentkezni
a 20/2268022 telefonszámon lehet.
+ Haszonállat-génmegőrzési Központ 8 órás közalkalmazotti
jogviszony keretében HUMÁNPOLITIKAI ÜGYINTÉZŐT keres.
Részletek megtekinthetőek az alábbi honlapon: genmegorzes.
hu/hagk/allasajanlatok
+ Szadai étterembe FELSZOLGÁLÓT és KÉZILÁNYT felveszünk. 20/9430-746

+ Gödöllői éttermünkbe keresünk sushi szakácsot, a betanítást is vállaljuk. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a
pizzamaxcaffe1@gmail.com email címen lehet.
+ ADMINISZTRÁCIÓS munkakörre, napi ügymenet biztosítására, nemzetközi kereskedelmi cég (fix) 8 órás munkavégzésre
(változatos feladatok) munkatársat keres. 30/437-3684

KÍNÁLATUNKBÓL: *Mogyoródon és Erdőkertesen
új parcellázású, összközműves építési telkeket kínálunk nagy választékban!
*A Nagyfenyvesben nappali+4 szobás,120 nm-es
családi ház 820 nm-es telken eladó. Iá:19,5 mFt.
*A Lomb utcában 880 nm-es, panorámás, üdülőövezeti telek (víz, villany, gáz) eladó. Iá:6,9 mFt.
*Az Átrium Üzletházban ,frekventált helyen 15,4 nmes, alacsony rezsijű üzlet kiadó:110/hó+rezsi+kaució.

+ ELADÓT felveszünk a szerelvény osztályra. Érdeklődni: Arzenál Áruház 20/414-7163
+ Gödöllői raktárunkba ZÖLDSÉG CSOMAGOLÁSRA keresünk
női nyugdíjas munkatársat. 30/659-2161 (13.30-ig hívható).
A Békési Renault munkatársat keres
az alábbi munkakörökbe:

- értékesítési asszisztens
- gépjármű értékesítő
- autószerelő
- autómosó

Jelentkezni személyesen a fóti telephelyen lehet:

2151 Fót, Móricz Zsigmond út 41.
Tel: 27-358-270

+ KŐMŰVESEK MELLÉ segédmunkás felvétel! Bejelentett munka,
bér megegyezés szerint. Elérhetőség: 30/381-5533 du. 5 óráig
+ Gödöllői étterem keres szakácsot, beugrós ill. pályakezdők
jelentkezését is várjuk. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a
pizzamaxcaffe1@gmail.com email címen lehet.
+ 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

Ajándék hirdetés
a Szolgálatban!
1+1=3 Akció! Részletek
az irodában vagy telefonon!
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„Szem előtt tartva az árakat”

2 AKCIÓ 1 OPTIKÁBAN!

A tavaszt várva különleges ajánlatokkal lepjük meg kedves
vásárlóinkat! A hagyományokkal szakítva egyszerre több
akciós, egymástól független ajánlatot is kínálunk.
1. Multifokális szemüveglencséket 38% kedvezménnyel
vásárolhat, április 30-ig.
2. Fényresötétedő szemüveglencsék 25% kedvezménnyel.
Picit bővebben a multifokális lencsékről szeretnék tájékoztatást adni: kinek ajánlott a multifokális, vagy más néven
progresszív lencse? 40 éves korunk felett látásunk közelre
romlik, olvasó szemüvegre van ilyenkor szükségünk. Annak, akinek mindez mellett még távolra sem jó a látása, már
rögtön két szemüvegre lenne szüksége, sőt akár egy harmadikra is, például monitorhoz.
3 szemüveg egyszerre? Örökké cserélgetni kellene, keresni,
hol is van éppen a szükséges pápaszem.
Arról nem is beszélve, hogy 3 keretet kell hozzá vásárolni…
Ezen a problémán segít a multifokás szemüveg: kényelmes,
modern, fiatalos, és a lényeg, hogy minden távolságra tökéletes látást biztosít!
Vízszintes előre tekintéskor távolra ad éles látást, ettől a nézővonaltól lefele tekintve pedig folyamatosan (progresszíven) nől a dioptria érték a lencsében. Így a távoli rész alatt
a monitor távolságra, még lejjebb pedig olvasó távolságra
nyújt éles képet a szemüveg.
Sok hozzánk betérő, kedves vásárlónktól halljuk, hogy nem
mer multifokális lencsét vásárolni, mert azt hallotta, hogy
nehéz, vagy nem is lehet megszokni. Az ilyen problémák
hátterében általában a rosszul elkészített szemüveg áll.
A szemvizsgálatnál, a lencse becsiszolásánál, és a lencse
típus választásánál is nagyon fontos a precíz bemérés és a
hozzáértő lencseajánlás.
Ha valaki mégsem tudja megszokni ezt a lencsét, a gyártó kicseréli külön olvasó és távoli lencsére, vagy bifokális lencsére.
(Ilyenre nem emlékszem, hogy sor került volna egyszer is.)
Ahhoz, hogy a legnagyobb viselési kényelmet érjük el szemüvegében, a szem pupillája elé kell, hogy kerüljön a szemüveglencse fókuszpontja. Ennek meghatározását a legtöbb
látszerész üzletben kézi feljelöléssel végzik.
Nálunk mindez videocentírozó berendezés segítségével, egy
rendkívül precíz, számítógépes programmal történik, a hibalehetőség kizárásával. A műszerrel fényképeket tudunk
készíteni Önről a kiválasztott szemüvegkeretekben. Majd,
tizedmilliméter pontosan tudjuk meghatározni a pontos paramétereket a szemüveg elkészítéséhez.
Technikai fejlesztéseinkkel arra törekszünk, hogy az elkészített szemüveg Önnek kiváló látásminőséget, hosszú évekig
tartó, kényelmes viseletet és gyors megszokást biztosítson.
Most ráadásul, ingyenes, széleskörű látásvizsgálattal, és
rendkívül kedvező lencse és keretárakkal is várjuk!
Szeretne egy jó szemüveget? Tiszteljen meg bizalmával, és
mi igyekszünk rászolgálni!
Bejelentkezés: Tel: 28/417-367, info@mseoptika.hu
Cím: MSE Optika Gödöllő, Petőfi tér 3.
Szőke Emese
optometrista, látszerész mester
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+ Idegenforgalmi végzettséggel, német
és angol nyelvtudással munkatársat
keresünk. Szakmai tapasztalat előnyt
jelent. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal személyesen: SISSY UTAZÁSI IRODA,
vagy email-en: info@sissytravel.hu
+ Építőipari cég segédmunkást keres gödöllői munkavégzésre. Érd: 20/480-0385
+ A Ráti Kft. (Gödöllő, új ipari park) női
munkatársat keres betanított csomagolói munkára. Csak gödöllői lakosok
jelentkezését várjuk fényképes önéletrajzzal a rati@ratikft.hu email címre.
+ KŐMŰVES MESTEREK építőipari
munkát vállalnak. Tel: 30/320-8360
SZOLGÁLTATÁS
+ 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.: 06-30-398-48-15;06-28-423-739
+ Barbara kutyakozmetika. Cím: Nagytarcsa, Tessedik Sámuel u.38. Kérésre
házhoz megyek. +3620/9355059.
www.barbarakutyakozmetika.hu
+ Telekkel rendelkező tulajdonosoknak
generál kivitelezésben, referencia háttérrel kínálunk új építésű lakóházak kivitelezését 153.000 Ft/nm áron. 20-919-4870
+ 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
+ FŰNYÍRÁS, fűkaszálás, bozótirtás,
parlagfű mentesítés, sövénynyírás, parkfenntartás. Tel.: 30/622-7421, e-mail:
fukaszalasgodollo@gmail.com
+ KERTGONDOZÁS: metszés, permetezés, sövénynyírás, bozótirtás, fűnyírás,
gyepszellőztetés, fakivágás, kaszálás és
egyéb kerti munkák. Lelkiismeretes, alapos, megbízható munka rendszeresen és
alkalmanként is. Tel: 30/528-7777

+ KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, tanácsadás.
Gödöllő, Tűztoronyház, Kossuth utca 13. Tel: 06-30-592-1856,
06-30-508-1380, 06-28-784-752
+ 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
+ SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon bizalommal, házhoz
megyek. Számítógép szerelés, rendszer és programtelepítés,
vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel: 30/333-9201

+ SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS. Ingyenes árajánlat!
Tiszta, rendes munka! 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

+ ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál kivitelezés, gipszkartonozás, hideg-meleg burkolás). Vállalunk mindennemű
építőipari kivitelezést. Gyors, megbízható munka. Ingyenes
árajánlat felmérés alapján. Tel: 20/4359-650
+ DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉLKÜL. Tóth Tamás 0670-502-5620
+ KÚTFÚRÁS! 10 ÉV GARANCIÁVAL. Tel: 70/633-5772
+ Betegségeket kiváltó lelki okok, párkapcsolati problémák
oldása Gödöllőn. További információ a www.thetagodollo.hu
oldalon. Időpont egyeztetés: 20/367-4274
+ KÖLTÖZTETÉS akár csomagolással, bútorszereléssel, dobozolással 4.000,-Ft/órától! FUVAROZÁS UNIÓN BELÜL! Kovács
Péter 06-30-9546-504
+ KERTIMUNKA Kerttakarítás, metszés, permetezés, ültetés. Rotációs kapálás, gyepszellőztetés. Füvesítés. Fűnyírás,
fűkaszálás, bozótirtás, sövénynyírás. Ágak, levelek elszállítása. 30/747-6090
+ KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. RAKTÁROZÁS. Csomagoló
anyagok árusítása. Minden, ami a költöztetéshez kell. Hadnagy
Árpád 20/311-7470
+ KŐMŰVES MESTEREK építőipari munkát vállalnak. Tel:
30/320-8360
+ KÖLTÖZTETÉS! ZONGORA, PÁNCÉLSZEKRÉNY SZÁLLÍTÁS
hétvégén és ünnepnapokon is. Kérésére értékeit becsomagoljuk. Tel: 70/621-6291
+ LAKÁSSZERVIZ. Kisebb munkák, felújítások. Hideg-meleg
burkolás, festés, víz, csatorna, zárszerelés, riasztó, biztonsági
zárak felszerelése. 06-70-201-1292
+ TAPÉTÁZÁS, FESTÉS-MÁZOLÁS! Szakmai tapasztalattal.
Ingyenes felméréssel. 20/325-4944
+ LAPÁTOLÁS és RAKODÓ MUNKA! Ház körüli fizikai munkákat vállalok: földhordás, építőipari áruk kézi rakodása, kertásás, stb. Tel: 20/266-0104
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+ SZOBAFESTÉS-MÁZOLÁST (kisebb, nagyobb), tapétázást
korrekt áron vállalok. Hívjon bizalommal. Tel: 70/576-8925,
0631/318-2083

+ Kíváló extraszűz olívaolaj, 100% olasz minőség eladó. 1liter
2200Ft. Érd.: 0630 8518 763
+ Eladó egy AUTÓ FORMÁJÚ ÁGY és egy bordásfal. 20/266-4955

+ Vállalkozás barát KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabér számfejtés, adótanácsadás, TB ügyintézés, hatóságok előtt teljes
körű képviselet. Tel: 30/250-4696

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

+ Vállaljuk házak, lakások építését, felújítását a pincétől a
padlásig megszokott, dinamikus csapatunkkal. Ingyenes helyszíni felmérés - referenciával. Érd: 70/381-8029

+ 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

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

EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS
+ 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

+ Pizza szakács tanfolyam indul Gödöllőn, további tájékoztatást emailben küldünk az érdeklődők számára. Jelentkezéseket
a pizzaszakacs.godollo@gmail.com email címre várjuk.
+ MAGYAR VÖRÖSKERESZT ELSŐSEGÉLY VIZSGA, TANFOLYAM! Gödöllő, Petőfi tér 9. Pelikán Autósiskola 70/433-5033,
www.pelikansuli.hu

ADÁS~VÉTEL
+ Eladó szép állapotban lévő tömör fenyő tv-állvány.
850x770x450. Ár: 23 ezer Ft. Tel.: +36-20-9811-027.

+ Gyógypedikűr: tyúkszem, szemölcs, bőrkeményedés, vastag
benőtt gombás köröm kezelése, ápolása. Talpmasszázs. Óvakodjon a feketén dolgozó házaló kontároktól! 30 év szakmai
háttér. Bárándi József 20/532-7275
+ Körömbenövés kezelése – körömkezelés – gyógypedikűr cukorbetegek lábápolása. Felnőtt és gyermek. Gödöllő – Tormay Károly Egészségügyi Központ Ortopédiai szakrendelő
(csütörtök). Bejelentkezés: Baraksó Rita 70/422-1978

OKTATÁS
+ ANGOL NYELVBŐL különórát, tehetségfejlesztést, korrepetálást,
felzárkóztatást vállal általános iskolai tanár. Tel: 70/636-9142

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

+ Eladó egy Omron felkaros, pumpás, használt vérnyomásmérő 4000Ft, női trekking kerékpár 26colos, agydinamós, 3
sebességes marokváltós agyváltó, elöl- hátul csomagtartókosár, kresz szabályoknak megfelelően felszerelve i.á.: 60.000Ft.
Érd.: +36-30-280-1313
+ 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
+ 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

EGYÉB
+ 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
+ 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
+ FÜRJ TOJÁS ELADÓ: 28/410-581
+ KERTÉSZKEDŐK FIGYELEM!
Érett marhatrágya 60 l-es kiszerelésben 800 Ft/zsák. Szállítás megoldható. Rendelhető: 20/469-9295
+ GYÖNYÖRŰ OSZLOPTUJÁK kaphatók Gödöllőn termelőtől. Több
mint 1.000 közül választhat. Illetve
FUTÓRÓZSÁK (tuja mellé ajándékba) szintén nagy választékban eladók. Tel: 30/569-8137

Gasztrosorok a Donatella támogatásával

Konfitálás – Mi a csuda ez?

Egyes étlapokon találkozhatunk ezzel a divatos
megjelöléssel: Konfitált ez meg az… Nem csuda,
nem is valami csúcsgasztronómiai hókusz-pókusz. Ma sokan azt hiszik, hogy valami nagyon
korszerű, XXI. századi technológiáról van szó,
pedig valószínű, az sem túlzás, ha nem évszázados, hanem sok évezredes ételkészítési módról
beszélünk.
Valójában egy olyan tartósítási eljárás, amelyet
már dédanyáink is használtak a hűtőt és fagyasztót megelőző időkben is. Mielőtt az olvasó
megijedne, hogy e rovatban, ráadásul tavasszal
a tartósításról szólunk, megnyugtatom, hogy ezúttal egy kíméletes ételkészítési eljárásról van
szó, melyet (elsősorban) a húsfélék sütésénél és
egész évben alkalmazhatunk. Valójában egy lassú hőkezeléssel készített gyümölcsbefőtt vagy
hagymalekvár is konfitált. A szó (mint annyi
társa a gasztronómiában) francia eredetű: confit
(ejtsd: konfi), a cukrozott befőttek, lekvárok
francia neve pedig confiture (ejtsd: konfitűr).
posztáKonfitált kacsazúza almás újjkáp
val, pirított rókagombával

Van ugyan egy legenda, mely szerint egy francia
séf nyakon vágta a kuktát reggel, aki előző este
elfelejtette kivenni a rábízott sültet, így egész
éjszaka a kihűlő sütőben maradt. A séf azonban
meglepődve nyugtázta, hogy a hosszan tartó,
alcsony hőfokon készült sült rendkívül omlós
és ízletes volt. A nyaklevest nyilván még a továbbiakban is alkalmazta (akkoriban általános
gasztronómiai nevelési eljárásként), de az ilyen
módon készült ételt büszkén tette fel az étlapra. Bájos történet, de bizonyára legenda csupán,
mert Édesanyám mesélte, hogy amikor közele-

dett a front (1944-ben), nagymamám a maradék spórolt pénzből húst vásárolt, volt elég zsír,
amiben a besózott szeleteket lassan megabálta,
majd egy zsíros bödönben kihűtötte, úgy, hogy
teljesen elfedje a zsír. A család biztonsága végett
kivitte a szőlőbe, s a kis présházban elrejtette a
nagyapám. A húsféléknek ezt a több hónapra alkalmas tartósítását nagymamám is az ő nagymamájától tanulta, s nem valószínű, hogy ismerték
a franciák változatát.
Kérdezhetjük, hogy a hűtők és fagyasztók korában mi végre lett olyan divatos ez a kifejezés és eljárás? Mert hál’Isten „nem dobtuk ki a
gyereket a fürdővízzel”, nem tekintünk minden
régi dologra úgy, mint letűnt korok elavult módszereire. Azért is használjuk újra, mert egyfelől
rendkívül ízletes, omlós húst eredményez, másfelől ez éppen az alacsony hőfokon, hosszan tartó, kíméletes hőkezelésnek köszönhető. S ez az
eljárás viszont egybeesik azzal a korszerű szemlélettel, hogy az ételeket minél kíméletesebben
hőkezeljük, minél több beltartalmi értéket megőrizve. Valószínű, a konfitálás leginkább a nálunk használt abálás szóval helyettesíthető vagy
értelmezhető. A húsfélék közül nagyon sok esetben alkalmazhatjuk: a sertésen túl a bárány- és
a szárnyashúsok a legalkalmasabbak. A liba- és
kacsacombok és a zúza is rendkívül finom lesz,
ha így készítjük: az alapanyagot beszórjuk durva
tengeri sóval, kevés, frissen őrölt borssal, s legalább fél napig hűtőben tarjuk. Így lassan hatol be
a só, s a hús kevesebb nedvességet veszít. Ezután a saját hozzávaló zsírból annyit forrósítunk,
amely majd kellően ellepi. A forró zsiradékba
helyezzük a húst, dobunk mellé néhány fokhagymagerezdet (esetleg még hozzáillő zöldfűszer ágat: rozmaringot, kakukkfüvet), és 70-80
˚C fokos sütőben, a húsok méretétől függően 6-8
órán át abáljuk. A megdermedt zsírban, egyben
vagy kisebb adagokban eltesszük a hűtőbe, úgy,
hogy elfedje a zsír. Egy legalább egy hetes érlelés még ízletesebbé teszi. Felhasználáskor kivéve, csak annyi zsírt hagyunk rajta, amin egy-két
perc alatt ropogósra tudjuk pirítani a felszínét.
A Donatella Étteremben szívesen alkalmazzuk
ezt az ételkészítési módot.
Futó Tamás

16 gödöllői szolgÁlat

2016. Április 12.
Beküldési határidő:
2016. április 19.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os
vásárlási utalványát nyerte: Hajdú Béláné, Kandó K. u. 38., Vajda
Zsófia, Toboz u. 8.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os
vásárlási utalványát nyerte: Bankóné Zsuzsa, Testvérvárosok útja 5.,
Szabó Vilmos, Remsey krt. 4.
A Happy Box 2000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Varjú Nándor,
Sztelek D. u. 2/A.
A Városi Mozi ajándékát nyerte: Berneczei Tünde, Mohács u. 49., Bagyinka
Bettina, Jókai u. 6.

A Mezőgazdasági és Kertészeti
Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Kiss Kata Kitti, Csanak
u. 12., Koppányi Istvánné, Országalma u. 8.

