xxvi. évf. 13. szám •

2017. április 11.

•

TerjeszTői ára: 75 fT

Hatalmas sikerrel mutatta be új Székely Phono
című műsorát a Gödöllő Táncegyüttes.
(5. oldal)

www.szolgalat.com

lokálpaTrióTa heTilap • alapíTva: 1992

30 éves a világ második legnagyobb mezőgazdasági gépmúzeuma.
(6. oldal)

Női röplabda NB I., az 5-8. helyért, 1. mérkőzés:
MTK–Penta-Gödöllői RC 3:0.
(8. oldal)

ÚJABB FÁZIS: TELJES HOMLOKZATI HELYREÁLLÍTÁS

Gitáros évforduló

Folytatódik a Várkapitányi lak felújítása
Lépésről lépésre visszanyeri szépségét a Várkapitányi lak, aminek a
felújítása a múlt héten új szakaszba érkezett, megkezdődött a helyreállítás III. üteme. Ennek során
befejeződnek a szerkezeterősítési
munkák és sor kerül a homlokzat
helyreállítására, amit önerőből végeztet el az önkormányzat. A külső
és belső helyreállítási munkálatokra ez alkalommal nettó 78 millió forintot fordít a város.

A munka most megkezdett szakaszában, a korábbi szerkezeterősítést,
tetőrekonstrukció és a fafödémek
helyreállítását követően azokra a
munkákra kerül sor, amelyek már a
külső szemlélő számára is látványos
eredményt hoznak.
Elvégzik az összes külső nyílászáró helyreállítását, szükség szerinti

cseréjét, valamint a külső vakolatok,
ablakkeretek, párkányok is megújulnak. A helyreállítás egyik fontos, és
egyben látványos része a kétszintes
faveranda restaurálás utáni visszaépítése lesz. Ennek az új,beton alap-

ja már az előző ütemben elkészült,
s hamarosan végeznek a kétszintes
faszerkezet restaurálásával is. A jellegzetes építményhez a szakértői
vizsgálatok eredményeként nyolcvan
százalékban az eredeti anyagokat

használják fel. A munkálatok
során a teljes épület injektált
falszigetelést kap, ami megakadályozza a talajból jövő
nedvesség felszívódását.
A teljes homlokzati felújítás a tervek szerint őszre készül el, és szintén ekkorra várható, hogy egyes belső terek
is időszakosan használható
állapotba kerülnek. Ez azonban még nem jelenti a program végét, a tervek szerint a
felújítás egy IV. ütemmel zárulna, ami a belső terek műemléki helyreállítását, illetve
a külső környezetrendezést foglalná
magába. Ennek részeként kerülhet
sor a feltárás során előkerült eredeti
díszítőfestés megmaradt részleteinek
restaurálására is.
(folytatás a 3. oldalon)

Arpeggio 25

Jubileumi koncerttel ünnepelte fennállásának 25. évfordulóját az Arpeggio gitárzenekar április 8-án.

A Művészetek Házában megtartott
nagyszabású esten olyan művek csendültek fel, amelyek az elmúlt negyedszázadban a zenekar és a közönség
kedvencei voltak.
A jubileumi hangverseny átfogó
képet adott a zenekar repertoárjáról,
és az elmúlt huszonöt esztendő során
felcsendült művekről. A klasszikus
gitárzenei művek mellett átiratokat és
filmzenéket is hallhattak az érdeklődők. Az est egyaránt lehetőséget adott
a műfajok és a földrészek közötti ka(folytatás az 5. oldalon)
landozásra.
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A ZOMBOR UTCÁBAN KEZDŐDÖTT A JÁRDAÉPÍTÉS

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
PÁLYÁZATOT HIRDET
„TISZTA UDVAR – RENDES HÁZ GÖDÖLLŐ 2017”
CÍM ELNYERÉSÉRE, KÖZÖSSÉGEK SZÁMÁRA

Már rügyeznek az új fasorok
A tavaszi időjárás lehetővé tette,
hogy megkezdődjenek a járdaépítési
munkák. A múlt héten a Zombor utcában kezdték el az építést, a héten
pedig már a Munkácsy utcai lakótelepen is dolgozni fognak.
Folytatódik a városi kezelésben
lévő utakon a burkolatjavítás. A
Haraszti úton, a Liget és a Dalmady Győző utcában infra technikával
hozzák rendbe a sérült felületeket.

A tavaszi időszak fontos feladata
a csapadékvíz-elvezető árkok karbantartása. A VÜSZI munkatársai
a Haraszti úton burkolt árok takarítást, a Mohács utcában pedig burkolt
árok felújítást végeznek. Az árkok
rendbetétele nem csak a rendezett
utcaképek miatt fontos, hanem elengedhetetlen ahhoz, hogy a nagyobb
esőzések idején zavartalan legyen
a csapadékvíz elvezetése. Nem árt
azonban tisztában lenni azzal, hogy
ez nem csak városi feladat. A nyílt
csapadékvíz-elvezető és szikkasztó
árkot annak kell karbantartani, akinek az ingatlana előtt elhalad! Ez épp
úgy lakossági kötelezettség, mint télen a járdák csúszásmentesítése. Természetesen, ahol erre szükség van, a
VÜSZI munkatársai segítséget nyújtanak a munka elvégzéséhez.
A növényzet ápolása is sok feladatot ad a VÜSZI-nek. A faápolási
munkák jelentős része már befeje-

ződött, a következő időszakban már
csak a szükséges permetezéseket
végzik, erre főként a vadgesztenye, a
platán és a hársfák védelmében van
szükség.
A városi növényállomány a gondos ápolásnak köszönhetően szépen
fejlődik és gyarapszik. Az elmúlt hetekben több helyen is zajlott fasor telepítés. A Bajcsy-Zsilinszky Endre,
a Szabadka, a Munkácsy Mihály és
a Testvérvárosok útjára közel kilencven fa (gömbkőris, hársfa, juhar, és
néhány fűzfa) került az utak mentére,
az Alsóparkban pedig pótolták a japáncseresznye-fasor három kiszáradt
példányát.
A héten megkezdődik a fűnyírás
a lakótelepeken. A korábbi évek tapasztalatai alapján évi 4-5 fűnyírást
terveznek a szakemberek, de amenynyiben az időjárás ezt szükségessé
teszi, természetesen ennek megfelelően ennél több alkalommal is elvégzik a szükséges munkát. Mivel
a gödöllői lakótelepeket a lakók
is rendszeresen
szépítik, kérik a
tisztelt érintetteket, hogy amenynyiben a füves
területre virágot,
fát, bokrot ültettek, vagy sövényt
telepítettek, azt
körbekarózással
jelöljék! Ez azért
rendkívül fontos,
hogy a fűnyírás
során egyértelmű

A pályázat célja: a többlakásos és
a családi házak portáján, a környezetükben, a köztereiken a gondozottság és a tisztaság kialakítása,
városunk szépítése, kulturált, hoszszútávon fenntartható környezet
létrehozása.

legyen, mi az, amit az adott területen
meg kell kímélni.
Gödöllő belvárosának arculatához hozzátartozik a rengeteg virág,
amelyek egy része már kikerült az
út menti korlátokra. Mivel azonban
ezek a szerkezetek az elmúlt évek során elöregedtek, a húsvéti ünnepeket
követően megkezdik a cseréjüket.
Első ütemben a zeneiskolától a Szabadság útig terjedő szakaszon kezdődik meg a bontási
és építési munka,
ami az útszegély
egyes szakaszainak átépítésével is
jár. Az Ady sétány
kastély előtti oldalán a meglévő hiányos sövénysor is
kiszedésre kerül,
oda a felújítás keretében tiszafákat
telepítenek.
(kj)

FIGYELEM, FORGALMIREND-VÁLTOZÁS!

A Lomb utca Hóvirág utca utáni kb. hatvan méter hosszú szakaszának stabilizálását végzik a tervek szerint április 19-én vagy, kedvezőtlen időjárás esetén
20-án. A munkavégzés alatt a terület forgalmát egyirányúsítják a Tájkép utca
bevonásával, az alábbiak szerint:
Behajtás: a Panoráma út felől, (időszakosan, rövid időtartamra a teljes szélességben is korlátozásra kerülhet sor).
Kihajtás: az Erdőszél – Tájkép – Kilátó – Panoráma utca felé, annak forgalmi
rendje a Panoráma útig szintén egyirányú lesz.
A kivitelező a várható kellemetlenségek miatt a lakók és arra közlekedők
megértését és türelmét kéri!

Pályázni két kategóriában:
• családi házas, és
• többlakásos kategóriában,
valamint a különdíj elnyerésére
összeálló közösségek formájában.
lehet, a jelentkezési adatlap benyújtásával. Az adatlapok átvehetők a Polgármesteri Hivatal portáján (Gödöllő, Szabadság tér 6.),
valamint elektronikusan letölthető
a www.godollo.hu oldalról. A jelentkezési lapokat a Polgármesteri
Hivatal portáján (Gödöllő, Szabadság tér 6.) elhelyezett gyűjtőládába
dobva, vagy elektronikusan a tisztaudvar@godollo.hu e-mail címre
küldve juttathatják el.
A különdíj idei mottója:
„Legaktívabb szomszédság”
A különdíjra olyan közösségek,
szomszédságok (családi házas és
többlakásos közösségek egyaránt)
pályázhatnak, amelyek egy általuk
kiválasztott közterületen szeretnének valamilyen közösségi funkciót
létrehozni. Pályázni a kiválasztásra
került közterület jelenlegi állapotának bemutatásával (leírás, fotók),
valamint a javasolt beavatkozás
leírásával, esetleg vázlatos ábrázolásával (rajz, vagy lehet fotomontázs, digitális megjelenítés is) lehet,
megjelölve, hogy a fejlesztésben
a pályázó közösség, szomszédság
milyen jellegű közösségi munkát
vállalna.

A fejlesztés nagyságrendileg 500
E Ft értékű lehet. A pályázat összeállításában igény esetén a főépítész
és a főkertész szakmai konzultációs lehetőséget biztosít, időpontot a
28/529-194 telefonszámon, vagy a
tisztaudvar@godollo.hu email címen lehet kérni.
A pályázat kiírásának időpontja:
2017. április 11.
A pályázatok benyújtásának
határideje: 2017. június 6.
A pályázatok elbírálása: A pályázatokat idén is civil szervezetek
tagjaiból összeálló bizottság bírálja
el legkésőbb 2017. augusztus 31-ig.
A benevezett házakat június-augusztus hónapokban – előzetesen
egyeztetett időpont szerint – keresi
fel a bizottság. A szemlézés során
a hangsúly a tisztaságon, gondozottságon, környezettudatosságon,
fenntarthatóságon van. A különdíj
elbírálásánál a szomszédsági aktivitással kezdeményezett, az adott
közterület esztétikai színvonalát,
használati értékét növelő, fenntartható közterületi fejlesztések élveznek előnyt.
Díjazás: Mindkét kategóriában
az előző évekhez hasonlóan értékes
nyereményekkel díjazzuk az első 3
helyezettet, valamint a fentiek alapján a különdíjat elnyerő közösségeket. A közterületeknél a nyertes ötlet kerül díjazásra, a díj a közösségi
tér megvalósításában történő közreműködés (növény- és/vagy eszközbeszerzés, kivitelezés) lesz.
Az ünnepélyes díjkiosztó ősszel
kerül megrendezésre. Várjuk jelentkezésüket!

ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS

A TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV ÉS TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET MEGKEZDÉSÉRŐL
Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy a Gödöllői Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája
megkezdte a településképi arculati
kézikönyv és településképi rendelet-tervezet elkészítését.

A Településképi Arculati
Kézikönyv (TAK)
Elsősorban a lakosság, az építtetők tájékoztatását segítő, szemléletformáló
kiadvány. Feltárja és bemutatja a településen belül jól elkülönülő egyes
településrészek arculati jellemzőit és
értékeit. Javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek
és tájhasználat alkalmazására.

Településképi rendelet
Az eddigi önálló önkormányzati

rendeletek: helyi értékvédelem, reklám,
településképi bejelentés, településképi
véleményezés, településképi kötelezés,
valamint a településkép-védelmi előírások egy közös rendeletbe kerülnek.
A készülő kézikönyvvel és rendelet-tervezettel kapcsolatos
előzetes
írásos javaslataikat,
észrevételeiket 2017.
április 20-ig fogadjuk
– postai úton a Gödöllői Polgármesteri Hivatal Főépítészi Iroda ré-

szére (2100 Gödöllő, Szabadság tér
7.) vagy
– a foepitesz@godollo.hu e-mail

címre megküldve.
Az elkészült tervezetet várhatóan
folyó év júniusában tesszük közzé,

13/2017.

valamint lakossági fórum keretében
mutatjuk majd be.
Dr. Gémesi György polgármester sk.
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Újabb fázis: Teljes homlokzaTi helyreállíTás

Folytatódik a Várkapitányi lak felújítása

Nem árT üTemezNi a bevásárlásT

Pénteken ZÁRVA!

A húsvét előtti napok, a nagybevásárlás lebonyolítása bizony minden házasszonynak komoly feladat. Idén nem árt különösen odafigyelni, ez évtől
ugyanis nagypéntek munkaszüneti nap, így ekkor nem lesz lehetőség az
ünnepi asztalra valók beszerzésére.

(folytatás az 1. oldalról)

Az eredeti díszítőfestés megmaradt részleteinek restaurálására
az önkormányzat pályázatot adott
be a Nemzeti Kulturális Alaphoz,
aminek elbírálása jelenleg folyamatban van. A IV. ütem kivitelezésére leghamarabb a jövő évben
kerülhet sor.
A múlt héten megkezdett munkálatokat a Belvárosi Építő Kft.
végzi. A cég közbeszerzés útján
került kiválasztásra.
A megújulás azonban nem csak
a Várkapitányi lakra vonatkozik,
hanem a mellette lévő szintén műemlék épületre is, amiben korábban
étterem működött, s ami hamarosan
újra várja majd a vendégeket. Ennek
a külső és belső felújítására is sor kerül. A két épületet az önkormányzat
műemlék együttesként kezeli, környezetük egységes koncepció alapján lesz kialakítva
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Az üzletek nyitva tartása a húsvéti időszakban a következőképpen alakul az Országos Kereskedelmi Szövetség tájékoztatása szerint:
Április 14., péntek: az üzletek zárva lesznek
Április 15., szombat: szokásos rendnek megfelelő nyitva tartás
Április 16., vasárnap: az üzletek zárva lesznek
Április 17., hétfő: az üzletek zárva lesznek

A Testőrlaktanya néven ismert
egykori Várkapitányi lakot Gödöllő
önkormányzata 2010-ben, hosszas
egyeztetéseket követően vásárolta a
Dimenzió Kft-től. Az épület rendkívül rossz műszaki állapotban került
az önkormányzat tulajdonába.
A felújítás I. ütemeként az alapo-

zás megerősítését végezték el 2011ben, majd a 2016-ban nyertes NKApályázat eredményeként a fafödémek
és a tető helyreállítási munkálatait
végezték el. Az önkormányzat 2014ben a Norvég Alaphoz is benyújtott
pályázatot a felújításra, ami 2016(kj)
ban tartaléklistára került.

A zárva tartási időszakban (április 14. és április 16-17.) a jogszabályok
alapján nyitva tartó kivételek: benzinkutak, az ügyeleti rend szerint működő gyógyszertárak, virágboltok, édességboltok, a vendéglátó- és szórakozóhelyek, a kisebb boltok, közöttük nonstop üzletek, trafikok, amennyiben
maga az egyéni vállalkozó, a bolt tulajdonosa vagy a segítő családtag áll
a pult mögé.
Április 18-tól, keddtől a szokásos rendjüknek megfelelően fogadják az
üzletek a vásárlókat.
A nyitva tartás változásáról az üzlet bejáraton kifüggesztett felirattal tájékoztatni kell a vásárlókat – hívja fel a figyelmet az OKSZ.

VONATTAL AZ ÜNNEPEK ALATT
HÚSVÉTI MENETREND
Városunk lakói közül is sokan szállnak vonatra a húsvéti ünnepek alatt,
kirándulásra, rokonlátogatásra indulva. Az utazás azonban a szokásosnál
is alaposabb tájékozódást kíván, figyelmeztet a MÁV.
A húsvéti hosszú hétvégén változik a vonatok közlekedési rendje. Április 13-án a pénteki, 14-én a
szombati, 15-én és 16-án az ünnepnapi, 17-én a vasárnapi, 18-án a szokásos munkanapi menetrend szerint
közlekednek a vonatok.
Tavaly a húsvét ideje alatt csaknem 540 ezren váltottak jegyet, ami
egy szokásos hétvégéhez képest 13
százalékkal több utazást jelent. Idén
a tavaszi szünet április 13-tól 18-ig

tart, főként annak kezdetekor sok
diák utazik majd lakóhelyére, ezért
csúcsforgalom várható a pályaudvarokon. A tavaszi szünet utolsó
napján, kedden is sok utasra számít
a vasúttársaság: ezen a napon a helybiztosítással közlekedő vonatok átlagos kihasználtsága még a húsvéthétfőinél is magasabb lehet.
A várható utasforgalmi igényekhez igazodva a MÁV-START az öszszes rendelkezésére álló, üzemképes
járművét felhasználja, a helyfoglalások alakulása alapján, a lehetőségekhez képest az InterCity vonatokhoz
plusz kocsikat kapcsolnak.
A pénztárak előtti sorban állás elkerülése érdekében a MÁV-START

azt javasolja utasainak, hogy a menetjegyeket és helyjegyeket az ünnep
előtt elővételben váltsák meg. Használják a jegyértékesítő automatákat,
vegyék igénybe az internetes jegyvásárlás és az otthoni menetjegynyomtatás lehetőségét is a https://jegyvasarlas.mav-start.hu/eTicketV2/
weboldalon keresztül, továbbá az
online vásárolható és a vonatokon
akár mobiltelefonon is bemutatható
e-vonatjegyet.
Bővebb tájékoztatás a MÁV-csoport honlapján (www.mavcsoport.
hu) található, illetve a MÁVDIREKT
telefonos ügyfélszolgálatánál is tájékozódhatnak a +36 (1) 3 49 49 49-es
(jb)
telefonszámon.

beTilTaNá a kormáNy az áruházak reklámÚjságaiT

Szigorú szabályok jöhetnek
Jelentősen megnehezíti a hazánkban működő kereskedelmi
láncok működését a kormány. A tervezet részleteiről az Index számolt be.
Az előterjesztésben több javaslat is szerepel, néhány
azonban jelentős érdeklődésre tarthat számot, mivel a vásárlókat épp úgy érinti, mint a kereskedelmi láncokat.
Nézzük a legfontosabbakat:
• Ki kell írni, ha más van a termékben: Beleírnák a fogyasztóvédelmi törvénybe, hogy a Magyarországon forgalomba hozott termékek gyártóinak rá kell írni a csomagolásra, ha „Magyarországon kívül más országban eltérő
összetétellel, vagy egyes összetevők eltérő arányú felhasználásával” hoznak forgalomba termékeket. A megfogalmazásban az az érdekes, hogy nem kifejezetten az élelmiszerekről, hanem csak „termékekről” szól, vagyis eszerint az
Audiktól az IKEA-bútorokon át a kakaóporig mindenre
vonatkozik, ami csak termék.
• Kötelező létszámbővítés: A kormány nem mondott le
arról az ötletről, hogy előírja, mennyi eladónak kellene dolgozni a boltokban, ezt pedig úgy kellene kiszámolni, hogy
az adott cég kereskedelemből származó nettó árbevételét
36 millióval elosztjuk. Aki pedig nem vesz föl elég embert,
annak a fel nem vett dolgozók után a garantált bérminimum 60 százalékát, vagyis fejenként 64.200 forintot „adók
módjára” be kell fizetnie az államkasszába. Az így befolyt
pénzt pedig az állam „munkavállalói és fogyasztóvédelmi”
célokra használná fel, például támogatnák a 2000 fő alatti
települések boltosait.

A megfogalmazásból úgy tűnik, hogy ez a módosítás
nemcsak a szupermarketekre és hasonló boltokra, de minden kereskedőre vonatkozik, vagyis sokkal több céget érint,
mint a korábbi javaslat. Erre már korábban is azt mondták
az áruházak, hogy teljesítése a jelenlegi munkaerőhiányban
gyakorlatilag lehetetlen, és az áruházaknak képzési kapacitásuk sincs annyi, hogy ennyi szakképzett eladót kioktassanak, az eladói pozícióhoz ugyanis OKJ-s képzés kell.
• Bérpótlék és szabad vasárnap: Szerepel a javaslatban,
hogy a kereskedelmi tevékenységet folytató munkáltató köteles biztosítani, hogy a dolgozók legalább két pihenőnapja
vasárnapra essen. Úgy tűnik, hogy ez is minden kiskereskedelmi cégre vonatkozik, nemcsak a szupermarketekre. Azt
is javasolják, hogy járjon vasárnapi munkáért a 100 százalékos bérpótlék, de csak déli 12 után.
• Reklámköltés korlátozása: Változatlan formában maradt meg az egy hónappal ezelőtti verzióból, hogy a napi
fogyasztási cikkeket árusító cégek a nettó árbevételüknek
csak a 0,5 százalékát költhessék reklámra, továbbra is azzal
a megmosolyogtató indokkal, hogy „a kevesebb reklámnak
köszönhetően a fogyasztók tudatosabban válasszanak a termékek közül”.
Azt is előírná a javaslat, hogy csak sajtótermékben jelenhetne meg szupermarketek reklámja, vagyis betiltanák a
külön reklámújságokat.
A tervezet elemzői leginkább attól félnek, hogy az elképzelés visszahozza a vasárnapi boltzárat, valamint, hogy jeForrás: index.hu
lentősen átalakítja a hazai reklámpiacot.

Gödöllőn sokan szerzik be az ünnepi menü hozzávalóit a városi piacon. Erre idén is lesz lehetőség,
Vilhelm Ferenc, a piac vezetője lapunknak elmondta a pénteki zárva tartást követően szombaton a megszokott rend szerint várják a vásárlókat.
(ny.f.)

hogy Ne vesszeN el a péNz!

Határidő közeleg
Még két hónapjuk van a SZÉP-kártyák tulajdonosainak a 2015. évi feltöltésekből maradt összegek elköltésére, különben oda a juttatás.
Legkésőbb május 31-ig használhatók fel a SZÉP-kártyákra két éve
feltöltött juttatások – jelenleg mintegy 4,2 milliárd forint van a kártyákon – ezt követően a kártyakibocsátó
bankok visszautalják a munkáltatóknak a megmaradt pénzt. A szállásért
és fürdőszolgáltatásokért a kártyarendelet értelmében a SZÉP-kártya
valamennyi zsebéből lehet fizetni.
A vendéglátás zsebben lévő össze-

get az ország több ezer éttermében
elfogadják, a szabadidő zsebben
lévő maradékból pedig akár fitneszbérletet, uszodabelépőt, színház-,
koncert- vagy múzeumjegyet is lehet
vásárolni.
A Magyar Turisztikai Ügynökség
tájékoztatása szerint a SZÉP-kártya
hatása a belföldi turizmusra 2016ban jelentősebb volt, mint korábban
bármikor: a szálláshelyi költések tavaly elérték a 18,5 milliárd forintot,
ami a belföldi szállásdíjbevételek
egyötöde. A kártya népszerűsége a
munkáltatók körében is növekedett:
2016-ban az előző
évinél 10,6 százalékkal magasabb összeget, 100,1 milliárd
forintot utaltak rá a
munkáltatók. A januárban és februárban
utalt 11,9 milliárd
forint 9 százalékkal
haladta meg a tavalyi
feltöltéseket, a 11,2
milliárd forint költés
pedig 7,5 százalékkal
múlta felül a 2016(ny.f.)
ost.
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mEGEmLÉKEZÉS AZ AUTIZmUS vILÁGNAPJÁRÓL
2007. december 18-án, az ENSZ 62/139-es határozata
jelölte ki április 2-át az Autizmus Világnapjának azzal
a céllal, hogy felhívja a világ figyelmét az autizmusra,
az autizmus spektrum zavarra amely tízmilliókat érint a
földön. Az Autizmus Világnapja ENSZ határozat kéri a
tagállamokat, hogy tegyenek lépéseket annak érdekében,
hogy az autizmust minél szélesebb körben megismerjék a
társadalmaikban.
A világnapról hazánkban is rendszeresen megemlékeznek, az elmúlt években Gödöllőn is több rendezvény
kapcsolódott hozzá. Idén a Gödöllői Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Készségfejlesztő
Speciális Szakiskolában, ahol harminchat autista gyermek tanul, a tanárok és diákok kék lufikat engedtek a
magasba.
Az autizmus a többi között az élmények kölcsönös
megosztásában, a kommunikáció területén, például a

FELHÍVÁS

FELHÍVÁS!
A Gödöllői Lokálpatrióta Klub
autóbuszos utazást szervez a

csíksomlyói búcsúba
(2017. május 31-június 5).

beszéd kialakulásában, fenntartásában okozhat problémát. Az érintettek száma,folyamatosan nő, bár a magyarországi helyzetről nincsenek pontos adatok, a szakemberek azt feltételezik, hogy 20-30 ezer ember kapott
ilyen diagnózist, de nagy valószínűséggel jóval többen
(ny.f.)
érintettek.

„vAdÁSZAT” A HAJÓS ISKoLÁbAN
A hagyományokhoz híven idén is megrendezték a városi
riporterversenyt a Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskolában. A tematikus évhez kapcsolódó program a természeti
értékek, a vadgazdálkodás, a gödöllői vadászati hagyományok témakörét mutatta be „Vadászat miért, hogyan és mivel?” címmel.
Április 6-án a város hét iskolájából 14 tehetséges fiatal
készített riportot a témában elismert szakemberekkel, Ambrózy Árpáddal az OMVK Hagyományos Vadászati Módok
Szakbizottság elnökével, dr. Heltai Miklós vadgazdálkodási szakmérnökkel, a SZIE docensével, Szabó Zoltánnal, a
tájegység fővadászával, Székelyhidi Tamással, a Haszonállat Génmegőrzési Központ igazgatóhelyettesével és Várkonyi Bencével, a Wesselényi Vadásztársaság gazdasági
vezetőjével. A riportalanyok készségesen segítették az ifjú
riporterek munkáját, akik a verseny szabályai szerinti idő
alatt interjút készíttek velük.
A szakértő zsűri egyénre szabott tanácsokkal támogatta
a versenyző diákokat, tagjai: Liskáné Fóthy Zsuzsanna,
a városi könyvtár igazgatóhelyettese, dr. Ujváry Tamás, a
kastély ügyvezető igazgatója, L. Péterfi Csaba, a polgármesteri kabinet vezetője.
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Civil

A versenyen 1. helyezést ért el László Örs (Premontrei
Szent Norbert Gimnázium), 2. lett Pauwlik Dorka Gréta
(Gödöllői Török Ignác Gimnázium), 3. helyezett Hídvégi Zsombor (Premontrei), 4. lett Székelyhidi Dorottya
(Török), az 5. díjat Ács Balázs (Gödöllői Erkel Ferenc
Általános Iskola) kapta. Különdíjasok: Görgei Levente,
(Gödöllői Petőfi Sándor Általános Iskola), Jakobey Villő
(Gödöllői Református Líceum) és Várkonyi Bencének
(Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola).
Az izgalmas témát feldolgozó délután igazi sikere a magabiztosan helytálló gyerekek és felkészítő tanáraik munká(db)
jának köszönhető.

A Gödöllői Petőfi Sándor Általános Iskola a 2017/18as tanévben is várja azokat a gyerekeket, akiknek szülei a német nemzetiségi oktatást választják.
Ezeknek a tanulóknak már első osztálytól minden
nap van németórájuk, a készségtárgyakat két nyelven
tanulják, s kétnyelvű bizonyítványt kapnak. Emellett
kiemelt figyelmet fordítunk a német népismeret és a
tánctanításra, ápoljuk a német nemzetiségi hagyományokat. Ezekhez a programokhoz iskolánk többi tanulója is csatlakozik.
Beiratkozás: 2017. április 20-21.
Előzetes jelentkezéshez a nyomtatványok letölthetőek az iskola honlapjáról: www.petsul.hu.
Érdeklődni a 06-28-513076-os telefonszámon lehet.

VÁROSSZÉPÍTÉSI HÉTVÉGE – 2017. ÁPRILIS 21-22.
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 az alábbi időpontokban és helyszíneken várják a csatlakozni szándékozókat:
VIRÁGOS MÁRIABESNYŐÉRT EGYESÜLET (SZŰCS JÓZSEFNÉ): Április 21., péntek, 16.00. Helyszín: Juhar utcai
játszótér. Munka: környezetrendezés.
LISZI (DR. GYÖRFI BEÁTA, DR. JENEY LÁSZLÓ, PELYHE JÓZSEF): Április 21., péntek, 16.00. Találkozó, helyszín:
Dózsa György úti temető bejárata. Munka: fűnyírás, gallyazás, tavaszi munkálatok.
TÜNDÉRKERT EGYESÜLET, BÚZAVIRÁG KÖZÖSSÉG (HALÁSZ LEVENTE): Április 22., szombat, 9:00. Helyszín:
Rómer Flóris utcai játszótér, SPAR-játszótér, Kikerics utca Marika telepi bekötő szakasza. Munka: takarítás és
környezetápolás.
LISZI (DR. PAPPNÉ PINTÉR CSILLA): Április 22., szombat, 9:00. Helyszín: Deák Ferenc tér. Munka: homokozó
feltöltése, szegélyfestés, szemétszedés, gereblyézés, focikapu összeszerelése, elhelyezése, esetleg növénypótlás, illetve -ültetés a kutyafuttató mellett.
BLAHÁÉRT TÁRSASÁG (PECZE DÁNIEL): Április 22., szombat, 10:00. Helyszín: Molly-domb. Munka: tavaszi
takarítás, fűmag szórás, virágültetés.
GÖDÖLLŐ VÁROSKÖZPONTÉRT LAKÓTELEPI EGYESÜLET (TÓTH TIBOR): Április 22., szombat, 10:00. Helyszín:
Palotakert 1. szám mellett. Munka: takarítás és környeztápolás.
ALVÉGI CIVIL TÁRSASÁG (VARGA ÁRPÁD): Április 22., szombat, 10:00. Helyszín: Faiskola téri játszótér, Major
utcai játszótér. Munka: takarítás, környezetápolás, esetleg faültetés.
CSANAKÉRT EGYESÜLET (KIS ANTAL): Április 22., szombat, 14.00. Helyszín: Címer utcai játszótér. Munka: takarítás, környezetápolás.

Első nap Nagykárolyban és Érmindszenten történő megállásokat követően
szállás a magyar többségű Koltó településen, ahol megtekintjük a Teleki
kastélyt. Másnap Beszterce és Gyergyószárhegy érintésével Csíkszeredába
érkezik a csoport. A pénteki programot erdővidéki körút alkotja, látogatás
többek között Kisbacon és Vargyas településre. A pénteki program része
egy közös vacsora Böjte Csaba tusnádfürdői gyermekotthonában, ahol lehetőség nyílik az otthon megtekintésére, beszélgetésre, kapcsolatfelvételre. A szombati napon az ünnepi szentmisén való részvétel, valamint szabadprogram, Csíkszereda megtekintése. Vasárnap Homoródfürdő, Farkaslaka
és Torda érintésével, rövid megállásokkal érkezünk Kalotaszentkirályra,
míg a hétfői visszatérést megelőzően Nagyvárad belvárosát tekintjük meg.

Bővebb információ és jelentkezés:
Bokor Árpád (+36/20-411-8951)

2017. ápriliS 11.

gödöllői Szolgálat 5

Kultúra

A BAgoly könyvesBolt AjánlAtA

Az ország érdekében
Milyen jó a hercegnőknek! Ők azok, akik híresek a szépségükről, mindent jól csinálnak, és mindig boldogan élnek, míg meg nem halnak azzal a királyfival, aki mind
között a legügyesebb, legszebb, és akivel természetesen
azonnal egymásba szeretnek, amikor először megpillantják egymást.
Milyen távol áll mindez a valóságtól! A történelem
számtalan példája igazolja, a királynők élete cseppet sem
könnyű, életüket sok esetben teljesen alá kellett rendelniük az ország érdekeinek. Szerelem és boldog élet… sokak számára ez nem adatott meg, de volt közöttük, akinek
azért örömet is adott a sors. Ezek közé tartozik Aragóniai
Jolán, akit 19 évesen adtak feleségül Lajoshoz, az Anjou herceghez. Barátait és családját hátrahagyva a fiatal
lánynak bizonyítania kellett rátermettségét a francia királyi család pletykákkal, cselvetésekkel és árulásokkal terhelt légkörében. Ő azok közé tartozott, akit
tényleg szépséggel áldottak meg az égiek,
választottja iránt – mármint az anyja által
választott uralkodó iránt – szerelmet táplált,
mint ahogy az is iránta. Ám, a boldogság
nem tartott sokáig. Miután fiatalon megözvegyült, rá marad a feladat, hogy teljesítse
férje küldetését: megóvni Franciaországot
a széthullástól, egyben pedig igazgatnia az
Anjou család életét. A szövevényes, sodró

erejű történetben a kor olyan híres szereplői is feltűnnek,
mint az Orléans-i Szűz, vagy Agnés Sorel, VII. Károly
francia király legendás szeretője. A könyv nemcsak egy
fordulatos, megható szerelmi történet, hanem hiteles korrajz is. Nem csak a történet különleges azonban, hanem
maga a szerző is, aki nem más, mint Őfelsége, a Kenti
hercegné a brit uralkodói család egyetlen magyar származású tagja, hivatalosan, Her Royal Highness Princess
Michael of Kent.
A hercegné, Marie-Christine von Reibnitz, gróf Szapáry Frigyes unokája, aki rendszeresen látogat Magyarországra. Történelmet tanult, élt Ausztriában, Ausztráliában és Mozambikban. Eddig hat könyve jelent meg, a
szerelmes királynő hónapokon át a brit könyves sikerlisták élén állt.
(Princess Michael of Kent: A szerelmes királynő)

gitáros évforduló A Művészetek HázáBAn

25 éves az Arpeggio gitárzenekar
(folytatás az 1. oldalról)

A koncerten Gémesi
György polgármester mondott köszöntőt, aki méltatta azt a rendkívül kitartó
munkát, amivel a zenekart
alapító és vezető Kósáné
Szabó Beáta az évek folyamán, egy több városi díjjal
elismert, nemzetközi fesztiválokon is kiváló eredményeket elért együttest
hozott létre és működtet.
Bejelentette, az évforduló alkalmából a zenekar
250.000 forintos plusz támogatásban részesül.
A koncerten az Arpeggio
mellett több olyan előadót is hallhatott a közönség, akikkel
az elmúlt években színpadra lépett a zenekar.

A Cibri énekegyüttes magyar
és csángó népdalokkal, a Gödöllői Városi Vegyeskar többek
között gospel
muzsikával, a
Talamba Ütőegyüttes ibériai
dallamokkal, Zhang Yu pedig
az opera világának megidézésével és guzheng (kínai, citera
szerű hangszer) játékkal csatlakozott a gitárosokhoz. A rendkívül színes program során a
közönség egy különleges zenei
világba nyert bepillantást, több
évszázad muzsikáját felvonultatva, Dél-Amerikától Ázsiáig.
Természetesen az európai országokat is beutazhatta a közönség,
a húrok segítségével, a hazaiak
mellett többek között, német, olasz, svéd szerzők művei
(ny.f.)
csendültek fel.

Megrendítő előAdás A gödöllő táncegyüttestől

A székelyek hangja
Kodály Zoltán zeneszerző, zenepedagógus, népdalgyűjtő előtt tiszteleg a
Gödöllő Táncegyüttes új Székely phono című műsorával, amit április 7-én
mutattak be a Művészetek Házában.
A produkció nem csak címében utal
Kodály Székelyfonó című művére,
hiszen a daljáték alapján eleveníti fel
a székely hagyományokat, s drámai
erővel idézi meg az erdélyi magyarság
XX. századi történelmének legnehezebb időszakát. Tóth Judit, a
táncegyüttes művészeti veze-

tője úgy fogalmazott, ez az előadás
nem csak a hagyományokról és a táncról szól, a székely phono, a székelyek
hangja, amely örökségük védelmében hangzik fel, s amely bármely nép
hangja lehetne. A Gödöllő Táncegyüttes a bemutató napján három teltházas
előadást tartott, melyek során valamennyi csoportjuk színpadra lépett. A
koreográfiákat Tóth Judit és Moussa
(bd)
Ahmed készítették.

Cimbaliband: Bemutató duplázva

Jacekfalva mindennapjai

Balkán dallamok csendültek fel vasárnap este a Művészetek Házában, a Cimbaliband Balkán Projekt című anyagának ősbemutatóján.
A produkció során az együttessel Danics Dóra mellett
Barity Zorán délszláv harmonikavirtuóz és Bede Péter, a Fanfara Complexa szaxofonosa tolmácsolta a vérpezsdítő dallamokat.
Az est kettős bemutató volt, a színpadon felcsendülő zenei anyag mellett
első alkalommal juthattak hozzá a zenekar Bio című albumához, amely a
Kárpát-medence zenei világából ad
ízelítőt, autentikus megszólaltatásban.
Az album a zenekar honlapján a www.

Új kiállítás várja az érdeklődőket április 8. óta a Levendula Galériában. Ez alkalommal Mészáros János ábrázolásai költöztek a falakra, s jelenítenek meg egy kissé
fura, néha mesebelinek, távolinak tűnő világot, ahogy a kiállítást megnyitó Sz. Jánosi Erzsébet fogalmazott: Jacekfalvát. Mészáros János, vagy, ahogy sokan nevezik Jacek képei egyfajta békebeli, talán épp erdélyi kis falvakat vetítenek elénk, ahol
távolról ránk köszön a templom
tornya, ahol még mesélnek az
öregek, s ahol a szavaknak épp
olyan súlyuk van, mint egy-egy
vonalnak a képeken. A vonalakból kép, majd történet lesz, régi
idők ma elmesélt története. A
megnyitón Eszenyi Zsombor
közreműködött. A kiállítás ápri(J)
lis 30-ig látható.

cimbaliband.hu címen, és
facebook oldalán keresztül rendelhető meg.
(Fotó: Bornyi Márton)

6 Gödöllői SzolGálat

harminc évEs a gödöllői gépmúzEum

TISZTELETADÁS TELEKI PÁL
SÍRJÁNÁL

Zakatoló matuzsálemek
A legtöbb egyetem rendelkezik valamilyen gyűjteménnyel, amely a
múlt szakterületéhez tartozó relikviáit őrzi, mutatja be az egymást
követő generációknak. Az azonban
nem mindennapi, hogy a Szent István Egyetem a világ második legnagyobb mezőgazdasági gépmúzeumát
tudhatja magáénak.
Az utóbbi tíz év fejlesztéseinek
eredményeképp nemcsak ezzel
emelkedik ki az intézmény a műszaki életben, hanem azzal is – hogy
részben a múzeum bázisán – egy
korszerű laboratóriumokkal felszerelt tudásközpont alakult ki a Fácánosban. A hallgatók egy épületen
belül látják a gőzzel hajtott ekéktől a
műholdas irányítású talajműveléshez
vezető folyamatot.
A Mezőgazdasági Eszköz- és
Gépfejlődéstörténeti Szakmúzeum
30 éve nyitotta meg kapuit. Ebből az
alkalomból április 5-én egy rendhagyó túrát vezetett dr. Hentz Károly
igazgató. A több évszázadot és több
szintet felölelő séta első állomása a
2012-ben átadott tudástranszfer központban volt, ahol dr. Tőzsér János
rektor megnyitotta a magyar tudósok
teljesítményét bemutató poszterkiállításokat. Ezután a gépek birodalmában sétáltak az érdeklődők, akik
vízkereket, cséplőgépet, traktorokat
tekinthettek meg működés közben
is. Útba ejtették a több ezer diplomamunkát is őrző Műszaki Dokumentációs Központot, majd a Gépészmérnöki Kar különleges relikviáit
bemutató új kiállítást nyitotta meg
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dr. Kátai László dékán. Évtizedes
jegyzetek, vonalzók, tushegyek, logarlécek tanúskodnak arról, hogy
miként tanultak régen a gépészhallgatók. Gyűrűavatási serlegek is díszítik a vitrineket – a gépészgyűrűtől
azonban nem vált meg még senki,
így azt a kar mai vezetője is csak az
ujján mutatta meg a múzeumlátogatás résztvevőinek. A túra egy gőzlokomobilnál ért véget, aminek a sípját
is sikerült megszólaltatni.
A jelentős agrártörténeti emlékek
fokozott védelméről 1977-ben, három miniszter által jegyzett rendelet
irányította a figyelmet a mezőgazdasági technikatörténeti értékek megőrzésére. Ez volt az első mérföldkő
a szakmúzeum létrejöttéhez, tudtuk
meg Hentz Károlytól. A szaktárca a
Kétegyházi Mezőgazdasági Szakmunkásképző és Munkástovábbképző Intézet értékes gyűjteményét már
abban az évben kijelölte az agrártör-

BESNYŐI PASSIÓ
Az elmúlt hét végén, virágvasárnap is ismét
részesei lehettek a hívek és az érdeklődők a
Besnyői Passiónak, amit 2007-ben mutattak
be első ízben a máriabesnyői egyházközség
tagjai.
Azóta minden esztendőben megelevenítik Krisztus szenvedésének történetét, amire ma már nem
csak Gödöllőről, hanem hazánk számos településéről érkeznek a hívek, akik számára ez az
esemény jelentős pontja az ünnepre történő lelki
felkészülésnek. A passiójáték során – amit Mel
Gibson Passió című filmje és boldog Emmerich
Anna Katalin látomásaira építve készítettek el –
Jézus utolsó 12 óráját elevenítik fel a Getszemáni-kertben történő elfogásától kereszthaláláig.
A Passió hazánkban egyedülálló megjelenítése
évről-évre egyre többeket vonz, a bazilika környezete kiváló lehetőség a mély lelki élményt
nyújtó előadásra.
(ni)

téneti emlékek gondozójává és szakgyűjteménnyé nyilvánította.
1982-ben döntöttek a gyűjtemény
Gödöllőre költöztetéséről, aminek az
épülete 1985-ben készült el. A múzeum 1992-ben nyerte el szakmúzeumi
rangját, s vette fel a Mezőgazdasági Eszköz- és Gépfejlődéstörténeti
Szakmúzeum nevet. A kétegyházi
kiállítóhely a szakmúzeum önálló
státusszal rendelkező filiáléja.
2010-ben európai uniós pályázati forrásokból jelentős felújítási és
bővítési munkák kezdődtek. 2012ben adták át a 3500 négyzetméter
területű új oktatási teret és a megújult 6000 négyzetméter kiállító teret.
Korszerűsödött és bővült a látogatói
infrastruktúra, akadálymentessé vált
az intézmény.
A műszaki tudományok fejlődése
ellenére, világunkban ma sem ismerünk teljesebb szakterületi ismerethordozót, mint a műszaki tárgyat, a
műszaki alkotást, vallja az igazgató.
A szakmúzeum valamennyi műtárgya az adott kor legteljesebb műszaki tudás-, és ismeret hordozója, ezért
a gyűjteménygyarapítási munka a
legteljesebb tudás és ismeret megőrzési tevékenység!
Az intézmény kiemelt feladatának
tekinti a nyitott ismeret-szolgáltató
küldetését, az egyetemi oktatási és
tudástranszfer központi funkcióját
és küldetése a műszaki kultúra gondozása, a műszaki és mérnöki hivatások társadalmi befogadásának erő(l.t.)
sítése is.

A gödöllői hagyományoknak megfelelően emlékeztek gróf dr. Teleki
Pál egykori miniszterelnökre, főcserkészre halálának évfordulója
alkalmából sírjánál, a máriabesnyői
temetőben.
A Teleki Pál Egyesület szervezésében
megrendezett tiszteletadáson dr. Jeney
László, a szervezet
titkára mondott beszédet.
Kiemelte:
Teleki Pált, óhajával
ellentétben, 1941ben ugyan Budapesten temették el,
ám éppen 70 évvel
ezelőtt, 1947-ben helyezték át sírját
Gödöllőre.
A tisztelgésen Lukács Gábor
Imre premontrei atya mondott imát,

az egyházi énekeket Kája Sándor
kántor szólaltatta meg. A sírnál,
ahogy az már megszokott, a Történelmi Vitézi Rend tagjai álltak sorfalat.
A rendezvényen – a gödöllői intéz-

mények és civil szervezetek mellett
– Teleki Pál unokájának (dr. Teleki
Géza) özvegye, Heather McGiffin,
valamint az egykori miniszterelnök
dédunokája,
Aidan Teleki is
megkoszorúzta
a síremléket.
Gödöllő önkormányzata
nevében
dr.
Pappné Pintér
Csilla alpolgármester koszorúzott.
(a)

29. Tavaszi EmlékhadjáraT

Huszáros megemlékezés
Hagyományosan a Gödöllői Királyi
Kastély díszudvarán, majd a Dózsa
György úti temetőben emlékeztek a
lovas katonai hagyományőrzők a dicsőséges tavaszi hadjárat eseményeire, hőseire és áldozataira április 7-én.
A Tavaszi Emlékhadjárat résztvevőinek
gödöllői tisztelgése 29
esztendeje része az áprilisi programoknak. A
több mint 2000 sebesültet követelő isaszegi
csatát követően a kastély rendkívül fontos
helyszín lett, mivel a
sérültek egy részét házaknál, másokat
pedig a gödöllői kastélyban kialakított kórházban ápolták. A csatát követően a gödöllői kastélyban szálltak
meg Kossuth Lajos és tábornokai is.
Az itt tartott haditanácskozáson már
felmerült a Habsburgok trónfosztásának gondolata, amit az országgyűlés 1849. április 14-én, Debrecenben
mondott ki.
A tisztelgőket dr. Pappné Pintér
Csilla alpolgármester köszöntötte,
akinek Fülöp Tibor Zoltán, a 29.
Tavaszi Emlékhadjárat főszervezője
az elmúlt csaknem három évtized eseményeiről készült fotótáblát adott át.
A rendezvényen Babucs Zoltán
hadtörténész elevenítette fel 1849
áprilisának gödöllői eseményeit.
Beszédében számtalan szomorú érdekességre is kitért. Így például elmondta, a magyar csapatokat édeskés
illat fogadta, ami abból adódott, hogy
a korábban itt állomásozó osztrákok
a kastély narancsfáit használták fel a

főzéshez, valamint elmondta, a katonák a kastélyhoz tartozó vadállomány
jelentős részét elpusztították, hogy
így javítsanak élelmezésükön.
Az ünnepi műsorban Pausz Angelika és Farkas Lilla, a Club Színház

tagjai, Volter Domonkos, a Premontrei Szent Norbert Gimnázium és a
Frédéric Chopin Zenei AMI növendéke, valamint a zeneiskola Ifjúsági
Fúvószenekara közreműködött, vezényelt Fodor László.
A megemlékezés a Dózsa György
úti temetőben az Isaszegi csata emlékművénél, koszorúzással zárult,
majd az emlékhadjárat résztvevői to(kj)
vább vonultak Vác felé.
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KUTYA TALÁLTA MEG GÖDÖLLŐ MACSKAPOLGÁRMESTERÉT HÚSVÉTRA ÁLLATOT?

Jól végződött a cicakaland

Csokiból vagy plüssből!

Alighogy megjelent a Gödöllői Magazin legújabb
száma, amelyben Gödöllő cicapolgármesteréről is olvashatnak, a négylábú „városvezető” eltűnt, és három
napon át tartotta izgalomban a város állatbarát lakóit.
Bürgi a múlt héten, hétfő este felügyelet nélkül ment ki
az épületből és elcsatangolt. A sokak által kedvelt cicát
– ahogy a hazai sajtóban fogalmaztak – fél Gödöllő
kereste.
A Facebookon és plakátokon közzétett felhívásra
nagyon sok önkéntes kapcsolódott be a kutatásba, míg
végül csütörtökön a kora esti órákban Krasznai Andrásné kutyája, Lili figyelt fel a cicára, aki egy fán húzta meg magát. Csaba Éva segítségével értesítették az
illetékeseket, akik azonnal a helyszínre siettek. Mivel Bürgi négy méter magasban egy ágon kapaszkodott, nem volt
egyszerű segíteni neki és biztonságosan lehozni. A filmekben ilyenkor a tűzoltók szoktak a szorult helyzetben lévő
cica segítségére sietni, a helyzet most is ehhez hasonló volt.
A közelben lakó Dolányi Péter önkéntes tűzoltó – egyébként a Polgármesteri Hivatal munkatársa és Bürgi
jóbarátja – hozta le a rémült cicát,
aki azóta szerető „kollégáinak” és
az orvosi ellátásnak köszönhetően
kiheverte a kalandot.
Bár a szerencsés megtalálónak
Gémesi György polgármester saját pénzéből 50.000 forint jutalmat

A húsvéti ünnepek előtt javában tombol a vásárlási láz. Az állatkereskedésekben az ünnepekre megvásárolható élő ajándékok kavalkádjával találkozhatnak az ajándék után kutató emberek. Van törpenyúl, házinyúl emellett
hörcsög, tengerimalac, díszhal, kutya, cica, a piacokon akár 200 Ft-os naposcsibe is megvásárolható ajándékba. A tapasztalatok azonban azt igazolják, a
kezdeti lelkesedés hamar alábbhagy, az
aranyos füles vagy kiscsibe, ami húsvét
napján a szőnyegen fickándozott, az ünnep után már csak nyűgként van a lakásokban. Gondot okozhat a családnak az
állat táplálása, tisztántartása is. Sajnos
sok esetben ezek az apró állatok egyszerűen kidobásra, az út szélére kerülnek,
annak ellenére is, hogy Magyarországon
ez bűncselekménynek számít, amiért letöltendő börtön is kapható. Élő állat helyett van alternatíva: a csoki, vagy
(ny.f.)
plüss nyuszi is tökéletes ajándék!

ajánlott fel, Krasznai Andrásné, aki nagyon szereti az állatokat, ezt nem fogadta el. A köszönet azonban nem maradt el,
a polgármester másnap meglátogatta őket, Lili kutyát nagy
adag finom kutyatáppal és konzervvel ajándékozta meg
Bürgi nevében, Krasznai Andrásnét pedig egy szép virággal
és ajándékkosárral lepte meg.
Bürgi ezúton is köszönetét fejezik ki mindenkinek, akik példa
nélküli módon összefogva segített
a keresésben, és aggódott érte. Facebook oldalán úgy nyilatkozott:
„Bocsánat, hogy ennyi izgalmat és
álmatlan éjszakát okoztam. Ígérem
nem lesz több ilyen!”
(ny.f.)

KEZDŐDHET A PALÁNTÁK EDZÉSE!
A kerttulajdonosok számára az április rengeteg tennivalót ad, akik palántát nevelnek, már alig várják, hogy a növények megfelelő méretűre növekedjenek és a helyükre
kerülhessenek.
Áprilisban már figyeljük az időjárást napról napra, és
amikor 15 fok fölé megy a hőmérséklet, kivihetjük a palántákat, de még célszerű őket csak „napoztatni”.
Ilyenkor jön az úgynevezett edzés! A növényeinket
edzeni kell, hozzá szoktatni az időjáráshoz a fényhez, a
napsütéshez.
Első lépésként csak pár órára vigyük ki őket, majd mehetnek vissza a védett helyre. Az első nap 2-3 óra, majd
4-5 óra, és két hét múlva kint maradhatnak.
De nem csak a házilag keltetett palántákat, hanem a
bevásárlóközpontokban árusított szép, erősnek tűnő

KIS TEVE SZÜLETETT
VESZPRÉMBEN
Április elsején az állatkertészek nagy örömére egy egészséges tevecsikó látta
meg a napvilágot a veszprémi állatkertben. Kata, a tevekanca rutinos anyaként
látott hozzá az újszülött gondozásához, nagy tapasztalattal és gonddal őrzi kicsinyét. A gondozók folyamatosan, felváltva figyelik a kicsi első rezdüléseit,
első lábra állásának kísérleteit és azt, hogyan fogadja el őt a csapat.
A kis teve az Afrika szavanna melletti tevekifutóban már látható, az immár
6 főre bővült csapattal. A kétpúpú tevék közkedvelt állatkerti állatok különleges megjelenésük miatt. A teve kiválóan alkalmazkodik a szélsőséges életkörülményekhez, mivel
télen a -30, nyáron pedig
a +40 Celsius fokot is képes elviselni. A közhiedelemmel ellentétben, púpjaiban nem vizet, hanem
zsírt raktároz, melyből
energiát képes nyerni a
hosszú vándorlások alatt.
(www.veszpzoo.hu)

muskátliknak, petúniáknak és más egynyári növényeknek sem árt a fokozatos kiszoktatás. Nappal kitehetjük a
kertbe, de éjjelre vigyük őket védett helyre!
(http://www.kertvarazsmagazin.hu)

2017. március 19-re virradóra eltűnt
Móric, a képen látható, jellegzetes
színű, ivartalanított fiatal kandúr Gödöllő–Máriabesnyő részéről, a Damjanich u. végéről.
Kérem, aki bármilyen információval tud szolgálni, jelezzen a következő tel. számon:
06-70-507-9135
e-mail: evna965@gmail.com
Minden segítséget megköszönünk,
pénzjutalom a megtalálónak!

Eltűnt

HÉTVÉGÉN IS NYITVA TARTÓ

ÁLLATORVOSI RENDELŐ
GYEPMESTERI TELEP: GAZDÁT KERESŐ KUTYÁK

06-70-648-0020, munkanapokon 7-16 óráig

Április 14-én, pénteken 9-11 és 17-19 óráig
Április 15-én, szombaton 9-11 óráig.

Plútó Állatorvosi Rendelő
Gödöllő, Szabadság út 97.
Rendel:

SUZI: 2 éves zsemle, keverék lány. nagyon bújós,
imád labdázni. Szereti a
hasát, a kutyákkal és az
emberekkel barátságos.

ANTI: 4 éves kan. Játékos
kutyus, nagyon emberbarát, gyermekek mellé is
bátran ajánlható.

KAGI: 1 éves kan, erős
testalkatú, szertelen, nagy
mozgásigényű, könnyen
tanítható, kifejezetten családbarát kutya.

MARCIPÁN: 1 éves közepes, keverék szuka. Nagy
mozgásigényű, játékos, más
kutyákkal szemben domináns. Még nagyon kölyök.
Nagyon szerethető.

Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy 2017. március 1-től a Gödöllő, Kőrösi Csoma Sándor utcában lévő
gyepmesteri telep üzemeltetője megváltozott. A változást követően a gyepmesteri tevékenységhez
kapcsolódó telefonszámok az alábbiak szerint módosultak:
Kóbor ebek bejelentése: 06-70-648-0200, naponta 8-18 óráig
Gyepmesteri telep: 06-70-648-0020, munkanapokon 7-16 óráig
Állattetem bejelentés: 06-30-303-3041, naponta 8-20 óráig
A fenti elérhetőségek 2017. március 1-től érvényesek Gödöllő város közigazgatási határain belül. VÜSZI Kft.

dr. Horváth Márk állatorvos
Tel.: 06/20-38-55-726

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:

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

Gödöllő, Szabadság út 21.
(a HÉV-fordulónál)
Tel.: 06-30/943-9898

Húsvéti nyitva tartás:
Április 14. péntek 9-12
Április 15. szombat 9-12
Április 16. vasárnap 9-12
Április 17. hétfő 9-12
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Röplabda – eyOF-nagyKövet lett Kötél zsanett

Vezéráldozat és MTK-előny

Elkezdte a bajnokság utolsó szakaszának meccssorozatát a Penta-Gödöllői RC csapata, akik az 5-8. helyekért zajló „elődöntőben” az MTK
Budapest ellen lépett pályára. Az
első mérkőzést a fővárosiak nyerték
3:0-ra, a párharc gödöllői vezéráldozatot is követelt.
Borkovits Zoltán együttese az elmúlt hétvégén az MTK Budapest otthonában lépett
pályára az egyik fél második győzelméig

tartó párcharcban, amelynek győztese majd
az ötödik, míg vesztese a hetedik helyért
meccsel a bajnokság helyosztóin. A másik
ágon a Kaposvár és az Újpest csatázott,
utóbbi 2-0-ra nyerte a párharcot.
A gödöllői hölgyek lépéshátrányba kerültek
az első párharcot követően, miután a házigazdák magabiztosan, 3:0-ra verték a mieinket. A találkozó vezéráldozatot is követelt,
ugyanis a válogatott ütő, Szabó Adrienn
(a bal oldali képen) súlyosnak tűnő térdsérülést szenvedett az első szettben. Előny az
MTK-nál, folytatás április 13-án Gödöllőn!
NB I. rájátszás 5-8. helyért, első mérkőzés
MTK Budapest – Penta-Gödöllői RC 3:0
(20, 21 24)
Kötél Zsanett EYOF-nagykövet
Remek hírről számolt be az EYOF hiva-

aKRObatiKUs tORna – FRadi KUpa, Kézenálló Fa veRseny

Hat Grasi-érem a hétvégén
Az elmúlt hétvégén a Fradi
Kupán és egy kézenálló versenyen vettek részt a Grassalkovich SE versenyzői. A mérleg:
három arany-, két ezüst- és
egy bronzérem.

A Kőhler Ákos vezette GSE csapatai közül a Nemes Márton, Brandt Kinga újonc
vegyes páros aranyérmes, a Willimek Fruzsina, Rezsabek Blanka, Gera Viktória
trió az ötödik lett, a gyerek vegyes páros
(Varga Levente, Ábrahám Zita) ezüst-,
míg a Jakab Lorina, Pogány Emma le-

labdaRúgás – pest megyei KUpa: Két gödöllői csapat a 16 Között

Pontrablás a listavezető otthonából
Továbbra is remek tavaszt tudhat
magáénak a Gödöllői SK első csapata, akik a megyei I. osztályban
ezúttal a listavezető Vecsés otthonából távoztak 1-1-es döntetlent
követően pontosan. A megye háromban első helyen álló GEAC 3-1re verte a Fótot, míg a GSK II.-Szada
2-0-ra kapott ki Vácszentlászlón.
Minden tekintetben a tavasz mecscsét rendezték meg az elmúlt hétvégén Vecsésen, ugyanis a listavezető
házigazdák a három pont hátránnyal a
tabella második helyén álló Gödöllői
SK csapatát fogadták a Pest megyei I.
osztályú pontvadászat 22. játéknapján.
A gödöllői fiatalok mindent megtettek,
hogy utolérjék riválisukat a tabellán, ezt
az első félidő 20. percében Koziorowszki Richárd találata bizonyította is. Az
egyenlő erők küzdelmét hozó találkozón
a házigazdák a 60. percben ugyan tudtak
egyenlíteni, de így is pontot szerzett a
Gödöllő, ami nagyon nagy fegyvertény

a bajnoki aranyra hajtó vecsésiek otthonában.
Szász Ferenc együttese 46 pontjával továbbra is a második helyen áll a bajnokságban. A GSK tavaszi mérlege: négy
győzelem mellett három döntetlen, 11
rúgott, valamint hat kapott gól.
Pest megyei I., 22. forduló
Vecsési FC – Gödöllői SK 1-1 (0-1)
Gól: Koziorowszki Richárd.
Megye III. – Egy sima, egy fordított
A listavezető GEAC ezúttal is magabiztosan, 3-1-re nyert hazai pályán, a szenvedő fél a Fót volt, ellenben az elmúlt
hetekben magára találó GSK II.-Szada
meglepetésre 2-0-ra kikapott Vácszentlászlón. Az „egyetemisták” 48 pontjukkal továbbra is vezetik a Közép A-csoportot, míg a második számú gödöllői
alakulat 32 pontos, ezzel továbbra is a
hatodik helyen áll a tabellán.
Pest megyei III. Közép A-csoport, 19.
forduló: GEAC-SZIE – Fóti SE 3-1
(1-1) Gólszerzők: Somogyi Levente (2),

saKK – Utánpótlás éRmeK

Pontos búcsú a szezontól
Pontszerzéssel fejezte be az NB II.
Erkel-csoportjában a bajnokságot a
Gödöllői Sakkbarátok csapata, akik
az Andornaktálya elleni idegenbeli
párharcot zárták 6-6-os döntetlennel. A második csapat szoros mecscsen kapott ki 3-2-re hazai pályán a
Versegyháztól.
A GSBE első csapata nyolcadik helyen záró
Salgótarjánnal azonos pontszámmal a kilencedik helyen végzett az NB II-ben, míg a
Pest megyei I/A csoportban szereplő második csapat két fordulóval a bajnokság vége
előtt szintén a 9. helyen áll.
NB II Erkel csoport, 11. forduló
Andornaktálya – GSBE 6-6
Pest megye I/A osztály, 8. forduló
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GSBE II. – Veresegyház II. 2-3
Utánpótlás – Márciusi aranyeső
Ötödik alkalommal rendezték meg Aszódon az országos Petőfi Kupa Sakkversenyt,
ahonnan két arany és egy bronzéremmel,
valamint két kupával távoztak a Gödöllői
Sakk Klub versenyzői. Az első korcsoportban a fiúk között bronzérmes lett Kovács
Bendegúz, a Damjanich János Általános
Iskola 2. osztályos tanulója, akinek ez
volt az első versenye, így különösen szép eredménynek számít sikere. A II. korcsoportos fiúk között a
legszebben csillogó érmet és kupát
Nagy Dani, a Petőfi Sándor Általános Iskola 3. osztály növendéke
szerezte meg. Harmadszor indult és
harmadszor nyert ezen a versenyen.

talos honlapja.
A július 23-29.
között Győrben
megrendezésre
kerülő Európai
Ifjúsági Olimpiai Fesztiválnak
(EYOF – European Youth Olympic
Festival), ahol tíz
sportág (úszás, kerékpározás, torna, atlétika,
judo, tenisz, kézilabda, röplabda, kosárlabda, kajak-kenu) ifjú tehetségei mérik össze
a tudásukat a Penta-GRC játékosa, Kötél
Zsanett lett a sportág EYOF-nagykövete.
-liSportajánló
Női NB I., 5-8. helyekért, 2. mérkőzés
Április 13., csütörtök 18 óra
Penta-GRC – MTK Budapest
(SZIE sportcsarnok)

Kézilabda – JUniOROK: megszaKadt egy Kiváló sOROzat

Gyömrőn is nyert a GKC
A Gödöllői KC felnőtt csapata
magabiztosan, 33-24-re nyert
Gyömrőn, ellenben a juniorok 24-23-ra kikaptak, ami a
veretlenségi sorozatuk végét
jelentette.
Bartos Gábor csapata a magabiztos győzelmének köszönhetően 24 ponttal továbbra is a
második helyen áll az NB II. Északicsoportjában, míg Mácsár Gyula
tanítványai egy kiváló sorozat végéhez értek. A gödöllői juniorok
16 győztesen megvívott párharcot
követően először kaptak ki a pontvadászatban, ami egyben azt is jelentette, hogy ideiglenesen át kellett

adni az első helyet a nagy rivális
Rév TSC-nek a tabellán. A GKC
és a Rév TSC is 32 pontos, de az
utóbbi gárdának jobb a gólaránya
jelenleg.
A következő hetekben eldőlhet, hol
végeznek csapataink a tabellán. A
felnőttek előbb a két pont hátránynyal ötödik Csömört fogadják,
majd a Rév TSC-hez látogatnak,
míg a juniorok a harmadik csömöriek esetleges legyőzése után a listavezető Rév otthonában érhetnek
révbe...
NB II. Északi-csoport, 18. forduló: Gyömrő VSK – Gödöllői KC
24-33 (11-15) Juniorok: Gyömrő
-lt– GKC 24-23

HORgászat – peliKán He KUpa
ány páros, illetve a leány hármas (Jacsó
Gréta, Rezsabek Janka, Kupi Boróka)
brozérmet szerzett, míg a serdülő II-ben
a Méder Boróka, Jacsó Míra, Bagyin
Zsófia trió végzett ezüstérmes pozícióban.
Kézálló Fa Kupán Lőrincz Boglárka ötödik, Kőhler Csaba és Alton Sophie az első
helyen végeztek.
-ll-

Beregszászi Béla.
Vácszentlászló SE – GSK II.-Szada 2-0
(0-0)
Pest megyei Kupa – Kétten a 16-ban
Az elmúlt héten rendezték a Pest megyei Kupasorozat harmadik fordulóját,
amelynek a tétje a legjobb 16 közé jutás
volt. A Gödöllői SK a megyei II. osztály
Északi-csoportját vezető Szentendre
otthonából távozott magabiztos 3-1-es
sikerrel és továbbjutással, míg a GEAC
az egy osztállyal magasabban jegyzett
Isaszeget búcsúztatta 0-0-s döntetlent
követően.
Időközben már ki is sorsolták a nyolcaddöntő párosításait, amely értelmében
a GSK a Pilisszentiván ellen meccsel
hazai pályán majd, míg a GEAC a Taksonyt fogadja. A találkozókat április 19én játssza mindég gödöllői csapat.
Pest megyei Kupa, 3. forduló
Szentendre VSE – Gödöllői SK 1-3 (03)
Gólszerzők: Mudroch Mendel, Koziorowszki R. (2).
GEAC-SZIE – Isaszeg SE 0-0
-tt-

A statisztikát tovább erősítette Forgács
András, akit a gödöllői sakk szimultánokról már ismerhetnek. Ő másodszor indult, és másodszor is első helyezést ért el.
Ugyan ebben a korcsoportban a hatodik
helyen végzett a Damjanich iskola 4. osztályos tanulója, Tremmel Botond.
Ebben a hónapban nem ez volt az egyetlen
utánpótlás sakksiker. Egy héttel az aszódi
verseny előtt Forgács András a Nyíregyházán megrendezett IX. Bethlen Kupán veretlenül, pontazonossággal végzett a második
helyen.
-ll-

Tavasznyitó horgászverseny
Április elsején rendezte meg a Pelikán Horgász Egyesület a hagyományos tavaszi gyermek és felnőtt horgászversenyét.
A felnőttek versenyét Horváth Zsolt nyerte, a képzeletbeli dobogó második fokára
Karlovics Martin állhatott fel, míg a harmadik helyen Molnár Árpád végzett.
A gyermekek versenyében a fiúknál Kékesi Bence (Damjanich iskola), Dóczi Áron
(Gábor Dénes Isaszeg) és Vági Gergely
(Hajós) volt a sorrend, míg a lányoknál Vér

Lili (Petőfi) nyert, A második Rácz Panka
Sára (Damjanich), míg a harmadik Vágó
Réka (Erkel) lett.
A horgászversenyt a Fogyatékosok Pest
Megyei Sportszövetsége, Gödöllő város,
valamint a Peliká HE támogatta, a díjakat,
Gerőfi László a PELIKÁN HE elnöke adta
át.
-ll-

FUtsal – nem bíRt egymással a mag-lOg és a deac

Pont itt is, ott is
Nem bírt egymással a MAG-LOG
Team CFT Gödöllő, valamint a Debreceni EAC csapata a futsal NB II.
Keleti-csoportjának rangadóján,
a két csapat 2-2-es döntetlent játszott egymással.
Baranyai Pál együttese hazai pályán nem
engedhet meg magának több hibát, ha a
dobogón szeretne végezni, viszont a hajdúságiak a bajnoki aranyért hajtanak, így
nem várt egyszerű feladat a gödöllői futsalosokra. A párharc szórakoztató meccset és

FELHÍVÁS!!

A Gödöllői Sport Közalapítvány sportcélú ingatlan pályagondnoki és -felügyeleti feladatainak ellátására munkatársat
keres.

pontosztozkodást eredményezett, miután
Annus Árpád két góljára a vendégek szintén kettővel válaszoltak. Érdekessége volt
a derbinek, hogy a végeredmény már az
első 20 perc után kialakult.
A MAG-LOG Team CFT Gödöllő csapata
hat fordulót követően a 10 ponttal a harmadik helyen áll az 1-6. helyekért zajló
felsőházi rájátszásban csoportjában.
NB II. Keleti-csoport 1-6. helyekért, 6.
forduló: MAG-LOG Team CFT Gödöllő
– Debreceni EAC 2-2 (2-2) Gól: Annus
Árpád (2).
-lt-

Hasonló területen végzett tapasztalat előnyt jelent.
Jelentkezni fényképes önéletrajz
gcsani@gmail.com e-mail címre
történő elküldésével lehet.
Gödöllői Sport Közalapítvány!

2017. ápriliS 11.

Ajánló

gödöllői Szolgálat 9

FRÉDÉRIC CHOPIN ZENEI
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Április 13. (csütörtök) április 19. (szerda):
TAVASZI SZÜNET. Első tanítási nap: április 20. (csütörtök).
Április 20. (csütörtök) 17.00, Művészetek
Háza, Konferenciaterem: A Chopin Zenei AMI együtteseinek és zenekarainak
hangversenye.
Április 24. (hétfő) 17.00: Z. Molnár Ildikó
(furulya, kamarazene) növendékeinek
hangversenye.
Április 25. (kedd) 17.00: Braun Julianna
(gitár) növendékeinek hangversenye

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY
2017. április 1-jétől
a GIM-ház kiállítótermében a következő
kiállítást készítjük elő, a kiállító terem
nyitva tartása szünetel.
Következő kiállításunk megnyitója
2017. április 22. (szombat), 17 óra
„… a kék magasba szállok…” Erzsébet királyné
tiszteletére rendezett zászlókiállítás
kortárs textilművészek erre az alkalomra készített munkáiból.
Az eseményt az Erzsébet-emlékév keretében rendezzük meg.
GIM-ház (Gödöllői Iparművészeti Műhely Alkotóháza)
2100 Gödöllő, Körösfői utca 15-17. telefon/fax: 28-419-660, gimhaz@invitel.hu, www.gimhaz.hu
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FELHÍVÁS!

FELHÍVÁS!

2017. évi Városi Pedagógus
Napon
ismételten átadásra kerül
a GÖDÖLLŐ TALENTUM DÍJ

2017. évi Városi Pedagógus Napon
ismételten átadásra kerül a
GÖDÖLLŐ GYERMEKEIÉRT,
IFJÚSÁGÁÉRT 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.

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:

A GÖDÖLLŐ TALENTUM DÍJ-ban, azt a gödöllői lakóhellyel rendelkező és Gödöllőn élő 15-25 év közötti fiatal személyt részesítjük, aki a város kulturális, művészeti,
oktatási, sportéletében, valamint tanulmányi eredményei
során maradandót alkotott, kiemelkedő eredményt ért el,
példás, magas színvonalú tevékenységével hozzájárult Gödöllő város jó hírneve növeléséhez.

• kiemelkedő eredményeket értek el a nevelő-oktató
munkában, illetve annak szervezésében, irányításában,
• magas fokú pedagógiai, szakmai felkészültségük
alapján élen járnak az
újszerű és hatékony pedagógiai módszerek kidolgozásában és alkalmazásában,
• színvonalas és eredményes munkájukkal szolgálták a gödöllői gyermekek, a gödöllői ifjúság gondozását, nevelését.

A GÖDÖLLŐ TALENTUM DÍJBAN évente 1 személy
részesíthető.
A GÖDÖLLŐ TALENTUM díj átadására a GÖDÖLLŐ
GYERMEKEIÉRT, IFJÚSÁGÁÉRT díj átadása alkalmával megrendezésre kerülő nyilvános ünnepségen kerül sor.
Tisztelettel kérem, tegyenek javaslatot olyan 15-25 év
közötti fiatalra, akit méltónak tartanak e díj elnyerésére.

A díjban évente legfeljebb 3 személy vagy 2 személy és 1 szervezet, vagy közösség részesíthető.
Tisztelettel kérem, tegyenek javaslatot olyan személyre vagy személyekre, akit/akiket méltónak tartanak e kitüntető cím elnyerésére.

Kérem, hogy javaslatát írásban, részletes indoklással szíveskedjen a Gödöllői Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri
Kabinetre eljuttatni (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.) vagy
e-mailben a kovacs.reka@godollo.hu címre.

Kérem, hogy javaslatát szíveskedjen postai úton a
Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri Kabinetre (postai cím: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.) és/vagy
e-mailben a kovacs.reka@godollo.hu e-mail címre
eljuttatni.

HATÁRIDŐ: 2017. május 10. (szerda), 12 óra

HATÁRIDŐ: 2017. május 10. (szerda), 12 óra

dr. Jeney László Botond, az Ifjúsági és Köznevelési Bizottság elnöke sk.
Szűcs Józsefné, a Kulturális, Sport és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának elnöke sk.

POLGÁRMESTERI
FOGADÓNAP
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy
dr. Gémesi György áprilisi fogadónapját
2017. április 13-án, csütörtökön tartja
10-12, és 14-16 óráig.

2017. április 11.

Közérdek

dr. Jeney László Botond, az Ifjúsági és Köznevelési
Bizottság elnöke sk.
Szűcs Józsefné, a Kulturális, Sport és Nemzetközi
Kapcsolatok Bizottságának elnöke sk.

Tájékoztatás az ebek
kötelező veszettség
elleni oltásáról

Idén a gödöllői kutyatartók az ebek veszettség
elleni kötelező védőoltását a városi állatorvosi
rendelőkben az alábbi időpontokban kedvezményes áron adathatják be:
Április 10-14., hétfőtől péntekig 9-11, 17-19-ig,
Április 15., szombat, 9-11-ig.
PLÚTÓ ÁLLATORVOSI RENDELŐ, Gödöllő, Szabadság út 97.
Április 18-21., keddtől péntekig,17-18 óráig, Április 22., szombat, 9-11 óráig.
DR. KOLESZÁR ISTVÁN rendelője, Mátyás
Király utca 11..
Április 24-28., hétfőtől péntekig, 8-10 óráig, Április 29., szombat, 9-11 óráig,
DR. BODÓ SZILÁRD rendelője, Gödöllő, Kazinczy Ferenc u. 34.
Az ebek kötelező veszettség elleni oltásáról a
164/2008. (XII./ 20.) FVM rendelet szól. Ennek
értelmében az állattartó köteles minden 3 hónapos
életkort elérő ebet saját költségén veszettség ellen
beoltatni és féregteleníteni, majd mindezt 6 hónap
múlva megismételni. A felnőtt kutyát minden
évben egyszer kötelezően újra be kell oltatni.
Szintén kötelező a bélférgek elleni kezeléshez
szükséges féreghajtó tabletta.
Azoknak az ebeknek, amelyek nem rendelkeznek a Magyar Állatorvosi Kamara ajánlásának
megfelelő sorszámozott oltási könyvvel, új oltási
könyvet állítunk ki. Az ebek oltása kérhető egyéb
időpontokban is a rendelőben, illetve háznál, de
ebben az esetben az oltás teljes költségét, illetve a
kiszállási díjat is ki kell fizetni.
Fontos Tudnivaló: Négy hónapos kornál idősebb
eb csak microchippel megjelölve tartható. Ennek
betartását a jegyző és a kerületi hivatal ellenőrzi.
Veszettség ellen csak microchippel megjelölt eb
oltható. A veszettség elleni védőoltás alkalmával
a microchippes megjelölés is kérhető.

ÜGYELETEK
ORVOSI ÜGYELET

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

Április 10-16.:
Ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi u. 1. Tel.: 416-551.
Április 17-23.:
Kígyó Gyógyszertár, Gábor Á. u. 3. Tel.: 430-069.

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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Fotó:

Gödöllői kávéházba

Tatár Attila

MOSOGATÓ–TAKARÍTÓ
munkatársat keresünk!
Jelentkezés személyesen:
Gödöllő, Dózsa Gy. út 13. címen

ÁLLÁSHIRDETÉSEK
– Gödöllőn az Erzsébet Királyné Étterem és Kávézó keres szakképzett, angolul beszélő pincért, felszolgálót.
A jelentkezéseket fényképes önéletrajz formájában
várjuk az info@erzsebetkiralyneetterem.hu e-mail címre, vagy személyesen a Dózsa György út 2. szám alatt.
– Gödöllőn az Erzsébet Királyné Étterem és Kávézó
keres munkatársat konyhai kisegítő, mosogató munkakörbe.
A jelentkezéseket fényképes önéletrajz formájában
várjuk az info@erzsebetkiralyneetterem.hu e-mail címre, vagy személyesen a Dózsa György út 2. szám alatt.
– Gödöllőn a Monarchia Rétesház keres munkatársat.
A jelentkezéseket fényképes önéletrajz formájában
várjuk az info@erzsebetkiralyneetterem.hu e-mail címre vagy személyesen a Dózsa György út 2. szám alatt.

Kiadó a városi piac üzletsorán egy 32,79m2 alapterületű üzlet (raktár,
szoc.blokk, közlekedő,
bolti eladótér.)
Érdeklődni: A helyszínen, vagy a 06-305030777 számon!

Nyári nyitva tartás:
Hétfőtől – péntekig:
6 – 18 óráig
Szombaton:
6 – 13 óráig.

Mob.: +36/30-952-9987
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Apró
MFt. 06-20-326-3235
+ Eladó Gödöllőn az Erzsébet Parkkal szemben
egy 100nm-es, 2nappali,
2fürdőszobás, 2szintes,
téglaépítésű lakás Bramac cseréppel, egyéb helyiségekkel Gödöllő egyik
legjobb helyén. A ház előtt
ingyen parkolási lehetőség. I.á.:28,9mFt 0620919-4870

INGATLAN
+ Bontandó házat vagy építési telket vennék Gödöllőn! Tel:20/944-7025
+ Gödöllőn minőségi garázs-összekötéses ikerház, 3szoba+ nappalis, 135nm
hasznos, 420nm-es privát telekkel eladó.
I.ár: 35MFt. Tel:20/772-2429
+ Új építésű részen 4 szoba+ nappalis,
garázsos újszerű 139nm-es ikerház eladó
600nm-es telken iár: 41,9m Ft. Tel:20/7722429

+ Újfenyvesben nappali+ 5szobás, garázsos ikerházfél eladó! Irányár:39,5MFt.
Tel:20/539-1988
+ Gödöllő központjában nagyon jó állapotú, kétszobás, második emeleti lakás
eladó! Irányár: 18,5MFt. Tel:20/539-1988
+ Gödöllőn, Királytelepen 452m2-es, összközműves saroktelek ikerház építésére vonatkozó kész háztervvel eladó! Iár:9,8MFt.
Tel:20/772-2429
+ Szadán igényes környezetben, jó fekvé-

+ Eladó 3szoba+ Nappalis, teljesen alápincézett ház Gödöllőn irányár: 26,9MFt.
Tel:20/804-2102
+ Eladó 1.5szobás, 44nm-es, földszinti konvektoros lakás központban
Iár:12.8MFt. Tel:20/804-2102
+ Gödöllő központjában IV.emeleti, 58m2es, kétszobás lakás, jó állapotban sürgősen eladó! Irányár: 15,8MFt. Tel:20/5391988
+ Gödöllő központjában, első emeleti
64m2-es erkélyes, két és fél szobás lakás
eladó!!Iár:16.9MFt. Tel:20/539-1988

sű, 1600m2, gondozott, közműves építési
telek 9,5M-ós irányáron sürgősen eladó!
Tel:20/772-2429
+ Eladó lakást keresek központban!
Tel.:20/804-2102
+ Gödöllőn, központban, 95m2-es, n+3
szobás családi ház 837m2-es telekkel eladó! Iár.:28MFt Tel.:20/944-7025
+ Petőfi téren teremgarázs-kocsibeálló
kiadó!! 14Eft/hó (Félév esetén kedvezmény!) Tel.:20/944-7025
+ Gödöllőn a Völgy utcában /Boncsok
dűlő/ eladó egy 896 nm-es építési telek, festőien panorámás környezetben.
20/371-1332
+ TELEK ELADÓ: 742 nm,
nem közműves zárt kert. Villany az utcában. Iár: 2,5 MFt.
Tel: 061/252-4204
+ Szadán 630 nm-es telken
80 nm alapterületű családi
ház eladó. Ár: 22,8 M Ft. Érd:
0620/9666-921
+ Eladó Gödöllőn a Bathythyány utcában egy 30 nmes utcafronttal rendelkező
1080 nm-es telek, a jobb
hátsó negyedében egy 50
nm-es lakóházzal+ 18 nmes garázzsal. Buszmegálló
a telek sarkánál. Irányár: 22
MFt. Tel: 06-20-9279-272
+ Domonyvölgy, Tulipán utcában panorámás, ápolt,
300 négyszögölön alpesi
stílusú téglaház (víz, villany,
fúrt kút, 100 tő szőlő, 25 termő gyümölcsfa) 7,2MFt-ért
eladó. 06-28-530-308
+ Gödöllőn LAKÁST KERESEK megvételre. Tel: 06-30268-8834
+ Eladó Gödöllőn a Panoráma utcában téliesített faház nagy, teraszos telekkel.
Tehermentes, állandó lakhatásra alkalmas. Iár: 16,3

+ Egy szoba, konyha, fürdőszoba, spájz
kiadó, gépkocsinak zárt parkolási lehetőséggel. 50.000 Ft+ rezsi, 2 havi kaució. 0620-3594-223
IRODA, ÜZLET, MŰHELY, GARÁZS

+ Eladó Gödöllő Blahai
részén egy földszint+ tetőteres nappali+ 2szobás
+40nm önálló apartmanként is bevonató helyiség,
téglaépítésű, szigetelt családi ház 714nmes telken, erkéllyel, kertkapcsolatos terasszal. I.á.:31,5mFt 0620-919-4870

+ A Remsey körúton 19 nm-es üzlethelyiség a Santamed Klinika mellett kiadó. Érd:
06-20-9604-298

+ Eladó Gödöllőn egy csendes, aszfaltozott, kertvárosi utcában egy téglából épült,
galériás, kandallós nappali+ 4szobás,
2fürdőszobás, hangulatos családi ház
kertkapcsolatos terasszal, kellemes megjelenésű, idősebb örökzöldekkel telepített
kerttel, 1098nm-es telken. Az ingatlanhoz
tartozik egy 2állásos garázs és egy különálló, lakható melléképület,
alatta pincével. I.á.:37mFt
0620-919-4870

+ Gödöllő központjában riasztóval felszerelt egyes GARÁZS kiadó. 20.000,-Ft/hó.
Raktárnak is. 06-309-079-322

+ Eladó Gödöllőn az Alvégben egy 180nm alapterületű, 4,5 szobás parasztház,
teljesen új tetőszerkezettel,
összközművel, 472nm-es
telken. I.á.: 17,9mFt 0620919-4870

+ Sürgősen eladó Gödöllőn, belvárosban
egy 30nm-es, fsz-i, cirkós üzlethelyiség.
Iár:9.9M Ft+áfa. Tel:20/804-2102

+ Kiadó 50nm-es, felújított, 2szobás, amerikai-konyhás lakás Gödöllő központjában
téglaépítésű, 10éve épült, liftes ház első
emeletén. (Gáz-cirkó fűtés, részben bútorozott, gépesített). 06-70-431-1412

+ Eladó Gödöllő
királytelepi részén
egy 110nm alapterületű, 2,5 szobás
családi ház 550nmes telken. Az ingatlan összközműves,
alatta 2x10nm-es
pince
található.
I.á.:20mFt. 0620919-4870
+ Eladó Aszódon egy 2szintes
ikerház, melyben a tetőtéri lakrész befejezetlen, beköltözhető
részben egy nagyméretű nappali,
konyha, fürdőszoba, alatta teljes
szuterén található. I.á.: 15mFt
0620-919-4870
+ Eladó Aszódon a Fesztivál
tér környékén egy most épülő,
110nm-es, nappali+ 3szobás,
cirkófűtésű, erkélyes, teraszos,
udvarrésszel rendelkező, emeletes lakás. A lakáshoz tartozik
még kocsibeállási lehetőség is.
I.á.:25,9mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn az újfenyvesi részen egy nappali+ 5szobás, 2006-ban épült családi ház
500nm-es telken. Az ingatlanban
padlófűtés, a tetőtéri szobából
egy nagyméretű terasz van kialakítva, garázs elektromos kapu
beszerelve. I.á.:39,5mFt 0620919-4870
+ Eladó Gödöllőn az Irtványosban
egy 1000nm-es, kerített telek. Alkalmi vétel! Eladási ár: 700.000,Ft 0620-919-4870
+ Eladó az Irtványosban egy bekerített 1000nm-es telek kis
faházzal, telepített örökzöldekkel és termő gyümölcsfákkal.
I.á.:1,9mFt 0620-919-4870
ALBÉRLET KIADÓ
+ Gödöllőn bútorozott lakás kiadó
1 vagy 2 főnek. Tel: 06/70-5763537
+ Palotakerten 53 nm-es, összkomfortos, erkélyes, 2 szobás LAKÁS hosszútávra kiadó. 80.000
Ft+ rezsi/hó és 1 havi kaució
szükséges. Röges utcában 1250
nm-es ZÁRT KERTI TELEK kertészkedés céljára KIADÓ, fúrt kút
van. 30.000 Ft/hó. Érd: +36-70456-1546

+ GARÁZS olcsón eladó, vagy hosszútávra
kiadó. 10 E Ft/hó. +3630-948-6151
+ MŰHELY szerelőaknával, WC és zuhanyzóval Gödöllőn kiadó. Tel: 0670-576-3537

+ GARÁZST VESZEK a Szent János utca
és a Munkácsy utca közötti területen.
70/341-9665
+ Petőfi téren teremgarázs-kocsibeálló
kiadó!! 14Eft/hó (Félév esetén kedvezmény!) Tel.:20/944-7025
+ PEDAGÓGUSOK JELENTKEZÉSÉT várja
kis csapatunk, IRODA közös bérlésére a
városközpontban. Az iroda jól felszerelt,
bármilyen oktatási tevékenységre alkalmas. Érd: 06-30-328-5625
ÁLLÁS

2017. április 11.

Apró

A VÜSZI NONPROFIT KFT. ASZTALOS, VAGY FAIPARI SZAKMUNKÁS
MUNKATÁRSAT KERES.
Gödöllői székhelyű, városüzemeltetéssel foglalkozó társaság asztalos, vagy faipari végzettségű munkatársat keres.
Feladatok: Gödöllő közterületi játszótereivel kapcsolatos munkák (játszóeszközök rendszeres ellenőrzése,
javítása, karbantartása). Gödöllő város közterületein
lévő utcabútorok javítása, karbantartása.
Elvárások: szakmunkás, vagy technikusi végzettség,
gépjárművezetői engedély B kategóriában, felelősségvállalás, önálló munkavégzés, megbízhatóság, terhelhetőség, minőségi munkavégzés.
Szükséges tapasztalat: 1 év tapasztalat faipari szakmában, de pályakezdők jelentkezését is várjuk.
A jelentkezéseket a merenyi.eva@vuszikft.hu e-mail
címre várjuk. Határidő: 2017. április 28.
A VÜSZI NONPROFIT KFT. FÉMIPARI SZAKMUNKÁS MUNKATÁRSAT
KERES.
Gödöllői székhelyű, városüzemeltetéssel foglalkozó társaság fémipari
(lakatos, gépész) végzettségű munkatársat keres.
Feladatok: Gödöllő közterületi játszótereivel kapcsolatos munkák (játszóeszközök rendszeres ellenőrzése,
javítása, karbantartása). Gödöllő város közút és járda
hálózata, azoknak környezete, közterületek, valamint a
kapcsolódó műtárgyak (hidak, átereszek, csapadékvíz
elvezetési rendszerek, forgalomtechnikai eszközök)
karbantartása, üzemszerű működésének biztosítása,
hibák megelőzése és azok szakszerű javítása.
Elvárások: szakmunkás, vagy technikusi végzettség,
gépjárművezetői engedély B kategóriában, felelősségvállalás, önálló munkavégzés, megbízhatóság, terhelhetőség, minőségi munkavégzés.
Szükséges tapasztalat: 1 év tapasztalat fémipari szakmában, de pályakezdők jelentkezését is várjuk.
A jelentkezéseket a merenyi.eva@vuszikft.hu e-mail
címre várjuk . Határidő: 2017. április 28.
A VÜSZI NONPROFIT KFT. KERTÉSZ MUNKATÁRSAT KERES.
Gödöllői székhelyű, városüzemeltetéssel foglalkozó társaság keres
kertész munkatársat.
Feladatok: Gödöllő közigazgatás
területén parkfenntartási munkák (metszés, növényültetések, füvesítés) elvégzése.
Elvárások: kertész szakmunkás, vagy kertész technikusi végzettség, gépjárművezetői engedély B kategóriában, szakmai tapasztalat városüzemeltetésben,
fenntartásban, felelősségvállalás, önálló munkavégzés,
megbízhatóság, terhelhetőség, minőségi munkavégzés.
Előny: helyismeret, kertészeti kisgépkezelői oklevél.
Szükséges tapasztalat: 1 év parkfenntartási tapasztalat, de pályakezdők jelentkezését is várjuk.
A jelentkezéseket a merenyi.eva@vuszikft.hu e-mail
címre várjuk. Határidő: 2017. április 28.

-munkavégzés változó munkahelyeken az ország egész
területén, -munkavállalók építéshelyi közvetlen irányítása,
tevékenységük összehangolása, felügyelete, -minőség
folyamatos ellenőrzése, fizikai munkában való alkalmi
részvétel, -gondoskodik az
optimális eszköz- és gépkihasználásról, -az adminisztratív feladatok naprakész
vezetése, -magas szintű,
precíz, önálló munkavégzés,
-felelősségteljes hozzáállás,
-rugalmas, terhelhető személyiség, -B kategóriás jogosítvány. Előny: -technikusi
végzettség, művezetői tanfolyam vagy szakmunkásvizsga; -művezetésben szerzett
tapasztalat. Amit nyújtunk:
-szakmai képzés, -kiemelt
teljesítményarányos bérezés,
-folyamatos munkavégzés.
Cégünk telephelye Gödöllő.
Rövid szakmai önéletrajzát
kérjük az allas2016if@gmail.
com e-mail címre eljuttatni.
+ Vagyonőröket keresünk
Gödöllői telephely őrzésére!
Érdeklődni: 0670/9456-079.
+ Gödöllői ügyvédi irodába keresünk jogászt vagy
ügyvédjelöltet. Érd: 06-309911-778, e-mail: dr.borsosjozsef@gmail.com
+ Gödöllői lovardába 4 órás
munkára munkatársat keresünk. Érd: 06/30-948-0090,
06/70-7081-700
+ A Trans-Motors Kft szadai
telephellyel JÁRMŰVEZETŐT
keres billenős teherautóra.
Elvárás: C kategóriás vezetői engedély. Jelentkezés
módja: fényképes szakmai
önéletrajzzal az info@transmotors.hu e-mail címre vagy
a 0630-948-1998 telefonszámon lehet.
+ Gödöllői étterembe szakképzett, gyakorlattal rendelkező SZAKÁCSOT keresünk.
20/3238-106
+ Gödöllői munkahelyre telepi dolgozót keresünk. Jelentkezés fényképes önéletrajzzal a karrier@omtrt.hu e-mail
címen.

+ Nyugdíjas, 65 év fölötti hölgyet keresünk
hosszútávra iskolás gyerek felügyeletére
hétfőnként. Jelentkezés rövid önéletrajzzal: mayerm937@gmail.com

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

+ CSOPORTVEZETŐ-MŰVEZETŐ kollégát
keresünk. Szakipari, építőmesteri munkákhoz, elsősorban műgyanta-alapú padlóburkolatok és kapcsolódó szerkezetek
kivitelezéséhez keresünk CSOPORTVEZETŐ-MŰVEZETŐ kollégát. Elvárások

+ Szadai szépségszalonban, frekventált helyen
FODRÁSZ HELYISÉG vendégkörrel és teljes berendezéssel kiadó! Érdeklődni: 06-302-110-765
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+ Nyugdíjas ápolónő otthon ápolást – gondozást vállal. Tel: 0630-192-6466
SZOLGÁLTATÁS
+ 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
+ KERTGONDOZÁS: metszés, 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: 20/9527289, 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
+ DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉLKÜL.
Tóth Tamás 06-70-502-5620
+ KERTGONDOZÁS metszés, gépi PERMETEZÉS, műtrágyázás, füvesítés, rotációs
kapálás. Fakivágás, bozótirtás, sövényvágás, ereszcsatorna tisztítás. Gyomirtás.
Ágak, levelek, gallyak elszállítása. 06/30747-6090
+ KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. RAKTÁROZÁS. Csomagoló anyagok árusítása.
Minden, ami a költöztetéshez kell. Hadnagy Árpád 20/311-7470
+ Betegségeket kiváltó lelki okok oldása
Gödöllőn. További információ a www.thetagodollo.hu oldalon. Időpont egyeztetés:
20/367-4274
+ KÖLTÖZTETÉS! BÁRMIT, BÁRHOL, BÁRMIKOR! Igény esetén
RAKTÁROZÁST, LOMTALANÍTÁST
is vállalunk. Tel: 70/621-6291
+ DUGULÁS ELHÁRÍTÁS falbontás
nélkül. Ázások csőtörések megszüntetése. Vécék tartályok csa-

pok szifonok cseréje. Csatorna kamerázás. VÍZSZERELÉS. 20/491-5089
+ Azonnali kezdéssel vállalok KŐMŰVES
MUNKÁT, BURKOLÁST, VÍZSZERELÉST,
TETŐJAVÍTÁST és fűnyírást! Tel: 06-70361-9679
+ KÁRPITOS munkákat vállalunk. Bútoráthúzás olcsón, gyorsan. Amennyiben teljesen új franciaágyat, ülőgarnitúrát álmodott meg lakásába, komoly tapasztalattal
elkészítjük a kívánt formában, méretben.
Tel: 20/943-2828
+ KERTFENNTARTÁS és NÖVÉNYVÉDELEM. Fák, tuják, sövények vágása. Bozótirtás, fűkaszálás, füvesítés, gyepújítás,
ültetés. GÉPI PERMETEZÉS: gyümölcsfák
virágzáskorában, örökzöldek lemosó és
betegség megelőzése, kerti kullancsok
gyérítése. 06/20-922-4400
+ REDŐNYJAVÍTÁS, GURTNICSERE, SZALAGPARKETTA lerakás garanciával kiszállási díj nélkül precíz, diplomás szakembertől rövid határidővel. 0670-418-3032
+ Kártyajóslás, sorselemzés Gödöllőn,
Hatvanban. Bejelentkezés: 30/258-7037
+ SZOBAFESTÉS-MÁZOLÁST, tapétázást,
széldeszkák, kerítések, faházak karbantartását vállaljuk. Hívjon bizalommal. Tel:
0670/576-8925

14 gödöllői szolgálat

Apró

EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS

ADÁS-VÉTEL

+ 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

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

+ MASSZÁZS Nyak, hát, váll és derék
bántalmak kezelése, stresszoldás.
Várok minden kedves gyógyulni vágyót! Horváth Balázs okleveles maszszőr. Gödöllő, Petőfi tér 14, Harmónia
Szalon. 0620-545-4544, több infó:
http://harmoniaszepsegszalon.hu/
OKTATÁS

+ Almásy Katalin becsüs, vásárol legmagasabb áron bútorokat (romosat
is),
festményeket,
órákat, dísztárgyakat,
porcelánokat,
szobrokat, könyveket, csillárt, ékszereket, 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, borostyánt, mindenféle
régiséget és HAGYATÉKOT. Legmagasabb áron vásárolunk első vevőként!
Tel: 06/1-293-1759, 70/942-0806,
20/465-1961

+ M. Terna KERTI TRAKTOR tartozékokkal eladó. Tel: 06-28-420-571
JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
+ AKKUMULÁTOR minden típusú gépjárműhöz szaküzletünkben
vagy kiszállítással. Szolgáltatásaink: beszerelés, bevizsgálás, töltés-mérés, szaktanácsadás. Minőségi akkuk, új akciók. Gödöllő,
Dózsa Gy. út 50. (Temetővel szemben) 06-30/536-4300, 28/611-728
www.akkugodollo.hu
EGYÉB
+ Vásároljon HAMISÍTATLAN,
OMME zárszalagos mézet közvetlenül a termelőtől! Akác-, Hárs-,
Repceméz. 720ml-es csavaros
tetejű befőttes üveget cserébe elfogadok. Házhoz szállítás. Szabó Méhészet Gödöllő, Lovas u.3.
28/417-913
+ MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludányi Méhészetből! Akác-,
Virág-, Hárs-, Gesztenye-, Repce
krém-, Lépesméz, Propolisz, Virágpor kapható. 3kg fölött házhoz
szállítjuk. 30/9891-721
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FELHÍVÁS!
Értesítem a gödöllői állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkező tisztelt szülőket, hogy
az önkormányzat által fenntartott
óvodákba történő jelentkezés időpontja:
2017. május 8-12-ig, 8.00 – 17.00 óráig.
A 2017/2018-as nevelési évre való jelentkezés
feltétele az ebben az évben betöltött 3. életév és
gödöllői lakhely vagy tartózkodási hely.
Kérem, hogy a harmadik életévét betöltött
gyermekük óvodai felvételét a körzetük szerinti
óvodába kérjék.
Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a
gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és
lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá
a szülő vagy gondviselő személyi azonosító és
lakcímet igazoló hatósági igazolványát.
A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumokat
szintén szíveskedjenek magukkal vinni: a gyermek egészségügyi kiskönyve, TAJ-kártyája, az
utolsó védőnői státuszvizsgálat másolata.
Nevelési év: az óvodában szeptember 1-jétől
a következő év augusztus 31-ig tartó időszak.
Tájékoztatom a tisztelt szülőket, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
8. (2) bekezdése értelmében azok a gyermekek,
akik augusztus 31-ig betöltik harmadik életévüket, a nevelési év kezdő napjától legalább napi
négy órában óvodai foglalkozáson vesznek részt.
A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét
köteles beíratni a települési önkormányzat vagy
a fenntartó által közzétett közleményben meghatározott időpontban.
A jegyző – az egyházi és magán fenntartású
intézmények esetében a fenntartó – a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő
egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem

FELHÍVÁS!
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:

előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig
felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek
családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.
A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az
óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles
arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját
követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a
gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
Ha az óvodaköteles gyermek egy nevelési
évben igazolatlanul öt nevelési napnál többet
mulaszt, az óvoda vezetője – értesíti a gyermek
tényleges tartózkodási helye szerint illetékes
gyámhatóságot és a gyermekjóléti szolgálatot.
Az értesítést követően a gyermekjóléti szolgálat
az óvoda bevonásával haladéktalanul intézkedési tervet készít, amelyben a mulasztás okának
feltárására figyelemmel meghatározza a gyermeket veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást
kiváltó helyzet megszüntetésével, a gyermek
óvodába járásával kapcsolatos, továbbá a gyermek érdekeit szolgáló feladatokat.
A sajátos nevelési igényű gyermeknek joga,
hogy különleges bánásmód keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai,
konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön
attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították. A különleges bánásmódnak megfelelő ellátást a szakértői bizottság szakértői véleményében foglaltak szerint kell biztosítani.
A szülő választja ki a sajátos nevelési igényű
gyermek/tanuló számára megfelelő ellátást
nyújtó nevelési-oktatási intézményt az illetékes
szakértői bizottság szakértői véleménye alapján,
a szülő és a gyermek igényeinek és lehetőségeinek figyelembe vételével.

Gödöllői Mesevilág Bölcsőde
Gödöllő, Kossuth L. u. 5-7.
Bölcsődevezető: Pálfi Sándorné (Tel.: 410-566)
A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumokat
szíveskedjenek
magukkal vinni:

2017. május 2-5-ig 8-17 óráig.
Gödöllői Egyesített Palotakert
Bölcsőde Gödöllő, Palotakert 17.
Bölcsődevezető: Varga Gyöngyi (Tel.: 410-906 )
Telephelye:
Mézeskalácsház
Gödöllő Premontrei u. 8.
Szakmai vezető: Tóth Miklósné
(Tel.: 422-072)

A gyermek születési anyakönyvi kivonata, egészségügyi kiskönyve, TAJ-kártyája és lakcímkártyája. A szülő vagy gondviselő
személyazonosító igazolványa és
lakcímkártyája.

Gödöllő, 2017. április 7.
dr. Gémesi György
polgármester

Nyitva: H–Szo 800–1700
tel.: 06-70/601-8608

A sajátos nevelési igényű gyermek óvodai
nevelése az e célra létrehozott gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményben, konduktív
pedagógiai intézményben, óvodai csoportban
vagy a többi gyermekkel/tanulóval részben vagy
egészben együtt, azonos óvodai csoportban történhet.
SNI gyermekek ellátására jogosult óvodák:
A fogyatékosság típusának megfelelően valamennyi önkormányzati óvoda fogad SNI-s gyermekeket. Kérem, hogy konkrét esetben a honlapon található elérhetőségeken érdeklődjenek az
óvoda vezetőjénél.
Az óvodák elérhetőségei és az óvodai körzethatárok Gödöllő város honlapján érhetők el.
Az óvodai felvételről legkésőbb 2017. június
9-ig értesítést küld az óvoda.
A nevelési-oktatási intézmény a gyermekkel/
tanulóval kapcsolatos döntéseit – jogszabályban
meghatározott esetben és formában – írásban
közli a szülővel.
A szülő, ha azt az óvodai beiratkozás napján –
az elektronikus elérhetőségének megadásával –
kérte, elektronikus úton értesítést kap arról, hogy
a gyermeke óvodai felvételt nyert vagy felvétele
elutasításra került.
Az óvoda döntése intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása (a továbbiakban együtt:
döntés) ellen a szülő – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon
belül – a gyermek érdekében eljárást indíthat.
Települési önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézmény esetén a jegyző járhat
el.
A fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést
a) jogszabálysértésre vagy az intézmény belső
szabályzatának megsértésére hivatkozással benyújtott kérelem, továbbá
b) az óvodai felvétellel és az óvodából való
kizárással kapcsolatban benyújtott kérelem tekintetében.

A fenntartó eljárásában a kérelmet elutasíthatja, a döntést
a) megváltoztathatja, vagy
b) megsemmisíheti és a nevelési–oktatási intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.
Az érdeksérelemre hivatkozással benyújtott
kérelmet – a fenntartó hatáskörébe tartozó kérelmek kivételével – a szülői közösség és a nevelőtestület tagjaiból álló, legalább három tagú
bizottság vizsgálja meg. A vizsgálat eredményeképpen a bizottság
a) a kérelmet elutasítja,
b) a döntés elmulasztóját döntéshozatalra utasítja,
c) a hozott döntést megsemmisíti és a döntéshozót új döntés meghozatalára utasítja.
A kérelem benyújtásával kapcsolatos határidő
számítására, a mulasztásra, a kérelem elbírálásával kapcsolatos eljárásra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
A szülő a fenntartónak a jogszabálysértésre
hivatkozással benyújtott kérelem tárgyában hozott döntésének bírósági felülvizsgálatát kérheti, a döntés közlésétől számított 30 napon belül,
jogszabálysértésre hivatkozással.
A nevelési-oktatási intézmény döntése jogerős, ha a meghatározott határidőn belül nem
nyújtottak be eljárást megindító kérelmet, vagy
az eljárást megindító kérelem benyújtásáról lemondtak. A másodfokú döntés a közléssel válik
jogerőssé. A közlésre a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
A jogerős döntés végrehajtható, kivéve, ha bírósági felülvizsgálatát kérték. A másodfokú döntés azonnali végrehajtását rendelheti el a döntéshozó, ha azt a nevelési-oktatási intézménybe
járó többi gyermek nyomós érdeke indokolja.
Gödöllő, 2017. április 7.
dr. Gémesi György polgármester

A GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
TAGGYŰLÉSÉNEK HATÁROZATAI
16/2016 (05.19.) sz. Taggyűlési határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése megtárgyalta az ügyvezető
2013. évi prémium kiírásának teljesülését.
A Taggyűlés az ügyvezető prémium kiírásában foglaltakat
67,8 %-ban teljesítettnek tekinti.
Erre tekintettel, valamint figyelembe véve a Társaság
Felügyelő Bizottságának 12/2014 (04.28.) sz. és 19/2016.
(05.11.) határozataiban foglaltakat, engedélyezi, hogy az
ügyvezető 2013. évi éves alapbére 50%-nak megfelelően
arányos hányada, 67,8%-os prémiumként kifizetésre kerüljön.
A Taggyűlés egyúttal tudomásul veszi az ügyvezető tájékoztatását a Társaság ügyvezető igazgató helyettesének
prémium teljesítéséről és engedélyezi a Társaság ügyvezető
igazgató helyettesének a 2013., 2014. és 2015. évi prémium
kiírása kiértékelésében foglalt nagyságrendű, alapbére megfelelően arányos hányadának prémiumként történő kifizetését.

AKCIÓ!
10 ezer Ft fölötti vásárlás

06-70/601-8618
esetén 10 % kedvezmény
Cím: Gödöllő, IsaszeGI út 60.

17/2016 (05.19.) sz. Taggyűlési határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit
Kft. Taggyűlése egyhangú szavazással elfogadja és
2016. július 1-től hatályba lépteti a Társaság vezető tisztségviselőjére, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.
törvény 208. §-a hatálya alá tartozó vezető állású munkavállalóira, valamint a Felügyelő Bizottság tagjait érintő, javadalmazási rendszerre vonatkozó Javadalmazási Szabályzatot.
18/2016 (05.19.) sz. Taggyűlési határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.
Taggyűlése megismerte és egyhangú szavazással elfogadja
a Társaság ügyvezetőjének a hatvani Széchenyi Zsigmond
Vadászati Múzeum üzemeltetésének átvételével kapcsolatos
beszámolóját.
19/2016 (05.19.) sz. Taggyűlési határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.
Taggyűlése egyhangú szavazással engedélyezi, hogy a Társaság csatlakozzon gesztorált gáz- és áramszolgáltatás beszerzésére irányuló közbeszerzésekhez.
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2017. ÁPRILIS 18.
Megfejtés: Egy gödöllői esemény.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Szűcs Béláné, Szent János u. 21/B,
Csaba Éva, Szabadka u. 6/A.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Kiss Tibor, Dózsa Gy. út 1-3., Gugó
András, Ripka F. u. 11.
A Happy Box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os utalványát nyerte: Zelnikné Török Ilona, Palotakert 9.
A Városi Múzeum 1000 Ft értékű ajándékutalványát nyerte: Kiss Ernőné, Palotakert 16., Pohorilják
Péter, Bánki Donát u. 6.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Bártfai Benedek,
Ivánka I. u. 4., Nándori Albertné, Gyöngyvirág u. 1.

UTAZZ VELÜNK –
TENERIFÉRE (I.)
Március közepén a Kanári-szigetek legnagyobbikán, Tenerifén jártunk. Kb. 5 órás repülőút után landoltunk a Reina Sofia repülőtéren, majd bő fél órás sorban állás után az
előre lefoglalt bérautónkat is sikerült átvennünk. Mivel elsősorban nem strandolást terveztünk, így szállást is a sziget kevésbé meleg, de sokkal hangulatosabb északi részén,
El Tanquén, egy fincába foglaltuk.
Első este már csak egy gyors vacsorára volt
idő, másnap azonban a térség központját,
Puerto de la Cruzt vettük célba, ahol a Jardin Botanico botanikus parkkal kezdtük a városnézést, majd innen lementünk strandolni
a fekete, vulkanikus homokkal borított Playa
Jardinhoz. Hatalmasak a hullámok, 20-21
fokos az óceán és kulturált – zuhanyzóval,
öltözővel, étteremmel ellátott – a strand. A
késői ebéd után még sétáltunk és fagyiztunk
egyet az Avenida de Colón csodás kilátást
nyújtó sétányán, majd hazafelé úton Icod
de los Vinos nevezetességét, az ezeréves
sárkányfát is megnéztük. A bejárattól az
ellenkező irányba fordulva a Teide 3718
méteres csúcsa uralja a messzi tájat. A
városban épp egy fesztivál zajlott, kirakodóvásárral, utcai koncerttel, így egy kicsit
elidőztünk ott vacsora előtt.
Vasárnap délelőtt a sziget egykori fővárosát, La Lagunát jártuk be gyalogosan. Az
óváros szép templomai, hangulatos utcái
és terei, gyönyörű fa erkélyei és kapui kellemes hangulatot árasztanak. Ezután az új
főváros, Santa Cruz felé vettük az irányt. A
kikötőnél leparkoltunk, majd először megebédeltünk és utána indultunk a város felfedezésére. Fekvése engem kicsit Fokvárosra emlékeztet, a háttérben meredeken
magasodó 1000 méter körüli hegyek miatt.
Bár egy XVI. századi templomon kívül az
óvárosban nincs sok látnivaló, mégis a
hangulatos kikötő és a sétálóutcák kellemes időtöltést kínálnak.
Tenerifén járva kihagyhatatlan program
a Teide Nemzeti Park felkeresése. Mivel
hétfőre napos és csak enyhén szeles időt

ígért az előrejelzés, így nekivágtunk Spanyolország legmagasabb hegyének. Autóval kb.
2300 méterig tudunk felmenni, útközben először fenyőerdők között haladunk, majd elfogy
a növényzet és holdbéli tájon érezhetjük magunkat, lávaömlésekkel és hihetetlen sziklaformákkal. A parkolóból a felvonó 3555 méteres magasságba repít, innen tudjuk a vulkáni
kúpot körbejárni, a csúcshoz vezető utolsó
160 méter azonban csak előzetes engedélylyel mászható meg. Fenséges a kilátás, tiszta
időben akár a szomszédos La Gomera és La
Palma szigeteit is láthatjuk. Odafelé Santiago
del Teide felől mentünk a hegyre, visszaúton
pedig La Orotava felé ereszkedünk le egy
igen kanyargós, de rendkívül vadregényes
úton az óceánpart közelébe…
(folytatjuk)

