
Megkezdődött az egykori városháza bontásának I. 
üteme. A munkálatok a főtéren és az épület kör-
nyékén zajló közlekedést nem zavarják.  (3. oldal)

Hét helyszínen várják a városi tánccsoportok az 
érdeklődőket április 29-én, a tánc világnapján.
                       (5. oldal)

Dzsúdós sikerek: Az emúlt 2 hétben 16-szor áll-
hattak dobodóra a gödöllői fiatalok.
                       (8. oldal)
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SzeSzélyeS ápriliS

Havas károk

„…a kék magasba szállok…” címmel 
nyílt meg a Gödöllői Iparművészeti 
Műhely Erzsébet királyné tisztele-
tére rendezett zászlókiállítása, kap-
csolódva a „Bölcsőtől a koronáig 
– Gödöllő, a királyné városa” elne-
vezésű kulturális tematikus évhez, 
amellyel a város Erzsébet királyné 
születésének 180., és magyar ki-
rálynévá való koronázásának 150. 
évfordulója alkalmából tiszteleg.

Erzsébet királyné korának meghatá-
rozó személyisége volt, s a mai napig 
a magyar történelem egyik legjelen-
tősebb asszonya, akinek személyét 
ma is tisztelet és számtalan legenda 
övezi. A most megnyílt kiállításon 
tizennyolc művész – talán nem vé-
letlen, hogy valamennyi nő – általa 
ihletett zászlói jelenítik meg mindazt, 
amit a királyné, az anya, a politikus, 

a nő örökül hagyott az utókornak. 
A GIM-ház első idei kiállításán dr. 
Pappné Pintér Csilla alpolgármester 
mondott köszöntőt, aki úgy fogalma-
zott: Erzsébet királyné korának pél-

daképe volt, s ma is mintaként szol-
gál számunkra. 

A kiállítást egyfajta álomhoz ha-
sonlította, amelyben Sisi legtöbbször 
a virág és a szabad madár motívu-

mokban jelenik meg. Mint mond-
ta, rendkívül érdekes látni, hogy a 
tizennyolc női alkotó, hogy látja 
Sisit, mi az, amit ők fontosnak tar-
tanak bemutatni, továbbadni.

A kiállítást Simonffy Márta, 
Ferenczy Noémi-díjas textilmű-
vész, az Magyar Képzőművészek 
és Iparművészek Szövetsége el-
nöke nyitotta meg, aki Erzsébet 
királyné életéről, és a koronázás 
történelmi hátteréről beszélt, majd 
az életünkben számtalan módon 
jelenlévő zászlókról szólt, ame-
lyek egyaránt lehetnek üzenethor-
dozók, de megjeleníthetik a hitet, 
vagy az összetartozást. A most 

bemutatott alkotásokról azt mondta, 
azok a vizuális művészet nyelvén 
hajtanak fejet Erzsébet királyné em-
léke előtt.

(folytatás a 6. oldalon)

A KIRÁLYNÉ ZÁSZLÓI A GIM-HÁZBAN

Rab madár, szabad madár Váratlan tél köszöntött ránk a múlt 
héten, ami jelentősen megnehezítette 
mind a gyalogos, mind a gépkocsi és 
a vasúti közlekedést, valamint tetemes 
károkat okozott a városi faállomány-
ban. A nagy mennyiségű, több mint 50 
mm csapadék, ami jelentős részben hó 
formájában hullott, a VÜSZI számára 
is sok munkát adott és az előre elterve-
zett munkák végzését is akadályozta.

A vizes hó súlya alatt sok már lom-
bot bontott fa kidőlt, ágai leszakadtak. 
Mivel a VÜSZI időben lezárta a vá-
rosi parkokat, személyi sérülés sehol 
sem történt.

(folytatás a 2. oldalon)
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Eredményes volt az a hatalmas ösz-
szefogás és rendőri munka, amivel 
a Mater Salvatoris Lelkigyakorla-
tos Házból szombaton hajnalban 
eltűnt svájci fiút megtalálta a ren-
dőrség. 

A 15 éves fiú egy zenekar tagja-
ként érkezett Gödöllőre, majd 2017. 
április 22-én a hajnali órákban ki-
osont szálláshelyéről és ismeretlen 

helyre távozott, kereséséről Kája 
Sándor, a Máriabesnyői Nagybol-
dogasszony Bazilika munkatársa, és 
Kocsis Csaba, a Premontrei Szent 
Norbert Gimnázium és Egyházzenei 
Szakgimnázium tanára tájékoztatták 
a gödöllőieket, segítséget kérve a 
kereséshez, ők egyébként mindket-
ten folyamatosan segítették a rend-
őrség munkáját. 

A Gödöllői Rendőrkapitányság 
által kiadott körözés alapján a fiút 
a Somogy megyei rendőrök talál-
ták meg, akik  április 23-án 17 óra 
40-kor a zákányi vasútállomáson 
igazoltatták, majd a rendőrségre kí-
sérték. Információink szerint a fiú 
egészségesen került elő, eltűnésé-
nek okáról a rendőrség lapzártánkig 
nem adott tájékoztatást.               (ny.)
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MEGÚJULÓ JÁRDÁK

A pályázat célja: a többlakásos és 
a családi házak portáján, a környe-
zetükben, a köztereiken a gondo-
zottság és a tisztaság kialakítása, 
városunk szépítése, kulturált, hosz-
szútávon fenntartható környezet 
létrehozása. 

Pályázni két kategóriában:
• családi házas,   és
• többlakásos kategóriában,
valamint a különdíj elnyerésére 
összeálló közösségek formájában.

lehet, a jelentkezési adatlap be-
nyújtásával. Az adatlapok átvehe-
tők a Polgármesteri Hivatal por-
táján (Gödöllő, Szabadság tér 6.), 
valamint elektronikusan letölthető 
a www.godollo.hu oldalról. A je-
lentkezési lapokat a Polgármesteri 
Hivatal portáján (Gödöllő, Szabad-
ság tér 6.) elhelyezett gyűjtőládába 
dobva, vagy elektronikusan a tisz-
taudvar@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 szeretné-
nek valamilyen közösségi funkciót 
létrehozni. Pályázni a kiválasztásra 
került közterület jelenlegi állapotá-
nak bemutatásával (leírás, fotók), 
valamint a javasolt beavatkozás 
leírásával, esetleg vázlatos ábrázo-
lásával (rajz, vagy lehet fotomon-
tázs, 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 össze-
állításában igény esetén a főépítész 
és a főkertész szakmai konzultáci-
ós lehetőséget biztosít, időpontot a 
28/529-194 telefonszámon, vagy a 
tisztaudvar@godollo.hu email cí-
men lehet kérni.

A pályázat kiírásának időpontja:
2017. április 11.

A pályázatok benyújtásának 
határideje: 2017. június 6.

A pályázatok elbírálása: A pá-
lyázatokat idén is civil szervezetek 
tagjaiból összeálló bizottság bírálja 
el legkésőbb 2017. augusztus 31-ig. 

A benevezett házakat június-au-
gusztus hónapokban – előzetesen 
egyeztetett időpont szerint – keresi 
fel a bizottság. A szemlézés során 
a hangsúly a tisztaságon, gondo-
zottságon, környezettudatosságon, 
fenntarthatóságon van. A különdíj 
elbírálásánál a szomszédsági akti-
vitással kezdeményezett, az adott 
közterület esztétikai színvonalát, 
használati értékét növelő, fenntart-
ható közterületi fejlesztések élvez-
nek előnyt. 

  
Díjazás: Mindkét kategóriában 

az előző évekhez hasonlóan értékes 
nyereményekkel díjazzuk az első 3 
helyezettet, valamint a fentiek alap-
ján a különdíjat elnyerő közössége-
ket. A közterületeknél a nyertes öt-
let kerül díjazásra, a díj a közösségi 
tér megvalósításában történő közre-
működés (növény- és/vagy eszköz-
beszerzés, kivitelezés) lesz.

Az ünnepélyes díjkiosztó ősszel 
kerül megrendezésre. Várjuk je-
lentkezésüket!

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
PÁLYÁZATOT HIRDET

„TISZTA UDVAR – RENDES HÁZ GÖDÖLLŐ 2017”
CÍM ELNYERÉSÉRE, KÖZÖSSÉGEK SZÁMÁRA

(folytatás az 1. oldalról)

A VÜSZI munkatársai folyamato-
san mérik fel a városi növényzetben 
keletkezett károkat, folyamatosan 
takarítják a lombhulladékot és a le-
tört ágakat. Amennyiben az időjárás 
nem akadályozza a munkát, a héten 
mindenhonnan megtörténhet az el-
szállítás. 

Mint megtudtuk, elsősorban a vé-
konyabb lombos ágak törtek le a hó 
súlya alatt, nagyobb fakidőlés arány-
lag kevés volt. Ez többek között an-
nak is köszönhető, hogy az elmúlt 

hónapokban a VÜ-
SZI jelentős munkát 
fektetett a faápolásra. 

Ennek ellenére 
most is előfordultak 
olyan esetek, amik 
rávilágítanak arra, 
nagy szükség van a 
fák gondozására, vizsgála-
tára, és bizony, a sokszor 
egészségesnek tűnő fák 
drasztikus visszavágására, 
vagy eltávolítására.

(bz)

TÁJÉKOZTATÓ
RÁGCSÁLÓMENTESÍTÉSRŐL

Gödöllő Város területén az Önkormányzat megbízásából rág-
csálómentesítési program kerül bevezetésre 1 + 1 (fenntartási 
időszak) évre. 

A program keretén belül a rágcsálók irtására zárt, biztonságos szerelvénye-
ket telepít a Roxin Alfa Kft. a város közterületein és csapadékcsatorna rendsze-
rében. A szerelvényekbe második generációs véralvadás gátló hatóanyagú, szó-
ródás mentes irtószer kerül kihelyezésre. A szerelvényeken tájékoztató felirat 
van elhelyezve, amelyet kérünk fokozottan figyelembe venni: „Az irtószer em-
berre és állatra egyaránt veszélyes lehet, ezért kérjük a gyerekek és háziállatok 
távoltartását. A lezárt dobozt felbontani és az irtószerhez hozzányúlni tilos!”

A Roxin Alfa Kft. az általános telepítésen túl, a hatékonyság érdekében 
feldolgozza a lakossági bejelentéseket is, a patkányok lelőhelyére vonatkozó 
információk birtokában, a bejelentővel való személyes kapcsolatfelvételt kö-
vetően az adott területen célirányossá teszi és fokozza a rágcsálók elleni vé-
dekezést. 
Lakossági bejelentés tehető az alábbi elérhetőségi pontokon:
+ 36-28/529-171, nagy.noemi@godollo.hu

Köszönjük együttműködésüket!

Gödöllő Város Önkormányzata

A tavasz beköszöntével megkezdőd-
tek a felújítások is, folyamatosak a 
karbantartási munkák és a járdaépí-
tés, amit az időjárás függvényében 
végeznek. 

A múlt héten a Zombor utcában 
folytatódott a járdaépítési munka, 
pénteken a Szent János utcai szakasz 
átépítése is megkezdődött. 

A következő napokban a tervek 
szerint a Lumniczer utcában dolgoz-
nak majd, valamint a Mohács utcá-
ban végeznek útburkolati munkákat. 

A téliesre fordult időjárás miatt a 
múlt héten meghiúsultak a Lomb ut-
cai munkák, azokat a tervek szerint 
május első hetében végzik el. Ennek 
során  a Lomb utca Hóvirág utca utá-
ni kb. hatvan méter hosszú szakaszá-
nak stabilizálására kerül sor.

 A munkavégzés alatt az eredeti 
terveknek megfelelő forgalmi rend 
változás lép életbe a területen.  Esze-
rint a forgalmát egyirányúsítják a 
Tájkép utca bevonásával, az alábbiak 
szerint: Behajtás: a Panoráma út fe-
lől, (időszako-
san, rövid idő-
tartamra a teljes 
s zé l e s ségben 
is korlátozásra 
kerülhet sor). 
Kihajtás: az Er-
dőszél – Tájkép 
– Kilátó – Pano-
ráma utca felé, 
annak forgalmi 
rendje a Panorá-
ma útig szintén 
egyirányú lesz. 

A kivitelező a várható kellemetlensé-
gek miatt a lakók és arra közlekedők 
megértését és türelmét kérik. 

A munkálatok pontos időpontjáról 
az érintett lakosokat értesítik.

(j.)

Az elmúlt hetekben a megszokott-
nál kevésbé színes képet nyújtott a 
belváros, miután sok helyen eltá-
volították a talajtakarókat és a fel-
színre boruló kúszócserjéket. Mint 
azt lapunk többször is megírta, a 
növények eltávolítására azért volt 
szükség, mert azok búvóhelyül 
szolgáltak rágcsálóknak, és meg-
nehezítették azok irtását. Ahogy azt 
korábban is jeleztük, helyükre új 
növények kerülnek. 

A tulipános szökőkút környezeté-
ben már megtörtént a fű vetése, és 
a tervek szerint a héten már a főtéri 
kazettákba is elkezdik az ültetést. A 
fák köré évelőket, valamint felfelé 
növő cserjéket ültetnek. Az ágyások 
gyommentesítése már megtörtént. 

Új növények kerülnek a kastély 
elé is, ahol a napokban kiszedték a 
korábbi sövényt, helyére új tiszafákat 
telepítenek. A kastély előtti területen 
azonban nem csak a növényzet újul 

meg, itt kezdik meg ugyanis a korlá-
tok cseréjét is. Gödöllő belvárosának 
arculatához hozzátartozik a rengeteg 
virág, amelyek már kikerültek az út 
menti korlátokra. Mivel ezek  az el-
múlt évek során elöregedtek, szük-
ségessé vált új elemek kihelyezése.  
Első ütemben a zeneiskolától a Sza-
badság útig terjedő szakaszon végzik 
el  a cserét, ami az útszegély egyes 
szakaszainak átépítésével is jár.

(bk)

SzeSzélyeS ápriliS

Havas károk

MEGLETT AZ ELTŰNT SVÁJCI FIÚ

Új virágok, cSerjék érkeznek

Megkezdődött a növények átültetése
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Nem zavarja a főtér és a belváros életét a muNka

Elkezdődött a városháza bontása
Gépkocsival seGíti a reNd-
őrséG muNkáját Gödöllő

Április 24-én megkezdődött a régi 
városháza bontásának I. üteme, s ez-
zel elindult az a nagyszabású munka, 
aminek eredményeként kibővül és 
új, a lakossági igényeket kiszolgáló 
közösségi funkciókkal gazdagodik a 
főtér. 

A munka lapzártánk idején a te-
rület átadással vette kezdetét, az 
épületet munkavédelmi szempont-
ból körbekerítik, a mögötte lévő 
parkolót már lezárták. A védőkerítés 

kialakítása után nem lesznek hasz-
nálhatók az épület körül lévő emelt 
szintű területek sem. A korlátrend-
szer kiépítése azonban nem aka-
dályozza a gyalogosközlekedést, a 
Tormay Károly Egészségügyi Köz-
pont és a gyógyszertár megközelíté-
se továbbra is biztosított, és az épü-
let melletti üzletsor és vendéglátó 
helyiségek működését sem zavarja 
a lezárás. 

A munkálatok első lépéseként a 
belső bontásokat végzik el, ami a 
főtér használatát nem akadályozza, 
és a belváros életét zavaró zajjal sem 
jár. 

Munkavégzés csak munkanapo-
kon történik, a kezdés időpontja 7 
óra, a befejezésé pedig 17 óra. 

Az I. ütem 
május közepéig 
tart, s a tervek 
szerint május 
15. után kezdik 
meg a tető bon-
tását, ez lesz a 
munka első, kí-
vülről is látvá-
nyos része. 

A bontást az 
SCB konzorci-

um végzi, 
amely az 
első ered-
ménytelen 
nyílt köz-
beszerzési 
pályázatot 
k ö v e t ő e n , 
meghívásos 
közbeszer-
zési eljárás 
során került 

kiválasztásra. A bontás költsége 150 
millió forint + áfa. 

A főtéren folyó munkákról a la-
kosság a www.godollo.hu oldalon, 

Gödöllő hivatalos Facebook-oldalán 
(www.facebook.com/godollovaros), 
valamint lapunk hasábjain folyama-
tos tájékoztatást kap. 

A régi városháza elbontásának, 
és az ennek eredményeként történő 
bővítésnek köszönhetően a város 
központi tere parkosított játszó- és 
pihenőkerttel, lefedett szabadtéri 
színpaddal – télen műanyag burkola-
tú korcsolyapályával – kiszolgáló lé-
tesítményekkel (öltözővel, nyilvános 
wc-vel, pelenkázóval) –, terasszal, 
nagy gyepterülettel, már árnyékot 
adó előnevelt koros fákkal gazdago-
dik.                (kj)

Egy új Dacia Dokker típusú gépko-
csi segíti a Pest Megyei Rendőr-fő-
kapitányság munkáját. A Gödöllői 
Önkormányzat támogatásával a 
Gödöllő és Környéke Közbizton-
ságáért Közalapítvány által adomá-
nyozott gépjárművet április 20-án 
adta át dr. Gémesi György polgár-
mester és Rétfalvi Antal, a közala-
pítvány kuratóriumának elnöke. A 

gépkocsit dr. Mihály István ren-
dőr dandártábornok, a Pest Megyei 
Rendőr-főkapitányság vezetője 
vette át. Ez a harmadik gépjármű, 
ami a Gödöllői Önkormányzat tá-
mogatásával kerül a Gödöllői Ren-
dőrkapitánysághoz.

Mint Gémesi György polgármes-
ter az átadáson elmondta, a város és a 
rendőrség együttműködése egyre in-

tenzívebb, s ahhoz, hogy a rendőrség 
a feladatát el tudja látni, fontos, hogy 
a megfelelő színvonalú technikai fel-
szerelés rendelkezésére álljon. 

A gépkocsit átvevő Mihály István  
Pest megyei rendőrkapitány átadó 
beszédében kiemelte, a város és a 
rendőrség összefogására is jó pél-
da ez az esemény, ami az állomány 
növekvő megbecsültségét mutatja. 

A Pest Megyei 
Rendőr-főkapi-
tányság veze-
tője elmondta, 
a támogatást 
magas színvo-
nalú munkával 
i g y e k e z n e k 
m e g k ö s z ö n -
ni, s örömmel 
számolt be ar-
ról, hogy nem 

csak országos, hanem megyei vo-
natkozásban is jelentősen csökkent 
a kiemelt bűncselekmények száma, 
a felderített ügyek száma viszont 
növekszik. 

A 3.6 millió forint értékű Dacia 
Dokker típusú gépjármű a gödöllői 
bűnügyi osztály kötelékében teljesít 
szolgálatot.

(ny.f.)

Digitális témahét keretében ismer-
kedtek az érdeklődő iskolások vá-
rosunkkal. A programsorozatba be-
kapcsolódott a Turisztikai Egyesület 
Gödöllő, amelynek munkatársai az 
érdeklődőket igény szerint önálló, 
vagy vezetővel történő sétára invi-
tálták.

A digitális témahét több szem-
pontból is kiváló program a diákok 
számára, egyrészt megismerhetik a 
bekapcsolódó településeket, más-
részt az okos eszközöket használó 
fiataloknak meg lehet mutatni, hogy 
ezek a szerkezetek nem csak játék-
ra, csetelésre és közösségi oldalak 
böngészésére használhatók, hanem 
hasznos dolgokra is, például idegen-
vezetőnek. 

Így volt ez Gödöllőn is, ahová a 
környező településekről és a főváros-
ból is érkeztek diákcsoportok, hogy a 
GUIDE@HAND alkalmazással jár-
ják végig a városunk nevezetességeit 
érintő sétát.

Mint megtudtuk, a gyerekeknek 
nagyon tetszett a saját maguk által 
kezelhető program, ami sokkal kötet-

lenebb és interaktívabb városnézést 
tesz lehető, mint egy hagyományos 
idegenvezetős program. A séta so-
rán a GUIDE@HAND segítségével 
a helyszíneken nem csak szóbeli in-
formációkat kapnak az érdeklődők, 
hanem lehetőséget kapnak a témához 
kapcsolódó átfogóbb fotó és történeti 
anyagok közötti böngészésre, ráadá-
sul a városnézés tempóját is saját 
igényeikhez igazíthatják.

(ny.f.)

szeNt GyörGy-Napi traktorkiállás

Senkinek sem mindegy, mit eszünk korszerű applikáció és törtéNelmi múlt

Idegenvezető okostelefonVasárnap ismét megrendezte hagyo-
mányos Szent György napi traktorki-
állását a NAIK gödöllői Mezőgazda-
sági és Gépesítési Intézete. 

Dr. Gyuricza Csaba, a NAIK fő-
igazgatója köszöntőjében kiemelte, 
hogy mind a Föld napja, mind pedig 
a Szent György nap kiváló alkalmat 
ad az eseménynek. A Szent György 
nap a mezőgazdasági tevékenység 
kezdete, ez a jószágkihajtás napja, 
amit itt a Mezőgazdasági és Gépesí-
tési Intézet traktorkiállása, gépesítési 
szempontból szimbolizál – hangsú-
lyozta.

Amint arról a NAIK honlapja be-
számolt, a főigazgató beszédében 
kiemelte: a versenyképesség és a 
környezettudatosság jegyében a leg-
modernebb technológiákat kell al-
kalmazni. Az agrárium mindinkább 
csúcstechnológiai ágazattá válik. 

Az intézet Szent György napi trak-
torkiállásán egymás mellett mutatko-
zott be az érdeklődőknek a muzeális 
értékű, 1938-ban gyártott HSCS G 
35 traktor és a hazai termékfejlesz-
tési díjat nyert KUBOTA M8540 N 
Távtrak típusú, távirányítással is mű-
ködtethető traktor.

A családias esemény előtti, 
Környezetvédelmi és energeti-
kai kihívások a mezőgazdaságban 
konferencián Fazekas Sándor föld-
művelésügyi miniszter előadásában 
úgy fogalmazott, hogy megerősö-
dött a tudatos fogyasztói magatartás, 

mindenki egyre többet akar tudni ar-
ról az élelmiszerről, amelyet megvá-
sárol. A tárcavezető felidézte, hogy a 
legutóbbi Berlini Zöldhéten Magyar-
ország nemcsak díszvendég, hanem 
„sztárvendég” is volt, mivel dekla-
ráltan GMO-mentes ország vagyunk.

A miniszter kitért arra, hogy van-
nak olyan felfogások, amelyek sze-

rint a mezőgazdaságnak nem is az 
élelmiszertermelés az elsődleges fel-
adata, hanem a környezetvédelem. 
Mint mondta, ez a koncepció meg-
jelent az uniós zöldítési támogatások 
bevezetésében és van egy markáns 
politikai vonal, amely azt szorgal-

mazza, hogy a jövőben ne területala-
pú, hanem zöldítési támogatás le-
gyen. Kiemelte, hogy a középutat 
kell megtalálni, mert biztosan lehet 
úgy termelni hagyományos módsze-
rekkel eredményesen, jó minőségű 
élelmiszert előállítva, hogy a környe-
zetet se terheljük és a foglalkoztatást 
is biztosítani tudjuk.                     (l.t.)
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Gödöllői csokimanufaktúra a viláG élvonalában

Édes, piros gömböcskék

anyanyelvünk ápolása: szépen, jól maGyarul

Beszélni nehéz

FELHÍVÁS!
A Gödöllői Lokálpatrióta Klub 
autóbuszos utazást szervez a

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

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 le-
hetőség nyílik az otthon megtekintésére, beszélgetésre, kapcsolatfelvétel-
re. A szombati napon az ünnepi szentmisén való részvétel, valamint szabad-
program, 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)

A londoni Academy of Chocolate vi-
lágversenyen bronzérmet nyert a gödöl-
lői Szoboszlai Krisztina által készített 
pezsgős trüffel. A mostani siker is jól 
mutatja, magyar csokoládémanufaktú-
rák újra a világ élvonalához tartoznak, 
hiszen a gödöllői hölgy mellett további 
magyar „alkotások” is szerepeltek a díja-
zottak között.

A Christi’s Choco – 
ez Szoboszlai Kriszti-
na manufaktúrájának 
a neve – tavaly szep-
temberben a kelet-eu-
rópai versenyben, a 
Chocolate Awards 
regionális versenyén 
rebarbarás-amarettós 
bonbonja ezüstérmet 
nyert, aminek köszön-
hetően továbbjutott 
a világbajnokságra. 
Most a piros gömböcskével újabb ran-
gos elismerést tudhat a magáénak. Ez az 
eredmény fantasztikus, hiszen még csak 
másfél éve kezdett el hivatásszerűen fog-
lalkozni a csokival.

A mostani, angliai világversenyen 
egy pezsgős-málnás trüffellel lett bron-
zérmes: belül berriolette (ibolyás-mál-
nás) krém fűszerekkel és pezsgővel, 
kívül pedig liofilizált, azaz fagyasztva 
szárított piros gyümölcsök vannak. (Az 
ezüstérmes trüffele kakaóporba volt 
forgatva.)

Szoboszlai Krisztina 
különleges csokoládé-
it hamarosan, várhatóan 
már májusban Gödöllőn is 
megkóstolhatjuk.           (A)

Anyanyelvünk ápolása, a szép helyes 
kiejtés bár elvárt lenne, sajnos egy-
re kevesebb azok száma, akik erre a 
mindennapi életben is nagy hangsúlyt 
helyeznek. Nyelvünk, a szép magyar 
beszéd védelmében, ma különösen 
fontosak az olyan kezdeményezések, 
mint a városi szépkiejtési versen. Ápri-
lis 11-én az Erkel Ferenc Általános Is-
kolában, a 3. és 4. osztályosok számára 
nyílt lehetőség a megmérettetésre.

A versenyen a Damjanich János 
Általános Iskola, az Erkel Ferenc 
Általános Iskola, a Hajós Alfréd 
Általános Iskola és a Szent Imre 
Katolikus Általános Iskola tanuló-
inak szájából hangoztak el értékes 
irodalmi szövegek, igényes nyelv-
használattal.

Produkciójukban tükröződött 
felkészítőik lelkes munkája is. 

Eredmények: 
3. osztály 
I. Suba Dániel (Damjanich János 

Általános Iskola) 
II. Wisznovszky Ildikó (Szent 

Imre Katolikus Általános Iskola),
Tóth Flóra (Hajós Alfréd Általá-

nos Iskola)
III. Baranyai Gréta (Damjanich Já-

nos Általános Iskola),
Szauter Panni (Erkel Ferenc Álta-

lános Iskola)

4. osztály
I. Kató Veronika (Damjanich Já-

nos Általános Iskola)
II. Gyuricza Emma (Hajós Alfréd 

Általános Iskola)
III. Jávor Janka (Hajós Alfréd Ál-

talános Iskola),
Kántor Levente (Erkel Ferenc Ál-

talános Iskola)

(k.j.)

KÖSZÖNET
Szeretnék köszönetet mondani annak a két járőrnek, akik április 18-án 
délelőtt a Palotakert 16 sz. előtt járőröztek. Házunk előtt baleset történt, 
egy idős, mozgáskorlátozott hölgy felbukott a kocsijával és teljesen ösz-
szetörte magát. A hölgy feje megsérült, nem tudott felállni. A 16. szám-
ból a lakók azonnal a segítségére siettek, telefonáltak a mentőknek és 
értesítették a Vácon élő lányát. Ekkor ért oda a két rendőr, akik azonnal 
intézkedtek, megsürgették a mentőket is, az egyik még a kabátját is az 
idős hölgy alá helyezte és nem mentek el, amíg ő biztonságba nem került. 
Köszönet, tisztelet illeti meg őket az emberségükért. Jól esik ma már 
ilyet megélni.
  Köszönet a Palotakert 16. számú lakók nevében.

N.E.

KEDVES TAGOK, MOZGÁSSÉRÜLTEK! 
A Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesületének 

Gödöllői területi csoportjának következő fogadóórája

május 3-án (szerda) 16 és 17 óra között lesz.

Helyszín: Civil Ház, 2100  Gödöllő, Szabadság út 23.  
www.godolloi-civilek.hu                                
E-mail: mkmore.godollo@gmail.com
Telefon: +36-30-2952456
Weblap: www.mozgasserultek.hu

Amiben tudunk a hozzánk fordulóknak segíteni:
- tagkönyv érvényesítése;
- információszolgáltatás “Lakás Akadálymentesítési Állami Támogatások” (LÁT)  ügyintézéséhez;
- tanácsadás akadálymentesítéssel kapcsolatban;
- segédeszköz beszerzésben való segítségnyújtás;
- parkoló kártya, gépjármű adókedvezmény igénylésének feltételei, autószerzési támogatás igénylése;
- sorstársi tanácsadás, információs szolgálat mozgáskorlátozottak és egyéb fogyatékossággal élők számára,
- kirándulások, rendezvények szervezése stb.

MÁJUS, A CSALÁDOK HÓNAPJA
Szeretettel várunk minden anyukát és nagymamát családtagjaikkal együtt 

2017. május 7-én, vasárnap, 16 órakor
   anyák napi köszöntésre a Világbéke-gongnál!

        Az Autonómia Aktív Nevelést Támogató Egyesület, hagyományait folytat-
va, idén 9. alkalommal rendezi meg a Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesület az 

Édesanyák köszöntését a Világbéke-gongnál. 
     Bensőséges ünneplésre hívjuk a város lakosait, polgárait, melynek során 
szeretnénk köszönteni az édesanyákat, nagymamákat, akik biztos háttér-

ként mindig ott állnak férjeik mögött, szeretetükkel, önzetlen odaadásukkal 
ők a család összetartó ereje, tűzhelye. 

    Szeretnénk elismerni és méltatni példaértékű teljesítményüket, 
ami sokszor alig észrevehetően, de annál nagyobb erővel munkálkodik 

a családok életében.
    Szeretettel várunk mindenkit!        

   Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesület (www.godolloi-civilek.hu)
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A BAgoly könyvesBolt AjánlAtA

Legyél te is természetbúvár!

ÚjABB kAcAgtAtó vígjáték A cAvAlettától

Fel is út, le is út

Naponta halljuk a panaszkodást, 
és tapasztaljuk, hogy nem könnyű 
feladat a gyerekeket rávenni arra, 
hogy kimenjenek a szabadba, és ne 
a számítógép jelentse számukra a 
szórakozást. A szülők jól tudják, 
megfelelő motivációval, játékkal 
át lehet hidalni ezeket a problé-
mákat. Ám aki rendelkezik némi 
tapasztalattal ezen a téren, az jól 
tudja, nem könnyű kitalálni, ho-
gyan vegyük rá gyermekünket az 
első lépés megtételére. Szerencsé-
re időről időre napvilágot lát egy-
egy olyan kiadvány, amely nem 
csupán kicsalogatja a gyerekeket a 
szabadba, hanem játszva ismerteti 
meg velük az őket körülvevő világot. 

A HVG junior könyvek legújabb 
kiadványa nem csupán ismeretter-
jesztő könyv, hanem egyben album 
is, amelybe a gyerekek beragaszt-
hatják, berajzolhatják az általuk 
gyűjtött, megörökített növényeket, 
tollakat, köveket, természeti jelensé-
geket. 

Aki próbálkozott már kirándul-
ni kisgyerekkel, az pontosan tudja, 
remek móka, feltéve, ha vállaljuk, 
hogy zsebeink és táskáink megtelnek 
kövekkel, levelekkel, tobozokkal és 
ki tudja, még mivel, amit gyerme-

künk nélkülözhetetlennek tart. Ám 
nem kell, hogy mindezt probléma-
ként éljük meg. Már a legkisebbek-
nek is lehet mesélni, elmagyarázni, 
mi az, amit találtak, milyen állat nyo-
ma, otthona lehet, maradványa lehet, 
amin megakadt a szemük. A gyere-
kek gyűjtési szenvedélye kiváló alap 
lehet a tanuláshoz!

A könyv első kézbevételére az em-
bernek az egykori környezetismeret 
munkafüzetek jutnak eszébe, szép 
fotók és rajzok kalauzolják a kisebb 
és nagyobb olvasókat a természet 
ösvényein. Lehet bele rajzolni, ra-

gasztani, vagy épp lenyomatot 
készíteni. S ami nagyon fontos, 
felhívva a figyelmet arra, hogy a 
mai természetbúvárok csak úgy 
gyűjtsenek dolgokat, hogy ezzel 
ne okozzanak kárt környezetük-
ben. 

Bizony, sokat változott ez a 
terület is az elmúlt évtizedek-
ben. A mai gyerekek már nem 
trendinek, hanem inkább ijesztő-
nek tartják a kitömött állatokat. 
Sokkal menőbb egy-egy jól si-
került fotó, pláne, ha azon maga 
a gyűjtő is szerepel! Épp így 
nem szüksége leszakítani a kü-
lönleges virágokat sem, azok is 

bekerülhetnek fotón a gyűjtemény-
be, s gyermekünk megtanulhatja azt 
is, hogy az út mentén növő füvek 
sem egyformák, minden növénynek 
megvan a maga különlegessége. El-
magyarázza azt is, hogyan gyűjtsünk 
vizsgáljunk meg valamit, még akár a 
bagolyköpetet is. A  „Ne nyúlj hoz-
zá!” elv helyett a „Nézd meg jól!” 
elvet követi a kiadvány, ami segít a 
természet szépségei iránt nyitott, ér-
deklődő emberré nevelni gyermeke-
inket. 

Caz Buckingham – Andrea Pinning-

ton: Fedezd fel a környezeted!)

Szép eredményeket hozott a tavasz a Fréde-
ric Chopin Zenei AMI számára. 

A Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti 
Iskolában, Törökszentmiklóson rendezték 

meg az V. Nemzetközi Hegedűfesztivált, 
ahonnan három díjjal érkeztek haza a részt-
vevők. Az I. korcsoportban Halmóczki 
Róza (felkészítő tanára: Gálné Bagi Már-
ta) indult a fesztiválon, aki ezüst minősítést 
kapott, a  IV. korcsoportban  pedig Szabó 
Anna (f.t.: Juniki Spartakus) képviselte a 
gödöllői iskolát, ő bronz minősítéssel térhe-
tett haza. 

Zongorakísérőjük Ferenczy Beáta volt, 
aki  szintén elismerést vehetett át: zongora-
kísérői díjban részesült.                             (bd)

Különleges programmal ünneplik a 
táncművészet világnapját a gödöllői 
tánccsoportok, április 29-én 9 órától 
12 óráig hét helyszínen rendeznek 

bemutatót és  tanítást, amelynek so-
rán során bárki megtanulhatja a leg-
fontosabb lépéseket, majd részese 
lehet egy nagyszabású 
össztáncnak.

Jean G. Noverre fran-
cia balett-táncos, az 
egyetemes táncművé-
szet megújítója születé-
sének 290. évfordulóján 
négy gödöllői tánccso-
port a Gödöllő Tánc-
együttes, Black Time 
Hip-Hop Tánciskola , a 
Gödöllő Táncszínház és a Jumpers 
TSKE táncsosainak közreműködésé-
vel latin, klasszikus társastánc, tangó, 
rocky, charleston, kánkán, klasszikus 
balett, barokk tánc, hastánc, néptánc 
és street dance produkciók várják a 
gödöllőieket a délelőtt folyamán. 

A rövid bemutatókat követően 
kezdődhet a tanulás, aminek során 
mindenki kiválaszthatja a számára 
szimpatikus és megtanulhatónak ítélt 

tánclépéseket, majd 
pedig jöhet egy közös 
tánc, amibe minden-
ki bekapcsolódhat és 
kamatozhatja újonnan 
szerzett tudását.

A Nemzetközi 
Színházi Intézet 1981. 
évi madridi közgyű-
lése kezdeményezte a 
táncművészet világ-

napjának (vagy más szavakkal: tánc 
világnapja) megtartását. Az UNES-
CO Nemzetközi Táncbizottságnak a 

felügyelete alatt 1982-ben ünnepelték 
meg először. A tánc világnapjának 
hivatalosan is megfogalmazott céljai 
közé tartozik a tánc népszerűsítése 
az általános felfogásban, és hogy arra 
ösztönözzék az országok vezetőit, 
hogy minél nagyobb teret szentelje-
nek a táncnak az oktatási rendszer-
ben, az alapfokú oktatástól egészen az 
egyetemig.              K.J.

Ismét egy fergeteges vígjátékot 
mutatott be a Cavaletta Művészeti 
Egyesület Ad Hoc Színháza. Vasár-
nap este a Művészetek Háza színház-
termében telt ház előtt vitték színre 
Georges Feydeau Fel is út, le is út 
című darabját. 

A szerzőtől korábban már több da-
rabot is láthatott a közönség, most 
azonban a francia színpadi szerző leg-
fergetegesebb bohózatára esett Már-
ton Danku István rendező választása. 
Az ok egyszerű: ebben a lenyűgöző 
műben rengeteg lehetőség adódik a 
felhőtlen játékra, a csűrcsavaros cse-
lekmény leleményes kibontására. 

Ahogy az Feydeau vígjátékaiban 
megszoktuk, ez alkalommal is bőven 
akadt félreértés, ami persze bonyo-
dalmak sorához vezetett. 

A téma persze ezúttal is a pénz és 
a szerelem. Az állás nélküli, ám az 
adósságokban úszó Bois d’Enghien 
elhatározza, hogy sürgősen szakít 
szerelmével, a Párizs szerte híres 
énekesnővel, Lucette-tel, hogy fe-
leségül vehesse Duverger bárónő 
lányát, akinek csinosságát, csak a 
hozomány múlja felül.  D’Enghi-
en persze nem az őszinteség híve,s 
ahogy történni szokott, a kezdeti kis 
hazugságokból először hógolyók, 
majd lavinák támadnak. 

Az előadást vasárnap és hétfőn lát-
hatta a gödöllői közönség.

(ny.f.)

CHOPINES SIKEREK

április 29.: A táncművészet világnApjA

Táncolj velünk!

A tánc világnapján a következő idő-
pontokban és helyszíneken várják az 
érdeklődőket a gödöllői tánccsopor-
tok:

9.00: A Városi Piacon
9.30: A Művészetek Házánál
10.00: A Tescónál
10.30: A Stop-Shopnál
11.00: A Királyi Váró előtt
11.30: A kastély előtt
12.00: A főtéren.

Eső esetén 9.30-kor és 10.30-kor a Mű-
vészetek Házában várják az érdeklő-
dőket.

Fo
tó
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s
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SZENT II. JÁNOS PÁL PÁPA 
SZOBRÁVAL GAZDAGODTUNK

A királyné zászlói A GiM-házbAn

Rab madár, szabad madár
(folytatás az 1. oldalról) 

A megnyitón több a kiállított mű-
vekre és a királynéra utaló idézet is 
elhangzott, Katona Szabó Erzsébet, 
a GIM-ház vezetője és Orosz István 
grafikus művész pedig Erzsébet ki-
rályné és Mészöly Dezső verseivel 
tisztelgett. A királyné tollából a Bú-
csú a tengertől és a Csingilingi-dal 
hangzott el, Katona Szabó Erzsébet 

azonban nem csak e két költeményt 
méltatva úgy fogalmazott: Erzsébet 
királyné – akinek 
versei csak halála 
után hatvan évvel 
kerültek nyilvá-
nosságra – stílu-
sát tekintve, korát 
megelőzően mo-
dern alkotásokat 

hagyott 
ránk.

A tár-
l a t o n 
A r a -
nyosi Zsuzsanna, Bá-
nyász Judit, Bornemisza 
Eszter, Czeglédi Júlia, B. 
Csernyánszky Katalin, 
Csíkszentmihályi Réka, 
T. Doromby Mária, Fó-
ris Katalin, Golarits Er-
zsébet, Göbölyös Márta, 
Katona Szabó Erzsébet, 
Kelemen Katalin, Latin 

Anna, Makkai Márta, Morvay 
Ibolya, Orient Enikő, Ruttka And-

rea, Sárváry Katalin textilművé-
szek munkáit láthatja a nagyközön-
ség. 

A megnyitót Marcel Hendrickx,  
– belgiumi testvérvárosunk – Turn-
hout egykori, nyugalmazott polgár-
mestere is megtisztelte jelenlétével. 

A kiállítást szeptemberig láthatják 
az érdeklődők.

(kj)

ÜNNEP EGYKOR ÉS MA

Május 1-je

Szent II. János Pál pápa szobrát, a 
budapesti Töpler család adományát 
áldotta és szentelte meg a vasárnap 
délelőtti szabadtéri szentmisét kö-
vetően Nagy András atya a 
Máriabesnyői Nagyboldo-
gasszony Bazilika udvará-
ban.

A 2,5 méter magas szobor 
Lengyelországból érkezett, 
s a két nép közötti barátság 
erősítését is szolgálja majd a 
kegyhelyen. Az eseményen 
részt vett Marcin Sokołows-
ki tanácsos, a Lengyel Köz-
társaság budapesti nagy-
követségének képviselője, 
Csúcs Lászlóné lengyel 
nemzetiségi szószóló, Gé-
mesi György polgármester 
és Szabó László, a helyi 
lengyel nemzetiségi önkor-
mányzat elnöke.

Nagy András szentbeszé-
dében felidézte azt a világ-
történelmi jelentőségűnek 
bizonyult pillanatot, amikor 
Karol Wojtyła Péter apostol utódja-
ként, a római katolikus egyház meg-
választott vezetőjeként 1978. októ-
ber 16-án kilépett az erkélyre a Szent 
Péter téren.

II. János Pál pápa számtalanszor 
idézett felszólítása – Ne féljetek! – 
bár a hívőknek szólt, az egész föld-
kerekségen visszhangra talált. Az 
egyházfővé választott lengyel pap is 
szenvedője volt a világot hatalmá-
ba keríteni akaró sötétségének, de a 
családjából csírázó hite bátorsággal 
vértezte fel.

Az atya azt is elmondta, hogy 
amikor egy paptestvérével 1967-ben 
Częstochowába zarándokoltak, ab-
ban a szerencsében részesültek, hogy 
pár nappal bíborossá választása után 

fogadta őket Wojtyła.
Nagy esemény volt számukra bí-

borossal találkozni, azt pedig nem is 
gondolták, hogy ő lesz a jövő pápá-

ja. Évtizedek múltán is emlékezik az 
akkor, tőle hallottakra. A bíboros azt 
mondta: Isten meg fog segíteni ben-
nünket. Azóta is hordozza az áldását, 
de azt nem gondolta, hogy a szobrát 

majd ő áldhatja meg a besnyői bazi-
likában.

Nagy András arra is kitért, hogy a 
szent pápa példátlanul sokat utazott, 
különféle emberi kultúrköröket is-
mert meg és beszédét azokhoz igazít-
va hirdette mindenkor az üdvösséget 
és a reménységet Krisztusban. 

Enciklikái, beszédei, hazánkban is 
elhangzott gondolatai ma is minden 
hívőnek erőt adnak. Bízott az ifjú-
ságban, a hűség, a tisztaság és az iga-
zi áldozat erejében. Hitt benne, hogy 
az igazság hirdetésével, a Krisztus-

hoz való hűséges ragasz-
kodással nem a halál, a 
hazugság, a sötétség ural-
kodik el, nem a gyűlöleté, 
hanem Krisztus szeretetéé 
lesz az utolsó szó. 

Ragaszkodjatok min-
denkor az élet adójához 
és az élet megújítójához, 
Jézus Krisztushoz, aki bá-
torít benneteket, állandó 
belső biztatást és lelemé-
nyességet ad nektek, hogy 
sohase féljetek és sohase 
veszítsétek el bizalma-
tokat az ő tanításában és 
az ő szeretetében – zárta 
szentbeszédét az atya.

(l.t.)

Egyre idősebbek azok, akik számára 
május 1-je leginkább a családi prog-
ramokat, jó esetben – mint a jövő 
hétfőn is – a hosszú hétvégét jelen-
ti. Az egykori munkás ünnep mára 
elvesztette korábbi arculatát, legin-
kább, mint pihenőnapra gondolunk 
rá, amikor nem csörög kora reggel a 
vekker. Épp ezért, talán nem árt fele-
leveníteni, mire is emlékezünk május 
1-jén, amit 1890-ben ünnepelték elő-
ször, s amely egy évszázadon át volt 
a munkások nemzetközi ünnepe, az 
1990-es évektől pedig a munkaválla-
lók szolidaritási napja.

Az ünnep előzményei az ipari for-
radalomig nyúlnak vissza. Az utópis-
ta szocialista brit gyáros, Robert 
Owen 1817-ben javasolta a munká-
sok addig 10-14 órás munkaidejének 
nyolc órára csökkentését, ami tün-
tetésekhez és sztrájkokhoz vezetett. 
1856-ban, az ausztráliai Melbour-
ne-ben követeltek először a mun-
kások 8 órás munkanapot, s a XIX. 
század második felében az Egye-
sült Államokban is egyre többször 
hangzott el a követelés. 1886. május 
1-jén Chicagóban sztrájk kezdődött 
a nyolcórás munkaidő bevezetése 
érdekében. Május 3-án összecsaptak 
a munkások és a sztrájktörőket védő 
rendőrök, akik végül tüzet nyitottak, 
a sortűznek négy ember esett áldoza-
tául. A másnapi tiltakozó nagygyűlés 
résztvevői közé vegyült anarchisták 

bombát hajítottak a rendőrökre, vá-
laszul ismét sortűz dördült, a nap 
végére tucatnyinál is több halottat 
számoltak össze. A Haymarket téren 
történtek megtorlásaként nyolc anar-
chista vezetőt állítottak bíróság elé, 
közülük négyet ki is végeztek.

A világszerte hatalmas felhábo-
rodást keltő események emlékére a 
következő években május elsején 
emléktüntetéseket rendeztek. 1889-
ben a II. Internacionálé alakuló 
kongresszusa úgy határozott, hogy 
1890. május 1-jén a szakszerveze-
tek és egyéb munkásszerveződések 
együtt vonuljanak fel a nyolcórás 
munkaidő bevezetése, illetve nem-
zetközi szolidaritásuk kifejezé-
se érdekében. Magyarországon is 
1890-ben tartottak először május 
1-jei tömegdemonstrációt. A II. In-
ternacionálé 1891-es második kong-
resszusán május elsejét hivatalosan 
is a „munkásosztály nemzetközi 

összefogásának harcos ünnepévé” 
nyilvánították.

Május 1. a múlt század folyamán a 
legnagyobb nemzetközi munkásün-
neppé vált, különösen a Szovjetuni-
óban, majd a második világháború 
után létrejött kelet- és közép-európai 
szocialista országokban ünnepelték 
fényes külsőségek közepette. Hivata-
los állami ünnep, munkaszüneti nap 
lett, amelyen nagyszabású, látványos 
felvonulásokkal „a gazdasági és szo-
ciális vívmányokat” ünnepelték. A 
múlt század kilencvenes éveitől, a 
kommunista rendszerek bukása után 
május elseje a munkavállalók szoli-
daritási napja lett.

Május 1-je azonban egyházi ün-
nep is hasonló tartalommal, Munkás 
Szent József, a munkások védőszent-
je tiszteletére. Az ünnepet XII. Pius 
pápa 1955. május 1-jén rendelte el 
Jézus ács nevelőatyjára emlékezve.

(db)



Először született takin borjú Magyar-
országon. A különleges külsejű patás 
állatok leginkább tulokszerű állatnak 
tűnnek, ám a genetikai vizsgálatok 
alapján a kecskeformákhoz tartoznak. 
A Himalája keleti vidékén, India, Mi-
anmar, Kína és Bhután területén él-

nek változatos élőhelyeken. A külső 
jegyek és az elterjedési területeken 
alapján 4 alfajukat különítjük el. Az 
állatkertekben igazi ritkaságnak szá-

mítanak, a világon mindösszesen 400 
egyed él ilyen körülmények között, 
közülük négy található a Nyíregyházi 
Állatparkban.

A Nyíregyházi Állatpark takin biká-
ja 2009-ben érkezett Németországból, 
az Európai Törzskönyvi Program ke-

retében, majd nőivarú társai 
2014-ben jöttek Franciaor-
szágból.

A kis takin 220 napi vem-
hesség után jött a világra s 
pár órával a születése után 
már lábra is állt. A borjú vi-
lágrajövetele igazi szakmai 
szenzáció, hiszen Magyaror-
szágon ezidáig még nem szü-
letett ilyen faj.

Az ivarérett állatokat a 
nagy fej jellemzi, különösen meghatá-
rozó fejükön a kissé ívelt orrhát (ko-
sorr). Mindkét ivar visel szarvat, de a 
bikák erőteljesebb testfelépítésűek s 

testtömegük akár a 350kg-ot is elér-
heti. A természetben a hegyvidéki élő-
helyeket kedvelik, az erdős völgyek 
aljától és a bambuszligetektől egészen 
a sziklás, havasi legelőkig, elsősorban 
1000 m tengerszint feletti magasságtól 
akár a 3300 méteres tengerszint feletti 
magasságig.

Táplálékuk különféle növényekből 
áll, a fás szárú növények magasabban 
lévő hajtásait két lábra ágaskodva érik 
el. A hideg ellen vastag bundájuk védi 
meg őket, különleges orruk pedig elő-
melegíti a belélegzésre kerülő levegőt.

Mivel természetes élőhelyeiken ál-
lományuk folyamatosan csökken az 
orvvadászat és az erdőírtások miatt, 
a Természetvédelmi Világszövetség 
(IUCN ) sebezhetőként tartja számon, 
az Európai Állatkertek Szövetsége 
(EAZA)  pedig törzskönyvi program 
keretében szaporítja a ritka állatokat.

(www.sostozoo.hu)
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MINDEN ÉVBEN SZEMET GYÖNYÖRKÖDTET 

A japáncseresznye virágzása

HÉTVÉGÉN IS NYITVA TARTÓ 

ÁLLATORVOSI RENDELŐ
Április 29-30-án, 

szombaton és vasárnap 
9-11 óráig: 

Kovavet Kisállatrendelő
Gödöllő, Szőlő u. 20-22.

Rendel: 
dr. Varga Ferenc állatorvos

Telefonszám: 
06/20-48-23-058

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.

GYEPMESTERI TELEP: GAZDÁT KERESŐ KUTYÁK

DÖMPI: 4-5 hónapos szu-
ka. Nagyon játékos, gyere-
kek és másik kutya mellé is 
ajánlható.

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

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

MARCIPÁN: 1 éves köze-
pes, keverék szuka. Nagy 
mozgásigényű, játékos, más 
kutyákkal szemben domi-
náns. Még nagyon kölyök. 
Nagyon szerethető.

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

AZ ORGONA

Turul 
Állatorvosi rendelő és 

Patika

Nyitva tartás:
Szombat, vasárnap:

9-19-ig   

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

Tel.: 06-30/943-9898

Hétvégén is nyitva tartó 
állatorvosi rendelő:

2011-ben  az ASEM (Ázsia-Európa 
csúcstalálkozó) országok képviselői 
ültették el az Alsóparkban a Világfá-
val szemben azt az  ötven japáncse-
resznye fát , amelynek virágzásában 
azóta minden évben gyönyörködhe-
tünk.  

Az alsóparki fasor szép látványát 
idén sajnos nem sokáig élvezhettük, 
a múlt héten pont a beköszöntött hi-
deg előtt bontotta ki, csupán néhány 
napig díszlő virágait. 

Ennek a különleges díszcseresz-
nyének sok fajtája létezik, a legked-
veltebb a japán díszcseresznye. 

Sok fajtája ősszel is pompázik, 
amikor a lombja már sárga, narancs-
sárga, vagy skarlátvörös színre vált. 

A Prunus serrulata és fajtái április-
tól májusig virágoznak. Klasszikus 
fajtái közé tartozik a Kanzan, a sö-
tétrózsaszínű, telt szirmú, fagytűrő 
fajta. A Kiku-Shidare-Sakura pedig 
halványrózsaszínű, telt szirmú, és a 
legismertebb csüngőcseresznyefajta 
hazánkban.

Az Amanogawa világosrózsa-
színű, enyhén telt szirmú virágok-
kal, oszlopszerű formával, a Pink 
perfection szintén rózsaszínű, gaz-
dagon virágzó fajta, a Shirotae pe-
dig fehér virágú, egyszerű, vagy 

félig telt szirmú fajta, bokros növe-
kedésű, vízszintes ágakkal.

Japánban évszázadok óta tenyé-
szik. A Fukubana sötétrózsaszínű, 

enyhén telt szirmú, kissé lecsün-
gő növekedésű díszcseresznye. 
Az Accolade csodálatos hibrid, 
amely széles koronájú, enyhén 
lecsüngő fán hozza rózsaszínű vi-
rágait.

 A Prunus yedoensis az egyik 
legrégebbi és legszebb japán dísz-
cseresznye. A sűrűn elágazó, széles 
növekedésű cserje egyszerű, kez-
detben halványrózsaszínű, majd 

fehér virágot hoz. gazdagon virágzik 
és kellemes illatot áraszt. Őszi lomb-
színe a sárgától a téglavörösig terjed.

(k.j.)

Kertekben, parkokban virágzik az or-
gona, aminek számtalan alfaja talál-
ható meg hazánkban. Az illatos, leg-
inkább lila vagy fehér virágú növény 
városunkban is csaknem minden kert-
ben, sőt a parkokban is megtalálható.  

Ez a feltételezések szerint a Balkán 
vidékéről származó növény egyesek 
szerint nyugati közvetítéssel került 
Magyarországra, de vannak olyan vé-
lemények is, amelyek szerint a  törö-
kök elől menekülő szerbek és horvá-
tok hozhatták magukkal.

Az alapfaj, a közönséges orgona 
3-5 méter magasra növő, kerekded 
cserje vagy kis fa, amely április-má-
jusban hozza virágait. Erőteljes terje-
dését magyarázza, hogy 
magoncai hosszabb-rö-
videbb karógyökeret fej-
lesztenek, de hamarosan 
földalatti vegetatív szapo-
rító hajtásokat (taracko-
kat) fejlesztenek, és ta-
rackjai révén idővel sűrű 
sarjtelepet képez. Azon-
ban metszéssel és a sarjak 
eltávolításával egytörzsű 

fácskává nevelhető, bonsai készíté-
sére is alkalmas. Dús bugavirágzatot 
fejleszt. Kétivarú, sugaras szimmetri-
ájú, négytagú virágainak csészeleve-
leik aprók, forrtak, a sziromlevelek 
körülbelül 1 cm hosszú pártacsővé 

forrtak össze, a pártacimpák 
kerekdedek, két porzója a 
pártacső belsejéhez hozzá-
forrt, csak a portokok sza-
badok. Termése apró, két 
kopáccsal nyíló tok. A kö-
zönséges orgona elsősorban 
mutatós, illatos virágai miatt 
régóta ültetett díszfa. Kiva-
dulásra hajlamos.

A növény egyik alfaja, a 
tavasz végén nyíló különle-
ges, rózsaszínű, vagy lilás 

árnyalatokban pompázó, kellemes 
illatú Syringa josikaea, amelyet leg-
inkább magyar, vagy kárpáti orgona 
néven ismernek. 

A növény különösebb gondozást 
nem igényel, de a tövekről az elszá-
radt virágokat el kell távolítani. Szin-
tén le kell vágni a vadhajtásokat, mert 
elszívhatják a főnövénytől a tápanya-
got. Hőségben az öntözést meghálál-
ja.                              (www.kertlap.hu)

BUDAPESTI ÁLLATKERT:
FOROG A 100 ÉVES KÖRHINTA

Áprilistól hétvégenként ismét fel lehet ülni a több mint 100 esztendős régi 
körhintára, amely első üzemeltetője után Scheffner-körhinta néven is ismert. 
A szezon kezdetére a Budapest Állat- és Növénykert felújította az egykori 
Vidámpark játékai közül megmaradt forgópódium figuráit, a híres falovakat, 
a gondolákat és az angyalos-tükrös hintókat, valamint a hajtásrendszert is 
korszerűsítették.                 Forrás: mti

NYÍREGYHÁZÁN MEGSZÜLETETT AZ ELSŐ HAZAI TAKIN
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FELHÍVÁS!!
A Gödöllői Sport Közalapít-

vány sportcélú ingatlan pálya-
gondnoki és -felügyeleti felada-
tainak ellátására munkatársat 

keres.

Hasonló területen végzett tapasz-
talat előnyt jelent.

Jelentkezni fényképes önéletrajz 
gcsani@gmail.com e-mail címre 

történő elküldésével lehet.
Gödöllői Sport Közalapítvány!

Két versenyen is részt vettek az 
elmúlt hetekben városunk judó-
sai, akik összesen 16 éremmel 
térhettek haza a megméretteté-
sekről.

Szádvári Zoltán tanítványai Húsvét 
hétvégéjén Szolnokon vettek részt a 
II. Bíber Pál nemzetközi diák A, B és 
C kategóriás Judo Emlékversenyen, 
amely egyben a Rákóczi Kupáért is 
zajlott. A népes mezőnyből három gö-
döllői érem született. Dubis Botond, 
Makádi Liliána és Gál Bence egya-

ránt bronzérmes lett korcsoportjában, 
míg Pocsai Levente az 5. helyen fe-
jezte be a küzdelmeket.

Az elmúlt hétvégén újabb megmé-
rettetés várt az ifjú judósokra, akik 
Budapesten vizitáltak és küzdöttek 
meg a minél jobb helyezésekért. A 
gyerekverseny rengetek tapasztalattal 
gazdagította a gödöllőieket és nem 
mellékesen 13 éremmel gyarapodott 
az éremkollekció. Steinmetz Flórián, 
Gönczi-Kovács András, Dubis Már-
ton és Nagy Bálint arany-, Majercsik 

Márk, Újvárosi Ákos és Krakóczki 
Bence ezüst-, míg Dudás László, Vöő 
Ignác, Záborszki Sebestyén, Püspök 
Zsombor, Bobos Ádám és Szegedi 
Péter bronzéremnek örülhettek.       -ll-

Küzdősport – Judo érmeK innen-onnan

Remeklő Szádvári tanítványok

Fontos, 3,5-1,5 arányú győzel-
met aratott a három döntetlent 
is hozó Aszód elleni párharcban 
a Gödöllői Sakkbarátok Egyesü-
lete a Pest megyei I/A osztályú 
pontvadászat kilencedik forduló-
jában.

A GSBE ötfős második formációja a 
döntetlenek mérkőzésén kettőpontos 

győzelmet aratott Aszód csapata ellen. 
A gödöllőiek három döntetlen mellett 
két partit nyertek meg és sikerükkel egy 
helyet előre lépve a nyolcadik helyen áll-
nak csoportjukban.
Pest megye I/A  osztály, 9. forduló
GSBE II. – Aszód EGA 3,5-1,5
Győzött: Nagy A., Molnár L.; Döntetlen: 
Fehér M., Veres I., Rigó J.
                  -vb-

saKK – Fontos gödöllői Kétpontos

GSBE győzelem a remi partin

Az elmúlt hétvégén a csömörie-
ket látta vendégül az NB II-ben a 
Gödöllői KC. A felnőttek fontos 
két ponttal gazdagodtak 26-22-es 
győzelmüknek köszönhetően, el-
lenben a juniorok ismét megbot-
lottak a célegyenesben.

Bartos Gábor együttese fontos győzel-
met aratott hazai környezetben a má-
sodik hely megőrzése szempontjából 
a Csömör ellen, ugyanis a forduló előtt 
mindössze kettő pont volt a két csapat 
között a különbség. Nos, a párharc végé-
re négy lett belőle és mivel a harmadik 
helyezett Hatvan is vereséget szenvedett, 
két legyet ütött egy csapásra a GKC.
A gödöllőiek kettő fordulóval a csoport- 
zárás előtt 26 ponttal, három pontos 

előnnyel állnak a tabella második helyén 
az NB II. Északi-csoportjában.
Mácsár Gyula junior együttese szinte az 
egész szezonban vezette a tabellát, de a 
hajrára elfogyott a lendület, ugyanis az 
eddig száz százalékos mérleggel bíró fi-
atalok sorozatban a második vereségüket 
szenvedték el, ezzel elúszni látszik a baj-
noki arany. A csömöriek elleni 25-23-as 
zakót a következő hétvégén lehet majd 
javítani, ugyanis a 32 ponttal a második 
helyen álló GKC a 34 ponttal listavezető 
Rév TSC-hez látogat majd.

NB II. Északi-csoport, 20. forduló
Gödöllői KC – Csömöri SSZN Kft. 26-
22 (14-12)
Juniorok: Gödöllői KC– Csömör 23-25

-tt-

Kézilabda – elúszni látszó Junior arany

Az egyiknek sikerült, a másiknak nem

Vészesen sodródik a nyol-
cadik hely irányába a Pen-
ta-Gödöllői RC csapata, akik 
a Kaposvár elleni párharc első 
felvonásában sima, 3:0-ás ve-
reséget szenvedtek az egyik 
fél második győzelméig tartó 
ütközetben.

Borkovits Zoltán együttese számára 
tanulságos lehet a mérkőzés, ugyan-
is ezúttal is bebizonyosodott, hogy 
az idei pontvadászatnak nekivágó 
keretnek vérmesebb reményei nem 
lehettek, mint az 5-8. hely valame-
lyike, főleg a meghatározó játékosok 
sérülését követően. 
A Kaposvár elleni első felvonás a 
szettek alakulását nézve megálla-
pítható, hogy szoros volt, de aki a 

helyszínen látta a meccset, az ösz-
szességében elmondhatja, hogy ma-
gabiztosan nyert a házigazda.
Az egyik fél második győzelméig 
tartó párharc állása 1-0 a Kaposvár 
javára, folytatás április 27-én 19 órá-
tól Gödöllőn a SZIE csarnokban. 
NB I., rájátszás, helyosztó a 7. he-
lyért, 1. mérkőzés
1.MCM-Diamant Kaposvári Egye-
tem – Penta-Gödöllői RC 3-0 (22, 
17, 23)                               -lt-

röplabda – Helyosztó tanulságoKKal

Sodródás a nyolcadik hely felé

Heti műsorajánló
NB I. 7. helyért, 2. meccs

Április 27., csütörtök 19 óra
Penta-Gödöllői RC – 1.MCM- 

Diamant Kaposvári Egyetem
(SZIE Sportcsarnok)

Támogassa adója 1%-val a
Gödöllői Kirchhofer József 

Sportegyesületet !

Manó Maraton, Mini Maraton
Tájékozódási futás

a.sz:18721728-1-13
 KÖSZÖNJÜK !

Újabb magabiztos, ezúttal 3-1-es 
győzelmet ért el a Gödöllői SK 
a Tápiószecső ellen a megyei I. 
osztályú pontvadászatban és tart-
ja második helyét a tabellán. A 
GEAC rangadót bukott (0-4), míg 
a GSK II-Szada 3-2-re nyert.

Mindkét csapat remek tavasz fut, ugyanis 
míg a gödöllői fiatalok öt győzelemmel 
és három döntetlennel várták a párharcot, 
addig a téli szünetben még kieső helyen 
álló Tápiószecső öt siker mellett, egy-
egy döntetlent és vereséget szenvedett el 
gödöllői fellépéséig. A találkozó után a 
Gödöllő viszi tovább a jó formát, ugyan-
is két fejes góllal és egy büntetővel, na és 
lényegesen jobb játékkal felülmúlta ve-

télytársát. A sima 3-1-es győzelemmel és 
az ezzel járó újabb három ponttal már 52 
egységet gyűjtött a csapat és tartja máso-
dik helyét a tabellán.
Pest megyei I. osztály, 24. forduló
Gödöllői SK – Tápiószecső FC 3-1 (1-1) 
Gólszerzők: Koziorowski Richárd (2), 
Nagy Tamás (11-esből).

Megyei III. osztály – Elolvadt a 
GEAC előnye

Már csak egy pontos előnnyel vezeti a 
megyei III. osztály Közép A-csoportját a 
GEAC csapata miután közvetlen riválisa, 
a Kistarcsa otthonában 4-0-ra kikapott. A 
GSK II- Szada ugyan megszenvedett a 
sereghajtó Kisalag otthonában, de végül 

nyerni tudott 3-2-re.
Az „egyetemisták” 49 ponttal vezetik a 
csoportot, míg a második számú GSK-s 
formáció 35 ponttal a 6. helyen áll jelen-
leg a tabellán.
Pest megyei III. osztály, Közép A-cso-
port, 21. forduló
Kistarcsai VSC – Gödöllői EAC-SZIE 
4-0 (3-0)
Kisalag SC – Gödöllői SK II.-Szada 2-3 
(2-2) Gólszerzők: Szeles Dávid (2), Ju-
hász Ferenc.

-ll-

labdarúgás – úJabb geaC botlás

Fejben jobb volt a Gödöllő

Heti műsorajánló
Pest megyei III., 22. forduló

Április 30., vasárnap 16.30 óra
GEAC-SZIE – Mogyoród KSK

(Egyetemi sportpálya)
GSK II-Szada – Galgahévíz SK

(Táncsics M. útis Sportcentrum)

Az elmúlt hétvégén rendez-
ték az Általános- és Közép- 
iskolások országos bajnokságát 
Komáromban, ahol természetesen 
a Török Ignác Gimnázium sport-
lövői is megmérettették magukat 
és ha már ott voltak, ki is vívták az 
ország legeredményesebb iskolája 
címet maguknak.

A Törökös diákok Pest megyei si-
kerüket követően (az érmek felét az 
iskola diákjai szerezték meg), idén 
már öt gödöllői csapat indulhatott 
az országos döntőben, és mind az 
öt csapat a dobogón is végzett, ez-
zel a Török Ignác Gimnázium volt 
a legsikeresebb iskola az országos 
bajnokság éremtáblázatán. A közép- 
iskolások kategóriájában két csapat: a 
fiúk légpuskával (Bertalan Csongor, 
Csernák Áron, Nagy Zsombor), va-
lamint a Fodor Krisztina, Máró Ani-
kó, Varga Virág légpisztolyos leány 
formáció aranyérmet szerzett, míg a 
légpuskás leány (Lambrecht Cor- 
nelia, Nagy Teréz, Varga Virág)- és 
a légpisztolyos fiú (Bertalan Csongor, 

Pauló Tamás, Váradi Gergely) ala-
kulat ezüstérmes lett.
A TIG egyetlen általános iskolás csa-
pata, a Csernák Gergő, Farkas And-
rás, Lakner Áron alkotta négyes is a 
dobogóra állhatott, ők a légpuska fegy-
vernemben lettek bronzérmesek.
A felkészülésben és a verseny helyszí-
nére történő eljutásban a törökös sport-
lövőket ezúttal is a HM Armcom Zrt. 
támogatta.                -li-
(a képen az aranyérmes leány és fiú 
csapatok)

sportlövészet – gödöllői mesterlövészeK

Nincs párja a Törökös csapatoknak

Budapesten került megrende-
zésre a XIV. Ippon Shobu Ka-
rate- Do országos Diákolimpia 
döntője, amelyen Lauber Zille 
küzdelemben az első helyen 
végzett, ezzel a tanévi Diáko-
limpia bajnoka lett.

A Magyar Karate Szakszövetség 
kiemelt országos bajnokságán a kü-
lönböző stílusszövetségek 50 egye-
sületének 361 karatékája összesen 14 
kategóriában mérte össze tudását. Az 
esemény joggal nevezhető így az év 
legrangosabb utánpótlás tradicioná-
lis karate versenyének. 
A Diákolimpia országos döntőjé-
nek is számító viadalon a Magyar 
JKA Karate Szövetség tagjaként, a 

Gödöllői Hajós Alfréd Általános Is-
kolát képviselve, a gödöllői Saino 
SE 18 karatéja vett részt. A gödöllői 
versenyzők közül többen is értékes 
győzelmeket aratva szerepeltek, de 
sajnos a négyes döntők előtt bú-
csúzniuk kellett, egy kivétellel. 
Lauber Zille (a képen a dobogó 
tetején) korcsoportjában remek 
versenyzéssel küzdelemben 
meg sem állt az aranyéremig, 
míg formagyakorlatban az 5-8. 
helyen végzett. Ugyan itt, azaz 
az 5-8. helyen zárta a versenyt 
küzdelemben Kelemen Csaba, 
míg Kelemen Botond forma-
gyakorlatban a 9-16. helyeken 
végzett.
A csapat tagjai voltak még: 

Lovász Nóra, Juhász Anna, Ács 
Gergely, Lengyel László, Farkas 
Eszter, Zenyik Attila, Szatlócz-
ki Vidos, Rátonyi Gellért, Lajber 
Borbála, Csengery Brigitta, Benkő 
Lilla, Szolár Ádám, Bárdos Trisz-
ten, Ács Julianna, Ács Dorottya, 
edző: Ács Tibor.                       -blee-

Karate – Xiv. ippon sHobu Karate-do diáKolimpia 

Lauber Zille a tanévi bajnok
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Április 26. (szerda) 17.00: Várnai Miklós-
né (fagott, furulya) növendékeinek hang-
versenye.
Április 27. (csütörtök) 17.00: Sivadóné 
Benyus Hedvig (fuvola) növendékeinek 
hangversenye.
Április 28. (péntek) 17.00: Z. Molnár Ildi-
kó (oboa, kamarazene) növendékeinek 
hangversenye.
Április 29. szombat 10.30: Béres Ágota 
és Bordás Eszter (hegedű) növendékei-
nek hangversenye.

FRÉDÉRIC CHOPIN ZENEI
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

A Gödöllői Új Művészet 
Közalapítvány és 

a GIM 
tisztelettel hívja Önt 

 
„… a kék magasba szállok…” című, 

Erzsébet királyné tiszteletére 
rendezett zászlókiállításra.

 A kiállítás megtekinthető 2017. szeptember 10-ig (szombat–vasárnap) 14-18 óráig

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY 

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

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL
06-20/524-0340

ÓZON PAJZS POLGÁRŐR EGYESÜLET
06-30/621-2968

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

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

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

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

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

ÜGYELETEK

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Április 24-30.: 

Sanitas Gyógyszertár, Thegze L. u. 2. Tel.: 545-585.
Május 1-7.: 

Egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1. Tel.: 420-243.

Idén a gödöllői kutyatartók az ebek veszett-
ség elleni kötelező védőoltását a városi 
állatorvosi rendelőkben az alábbi időpon-
tokban kedvezményes áron adathatják be:  
Április 24-28., hétfőtől péntekig, 8-10 órá-
ig, Április 29., szombat, 9-11 óráig,
DR. BODÓ SZILÁRD rendelője, Gödöl-
lő, Kazinczy Ferenc u. 34.
Az ebek kötelező veszettség elleni oltásá-
ról 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 fé-
regteleníteni, majd mindezt 6 hónap múlva 
megismételni. A felnőtt kutyát minden 
évben egyszer kötelezően újra be kell ol-
tatni.
Szintén kötelező a bélférgek elleni kezelés-
hez szükséges féreghajtó tabletta.
Azoknak az ebeknek, amelyek nem ren-
delkeznek 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 megjelöl-
ve tartható. Ennek betartását a jegyző és a 
kerületi hivatal ellenőrzi. Veszettség ellen 
csak microchippel megjelölt eb oltható. 
A veszettség elleni védőoltás alkalmával a 
microchipes megjelölés is kérhető.

Tájékoztatás az ebek 
kötelező veszettség 

elleni oltásáról

FELHÍVÁS!

A 2017. évi Városi Pedagógus Napon
ismételten átadásra kerül 

a GÖDÖLLŐ TALENTUM DÍJ

Önkormányzatunk 1998. évben alkotott rendeletet a vá-
rosi díjak alapításáról és adományozásáról. A rendeleti 
szabályozás alapján minden évben elismerésre kerülnek 
városunk azon személyei és közösségei, akik szakmai te-
vékenységükkel hozzájárultak városunk fejlődéséhez, jó 
hírnevünk növeléséhez. 

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

A GÖDÖLLŐ TALENTUM DÍJBAN évente 1 személy 
részesíthető.

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

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

 
Kérem, hogy javaslatát írásban, részletes indoklással szí-

veskedjen a Gödöllői Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri 
Kabinetre eljuttatni (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.) vagy 
e-mailben a kovacs.reka@godollo.hu címre.

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

dr. Jeney László Botond, az Ifjúsági és Köznevelési Bi-
zottság elnöke sk.
Szűcs Józsefné, a Kulturális, Sport és Nemzetközi Kap-
csolatok Bizottságának elnöke sk.

FELHÍVÁS!

A 2017. évi Városi Pedagógus Napon
ismételten átadásra kerül a

GÖDÖLLŐ GYERMEKEIÉRT,
IFJÚSÁGÁÉRT DÍJ

Gödöllő Város Önkormányzatának a városi díjak ala-
pításáról és adományozásának rendjéről szóló 1998. 
évi 12. számú rendelete értelmében a GÖDÖLLŐ 
GYERMEKEIÉRT, IFJÚSÁGÁÉRT DÍJ azoknak a 
személyeknek, illetve szervezetnek, vagy közösség-
nek adományozható, akik:

• 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 kidolgo-
zásában és  alkalmazásában, 

• színvonalas és eredményes munkájukkal szolgál-
ták a gödöllői gyermekek, a gödöllői ifjúság gondozá-
sát, nevelését.

A díjban évente legfeljebb 3 személy vagy 2 sze-
mély és 1 szervezet, vagy  közösség részesíthető.

Tisztelettel kérem, tegyenek javaslatot olyan sze-
mélyre vagy személyekre, akit/akiket méltónak tarta-
nak e kitüntető cím elnyerésére. 

Kérem, hogy javaslatát szíveskedjen postai úton a 
Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri Kabinetre (pos-
tai 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
      

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

FELHÍVÁS!

Értesítem a gödöllői állandó lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelke-
ző tisztelt szülőket, hogy 3 éven aluli gyermekük bölcsődei felvételi kérelmét 
az alábbi időpontban jelezhetik az önkormányzat által fenntartott bölcsődék-
ben:

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)

Gödöllői Mesevilág Bölcsőde (Gödöllő, Kossuth L. u. 5-7.) 
Bölcsődevezető: Pálfi Sándorné  (Tel.: 410-566)

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumokat szíveskedjenek magukkal 
vinni: A gyermek születési anyakönyvi kivonata, egészségügyi kiskönyve, 
TAJ-kártyája és lakcímkártyája. A szülő vagy gondviselő személyazonosító 
igazolványa és lakcímkártyája.

Gödöllő, 2017. április 7.
dr. Gémesi György

polgármester

FELHÍVÁS!

A 2017. évi városi Semmelweis napon
ismételten átadásra kerül a

GÖDÖLLŐ  EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT  DÍJ

Gödöllő Város  Képviselő-testületének  rendelete  alapján a díj azok-
nak a személyeknek, vagy közösségeknek adományozható, akik a 
város egészségügyi és szociális ellátása érdekében kiemelkedő te-
vékenységet folytattak a gyógyító – megelőző munkában, illetve a 
szociális gondoskodás területén jelentős eredményeket értek el.

GÖDÖLLŐ EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT díjban évente legfeljebb két 
személy és egy közösség részesíthető, amennyiben közösségre nincs 
javaslat, három személy részesíthető a díjban.

Tisztelettel kérjük, tegyenek javaslatot – részletes indoklással – 
olyan személyekre, közösségekre, akiket méltónak tartanak e kitün-
tető cím elnyerésére.

Kérem, hogy javaslatát írásban, részletes indoklással szíveskedjen 
a Gödöllői  Polgármesteri Hivatal,Közigazgatási és Szociális Irodá-
jára eljuttatni (2100 Gödöllő, Kossuth Lajos u. 3 sz.) vagy e-mailben 
a tamas.marta@godollo.hu címre.

HATÁRIDŐ: 2017. május 19. (péntek)

Simon Gellért Péter, az Egészségügyi Bizottság elnöke sk.
Kristóf Etelka, a Szociális Bizottság elnöke sk.   



Gödöllői SzolGálat 11Mozaik2017. ápriliS 25.

Mob.: +36/30-952-9987

Fotó:
Tatár Attila

Kiadó a városi piac üzlet-
során egy 32,79m2 alap-

területű üzlet (raktár, 
szoc.blokk, közlekedő, 

bolti eladótér.)
 Érdeklődni: A hely-

színen, vagy a 06-30-
5030777 számon!

Nyári nyitva tartás:
Hétfőtől – péntekig:

6 – 18 óráig
Szombaton:
6 – 13 óráig.

Gödöllői kávéházba

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 sze-
mélyesen 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 sze-
mélyesen 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 sze-
mélyesen a Dózsa György út 2. szám alatt.



KÖZLEMÉNY
+ Segítség! Megírom az igazságot, a 
házam még lakható, de amikor nagy 
eső van, recsegnek a gerendák. Fé-
lek benne lakni. (Régi, ‚56-ban, bon-
tásból készült vályogház.) Ha tud, 
segítsen: számlaszámom: 62100140-
11103152, Heves Megyei Csány Ta-
karék Szövetkezet. (Részletekben 
visszafizetném.) Köszönettel, Nagy 
György 
INGATLAN

+ Bontandó házat vagy építési telket 
vennék Gödöllőn! Tel.: 20/944-7025
+ Gödöllőn minőségi garázs-összekö-
téses ikerház, 3szoba+nappalis, 135nm 
hasznos, 420nm-es privát telekkel el-
adó. 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.:20/772-2429
+ Sürgősen eladó Gödöllőn, belváros-
ban egy 30nm-es, fszt-i, cirkós üzlet-
helyiség Iár:9.9M Ft+áfa. Tel.:20/804-
2102

+ Eladó 3szoba+ Nappalis, telje-
sen alápincézett ház Gödöllőn irá-
nyár:26,9MFt. Tel.:20/804-2102
+ Eladó 1.5szobás, 44nm-es, föld-
szinti konvektoros lakás központban. 
Iár:12.8MFt. Tel.:20/804-2102
+ Gödöllő központjában IV.emeleti, 
58m2-es, kétszobás lakás, jó állapot-
ban sürgősen eladó! Irányár: 15,8MFt. 
Tel.:20/539-1988
+ Gödöllő központjában, 5. emeleti 

44m2-es felújítandó, egy szobás lakás 
eladó! Iár: 12.9MFt Tel.:20/539-1988
+ Újfenyvesben nappali+ 5szo-
bás, garázsos ikerházfél eladó! Irá-
nyár:39,5MFt Tel.:20/539-1988
+ Gödöllőn, új építésű ikerházak eladó-
ak! Tel.:20/539-1988
+ Gödöllőn, Királytelepen 452m2-es, 
összközműves saroktelek ikerház épí-
tésére vonatkozó kész háztervvel el-
adó! Iár:9,8MFt. Tel.:20/772-2429
+ Szadán igényes környezetben, jó 
fekvésű, 1600m2, gondozott, közmű-

ves építési telek 9,5M-ós 
irányáron sürgősen eladó! 
Tel.:20/772-2429
+ Eladó lakást keresek köz-
pontban! Tel.:20/804-2102 
+ Gödöllőn, központban, 
95m2-es, n+3 szobás 
családi ház 837m2-es te-
lekkel eladó! Iár.:28MFt 
Tel.:20/944-7025
+ Petőfi téren teremga-
rázs-kocsibeálló kiadó!! 
14Eft/hó (Félév esetén ked-
vezmény!) Tel.:20/944-7025
+ Eladó Gödöllőn a Pano-
ráma utcában téliesített fa-
ház nagy, teraszos telekkel. 
Tehermentes, állandó lak-
hatásra alkalmas. Iár: 16,3 
MFt. 06-20-326-3235 
+ Gödöllőn a Völgy utcá-
ban /Boncsok dűlő/ eladó 
egy 896 nm-es építési te-
lek, festőien panorámás 
környezetben. 20/371-
1332 
+ Eladó Gödöllőn a Batthyá-
ny utcában egy 30 méteres 

utcafronttal rendel-
kező 1080 nm-es 
telek, a jobb hátsó 
negyedében egy 50 
nm-es lakóházzal+ 
18 nm-es garázzsal. 
Buszmegálló a te-
lek sarkánál. Irányár: 
22 MFt. Tel: 06-20-
9279-272 
+ Eladó Gödöllő köz-
pontjában, liftes épü-
letben 2db egyenként 
31nm-es – akár egy-
be is nyitható – lég-
kondicionált, egyéni 

mérőórás, új építésű – lakás célra is 
használható – iroda. Iár:13,95MFt/db. 
06-70-3345-707 
+ Domonyvölgy, Tulipán utcában pano-
rámás, ápolt, 300 négyszögölön alpesi 
stílusú téglaház (víz, villany, fúrt kút, 
100 tő szőlő, 25 termő gyümölcsfa) 
7,2MFt-ért eladó. 06-28-530-308, 06-
20-542-8437
+ Magánszemély, készpénzes vásár-
lással, 1,5 – 2 szobás, erkélyes LA-

KÁST KERES megvételre. 
0620/554-2944 
+ Eladó Gödöllő központ-
jában, az Erzsébet király-
né körúton egy 3. emeleti, 
távfűtéses, egyedi mé-
rőórás, felújított, klímás, 
napfényes, 2,5 szobás 
(60nm) lakás saját táro-
lóval. A téglaház teljes 
körű szigetelése most 
zajlik. Iár: 18,5MFt. Ingat-
lanos NE keressen! Tel: 
30/5636-185 
+ Gödöllőn a kertváros-
ban eladó egy felújítandó 
2 szoba összkomfortos 
730 nm-es 
telken lévő 

ház melléképülettel. Iár: 
18,2MFt. Érd: du. 15.00 06-
20-246-4069

ALBÉRLET KIADÓ
+ Gödöllő központjában új 
építésű, magas színvona-
lon kivitelezett, egyedi kül-
ső és belső kialakítású ház 
garázzsal számlaképesen 
kiadó. Érd: 0670-3345-707 
+ 90 nm-es, 3 szoba+ nap-
pali, konyha elrendezésű 
lakás központi részen ki-
adó. (Lakásnak, irodának is 
alkalmas.) Plusz a Remsey 
körúti mélygarázsban par-
kolóhely kiadó. 20/9325-415 
+ Máriabesnyőn 35 nm-es 1,5 szoba 
konyhás kertes ház szívességi szerző-
déssel kiadó 50.000 Ft+ rezsi, +kéthavi 
kaució. 70/779-8529 
+ Palotakerti 60 nm-es, két szobás 
(külön nyíló), tágas, parkra néző, te-
rasszal rendelkező, részben bútoro-
zott lakás hosszútávra kiadó. Tel.: 06-
30-701-7852 
+ Gödöllő központ-
jában családi ház-
nál kertkapcsolatos, 
1 szobás, amerikai 
konyhás, összkom-
fortos, különálló 
épület garázslehe-
tőséggel azonnal 
kiadó hosszútávra. 
30/307-7314 

ÜZLET, IRODA, 
GARÁZS
+ Gödöllő központ-
jában riasztóval fel-

szerelt egyes GARÁZS kiadó. 20.000,-
Ft/hó. Raktárnak is. 06-309-079-322
+ Sürgősen eladó Gödöllőn, belvárosban 
egy 30nm-es, fsz-i, cirkós üzlethelyiség 
Iár:9.9M Ft+áfa. Tel.:20/804-2102
+ Petőfi téren teremgarázs-kocsibeál-
ló kiadó!! 14Eft/hó (Félév esetén ked-
vezmény!) Tel.:20/944-7025
+ Belvárosi, forgalmas kereszteződés-
ben lévő, kiváló parkolási lehetőséggel 
rendelkező, 60 nm-es ÜZLETHELYISÉG 
(jelenleg „Zsuzsa függönyszalon”) ki-
adó! 20/9325-415 

ÁLLÁS
+ Vagyonőröket keresünk Gödöl-
lői telephely őrzésére! Érdeklődni: 
0670/9456-079. 
+ Gödöllői munkahelyre azonnali kez-
déssel 3,5 tonnás tehergépkocsira ke-
resünk áruszállító-rakodót. B kat. jogo-
sítvány, saját GPS készülék, és jó fizikai 
kondíció szükséges! Fényképes önélet-
rajzokat várunk, kb. fizetési igénnyel a 
fatelepk@gmail.com e-mail címen! 
+ Szadai szépségszalonban, frekven-
tált helyen FODRÁSZ HELYISÉG ven-
dégkörrel és teljes berendezéssel ki-
adó! Érdeklődni: 06-302-110-765 
+ A Fővárosi Önkormányzat Gödöllői 
Idősek Otthona (2100 Gödöllő, Dózsa 
György út 65.) felvételt hirdet VAR-
RÓNŐI munkakör betöltésére, 8 órás 
munkaidőben. Feltétel: Varrónői szak-
képesítés. Jelentkezni személyesen 
vagy telefonon az intézmény gondno-
kánál: Baráth Sándorné: 28/410-364 
(119 mellék), e-mail: gondnoksag@
idosekotthonagodollo.hu 
+ A Fővárosi Önkormányzat Gödöllői 
Idősek Otthona (2100 Gödöllő, Dózsa 
György út 65.) felvételt hirdet MOSÓ-

NŐI illetve MOSÓMESTERI munkakör 
betöltésére, 8 órás munkaidőben. Felté-
tel: 8 általános iskola, OKJ végzettség 
(Vegytisztító, kelmefestő mosodás). 
Jelentkezni személyesen vagy telefo-
non az intézmény gondnokánál: Baráth 
Sándorné: 28/410-364 (119 mellék), 
e-mail: gondnoksag@idosekotthona-
godollo.hu 
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+ Jogosítvánnyal rendelkező fiatal 
férfi kollégát keresünk árukiszállítási 
munkára, gödöllői telephelyre. Tel: 06-
30-659-2161 (hívható délelőtt).
+ Kiállításokat kivitelező cég ASZTA-
LOS /BÚTORFÉNYEZŐ/ VILLANYSZE-
RELŐ pozícióba munkatársat keres. 
Amit kérünk: Megbízható, pontos mun-
kavégzés. Amit kínálunk: Változatos 
munkakör, Stabil háttér, Budapestről a 
kijutás céges busszal biztosított mun-
kábajárási költségtérítés. Jelentkezés 
fényképes önéletrajzzal az office@
arts-crafts.hu címen. További informá-
ció: 0628/542-315, 0620/288-1650 
+ Gödöllő területére szórólap-újság 
terjesztőt keresek. A munka végez-
hető iskola, nyugdíj mellett is. Gödöl-
lői lakosok jelentkezését várom! Tel: 
20/495-2420    

+ Varrni tudó KÁRPITOST 
keresünk, akár alkalmi 
munkára is nagyon ma-
gas napi fizetéssel. Tel: 
20/943-2828
+ OMT Zrt gödöllői telep-
helyére TELEPI DOLGOZÓT, 
ÁLLATGONDOZÓT keres 
váltott munkarendben. Je-
lentkezés fényképes ön-
életrajzzal a karrier@omtrt.
hu e-mail címen. 
+ Gödöllői műanyagüzem 
felvesz 3 műszakos mun-
karendbe betanított mun-
kásokat. Tel: 70/365-5010 
+ HÁZVEZETŐNŐI ÁLLÁS-

RA középkorú hölgyet keresünk hosz-
szú távra, gödöllői munkahelyre, napi 
8 órára. Bejelentett állás. Elvárások: 
házimunkában jártas (főzés, mosás, 
vasalás, takarítás), munkájára igényes, 
precíz és gyors, jogosítvánnyal ren-
delkezik, megbízható, nemdohányzó. 
Gödöllő és közvetlen körzetéből fény-
képes bemutatkozó levelet várunk: 
e-mail: bizalom.partner@gmail.com
+ Megbízható, precíz beépítő brigád 
jelentkezését várjuk műanyag és fa 
nyílászárók beépítéséhez! Munkavég-
zés helyszíne: Gödöllő és környéke, 
Budapest. Tel.: 06-30-398-48-15
SZOLGÁLTATÁS
+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 50 
nyelven, anyanyelvi, diplomás, gya-
korlott szakfordítókkal! Kedvez- 

ményes árak. 
I.L.I Fordítóiroda, 
Gödöllő, Körös-
fői u. 2. Tel.: 28-
511-366, 20/543-
1775, e-mail: 
info@ili.hu, ili.
godollo@gmail.
com 
+ KERTGONDO-
ZÁS: metszés, 
sövénynyírás, bo-
zótirtás, fűnyírás, 
gyepszellőztetés, 
fakivágás, ka-
szálás és egyéb 
kerti munkák. 
Lelkiismeretes, 
alapos, meg-
bízható munka 
rendszeresen és 
alkalmanként is. 
Tel: 30/528-7777 
+ KÖNYVELÉS, 

cégalapítás, munkabérszámfejtés, ta-
nácsadás. Gödöllő, Tűztoronyház, Kos-
suth utca 13. Tel: 06-30-592-1856, 06-
30-508-1380, 06-28-784-752 
+ VÍZ-, GÁZ-, 
K Ö Z P O N T I F Ű -
TÉS-SZERELÉS, új 
csatorna bekötés, 
fürdőszobák, régi 
fűtési rendszerek, 
vízvezetékek fel-
újítása, új szere-
lése, kialakítása, 
locsoló, mérő ter-
vezése, beépítése, 
átadása. Cirkók, 
gázkészülékek, 
konvektorok kar-
bantartása fel-
újítása, javítása. 
Tel: 20/9527-289, 
28/476-229 
+ SZÁMÍTÓGÉ-
PES problémája 
van? Hívjon biza-
lommal, házhoz 
megyek. Számí-
tógép szerelés, 
rendszer és prog-
ramtelepítés, vírusirtás garanciával. Hét-
végén is! Tel: 30/333-9201 
+ SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁ-
ZÁS. Ingyenes árajánlat! Tiszta, ren-
des munka! Tel: 20/4-359-650 
+ DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉL-
KÜL. Tóth Tamás 06-70-502-5620 
+ KERTGONDOZÁS 
metszés, gépi PER-
METEZÉS, műtrá-
gyázás, füvesítés, 
fűnyírás, rotációs 
kapálás. Fakivágás, 
bozótirtás, sövény-
vágás, ereszcsatorna 
tisztítás. Gyomirtás. 
Ágak, levelek, gallyak 
elszállítása. 06/30-
747-6090 
+ Betegségeket kivál-
tó lelki okok oldása 
Gödöllőn. További in-
formáció a www.the-
tagodollo.hu oldalon. 
Időpont egyeztetés: 
20/367-4274
+ KÖLTÖZTETÉS, 
Á R U S Z Á L L Í TÁ S . 
RAKTÁROZÁS. Cso-
magoló anyagok 
árusítása. Minden, 
ami a költöztetéshez 
kell. Hadnagy Árpád 
20/311-7470 
+ REDŐNYJAVÍ-
TÁS, GURTNI CSERE 
egész Pest megyé-

ben garanciával, megbízható szak-
embertől, szolid áron, 48 órán belül. 
0670-418-3032
+ KÖLTÖZTETÉS! BÁRMIT, BÁRHOL, 
BÁRMIKOR! Igény esetén RAKTÁRO-
ZÁST, LOMTALANÍTÁST is vállalunk. 
Tel: 70/621-6291 
+ DUGULÁS ELHÁRÍTÁS falbontás nél-
kül. Ázások csőtörések megszünteté-
se. Vécék tartályok csapok szifonok 
cseréje. Csatorna kamerázás. VÍZSZE-
RELÉS. 20/491-5089
+ LAKÁSSZERVIZ. Vízszerelés, ajtók, 
ablakok beállítása, zárszerelés, biz-
tonsági zárak felszerelése. Bútorsze-
relés és gyártás (konyha és gardrób). 
06-70-201-1292 
+ Azonnali kezdéssel vállalok KŐMŰ-
VES MUNKÁT, BURKOLÁST, VÍZSZE-
RELÉST, TETŐJAVÍTÁST és fűnyírást! 
Tel: 06-70-361-9679 
+ KÁRPITOS munkákat vállalunk. Bú-
toráthúzás olcsón, gyorsan. Amennyi-
ben teljesen új franciaágyat, ülőgarni-
túrát álmodott meg lakásába, komoly 
tapasztalattal elkészítjük a kívánt for-
mában, méretben. Tel: 20/943-2828 

+ KERTFENNTARTÁS és NÖVÉNYVÉ-
DELEM. Fakivágás, tuják, sövények 
visszavágása. Bozótirtás, fűkaszálás, 
füvesítés, gyepújítás, ültetés. GÉPI 
PERMETEZÉS: bukszusok, gyümölcs-
fák virágzáskorában, örökzöldek le-
mosó és betegség megelőzése, kerti 
kullancsok gyérítése. 06/20-922-4400
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A VÜSZI NONPROFIT KFT. ASZTA-
LOS, VAGY FAIPARI SZAKMUNKÁS 
MUNKATÁRSAT KERES.

Gödöllői székhelyű, városüzemel-
tetéssel foglalkozó társaság aszta-
los, vagy faipari végzettségű mun-
katársat keres.
Feladatok: Gödöllő közterületi játszótereivel kapcsola-
tos munkák (játszóeszközök rendszeres ellenőrzése, 
javítása, karbantartása). Gödöllő város közterületein 
lévő utcabútorok javítása, karbantartása.
Elvárások: szakmunkás, vagy technikusi végzettség, 
gépjárművezetői engedély B  kategóriában, felelősség-
vállalás, önálló munkavégzés, megbízhatóság, terhel-
hetőség, minőségi munkavégzés.
Szükséges tapasztalat: 1 év tapasztalat faipari szak-
mában, de pályakezdők jelentkezését is várjuk.
A jelentkezéseket a merenyi.eva@vuszikft.hu e-mail 
címre várjuk. Határidő: 2017. április 28.

A VÜSZI NONPROFIT KFT. FÉ-
MIPARI SZAKMUNKÁS MUNKA-
TÁRSAT KERES.

Gödöllői székhelyű, városüzemel-
tetéssel foglalkozó társaság fé-
mipari (lakatos, gépész) végzett-
ségű munkatársat keres. 
Feladatok: Gödöllő közterületi játszótereivel kapcsola-
tos 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, felelős-
ségvállalás, önálló munkavégzés, megbízhatóság, ter-
helhetőség, 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. KER-
TÉSZ  MUNKATÁRSAT KERES.

Gödöllői székhelyű, városüzemel-
tetéssel foglalkozó társaság keres 
kertész munkatársat.
Feladatok: Gödöllő közigazgatás 
területén parkfenntartási munkák (metszés, növényül-
tetések, füvesítés) elvégzése.
Elvárások: kertész szakmunkás, vagy kertész techni-
kusi végzettség, gépjárművezetői engedély B  kate-
góriában, szakmai tapasztalat városüzemeltetésben, 
fenntartásban, felelősségvállalás, önálló munkavégzés, 
megbízhatóság, terhelhetőség, minőségi munkavég-
zés.
Előny: helyismeret, kertészeti kisgépkezelői oklevél.
Szükséges tapasztalat: 1 év parkfenntartási tapaszta-
lat, de pályakezdők jelentkezését is várjuk.
A jelentkezéseket a merenyi.eva@vuszikft.hu e-mail 
címre várjuk. Határidő: 2017. április 28.



+ FŰKASZÁLÁS 50m2-től 4 hektárig! 
Hétvégi kertek, mezőgazdasági terüle-
tek, közterületek gépi kaszálása, rotá-
lása, kultivátorozása. Számlaképesek 
vagyunk. 06-30-9838-390 
+ IDEAKERT -a Kert, amelyet megál-
modott- mi megépítjük! Tervezéstől a 
kivitelezésig és fenntartásig. Gödöllői 
lakosoknak kedvezménnyel, www.ide-
akert.hu, 06 30 9838390 
+ BETONKEVERŐ KÖLCSÖNZÉS ki-
szállítással Gödöllő+ 20 km-en belül! 
Napi 4.500 Ft. 06 30 9838390 

EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS

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

UTAZÁS
+ A megszokott magas színvonalon 
kirándulást szervezünk 2017. 08.31 
- 09.03-ig (4 nap) PRÁGA – KARLO-
VY-VARY-ba. Félpanzió, a busz Gö-
döllőről indul és ide is érkezik. Rész-
vételi díj: 63.800 Ft. Befizetni (felét): 
06.16-án 14-16h az Átrium Üzlet-
házban, a Vadász Boltban. (Az előző 
számban rosszul jelent meg a befi-
zetés dátuma.) Érdeklődni: Tóthné  
30/268-5596, 28/415-685 

OKTATÁS
+ ANGOL korrepetálást, rendszerező 

nyelvtani ismétlést, 
társalgást haté-
kony módszerrel 
vállalok, nyugdíjas 
nyelvtanár. 06-30-
2623-628 

ADÁS-VÉTEL
+ Almásy Katalin 
becsüs, vásárol 
legmagasabb áron 
bútorokat (romosat 
is), festményeket, 
órákat, dísztárgya-
kat, porcelánokat, 
szobrokat, könyve-
ket, csillárt, ékszere-

ket, hangszert, kitüntetést, régi pénzt, 
csipkét, bizsukat, borostyánt, hagya-
tékot, mindenféle régi tárgyat díjtalan 
kiszállással, értékbecsléssel hétvégén 
is. 30/308-9148
+ RÉGISÉG. Pappné Szilvia szakbe-
csüs díjtalan kiszállással vásárol an-

tik bútorokat, festményeket, órá-
kat, mindenféle szobrokat, vitrin 
dísztárgyakat, ezüstöt (hibás és 
hiányos darabokat is), régi pén-
zeket, bizsukat és ékszereket, 
borostyánt, mindenféle régiséget 
és HAGYATÉKOT. Legmagasabb 
áron vásárolunk első vevőként! 
Tel: 06/1-293-1759, 70/942-0806, 
20/465-1961 

+ Műanyag pár-
kányok kül- és 
beltérre (UV álló): 
15cm-es: 1.790Ft/
fm; 21cm-es: 
2 . 1 9 0 F t / f m ; 
25cm-es: 2.480Ft/
fm; 30cm-es: 
2.800Ft/fm. Ta-
karólécek RAK-
TÁRRÓL azonnal 
30, 50, 70mm-es 
s z é l e s s é g b e n . 
Gödöllőn belül 
INGYENES kiszál-
lítással. Érd.: Kor-
Mon Nyílászáró 
Kft. Gödöllő, Kos-
suth L. u. 26. Tel.: 
06-30-280-9375; 
06-30-398-4815
+ Velux árnyéko-
lók 1 hetes szál-
lítási határidővel: 
-külső hővédő ro-
lók, -belső fény-
záró rolók (Disney 
kollekcióval), -ro-
letták, -energia-
rolók, -redőnyök. 
Érd.: Kor-Mon 
Nyílászáró Kft. 
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Gödöllő, Kossuth L. u. 26. Tel.: 
06-30-280-9375; 06-30-398-4815
+ ELADÓ! CERAGEM MASTER M 
3500 masszázságy, orvostechni-
kai eszköz, mely megőrzi egész-
ségünket. Tel: 06-70-501-5161 
+ GYÖNYÖRŰ OSZLOPTUJÁK kap-
hatók Gödöllőn termelőtől. Több 
mint 1.000 közül választhat 30-40 
%-os áron. Tel: 30/569-8137 

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
+ AKKUMULÁTOR minden tí-
pusú gépjárműhöz szaküzle-
tünkben vagy kiszállítással. 
Szolgáltatásaink: beszerelés, 
bevizsgálás, töltés-mérés, szak-
tanácsadás. Minőségi akkuk, új 
akciók. Gödöllő, Dózsa Gy. út 
50. (Temetővel szemben) 06-
30/536-4300, 28/611-728 www.
akkugodollo.hu
+ Eladó egy „Tornádó” nevű há-
rom kerekű ELEKTROMOS KE-
RÉKPÁR. Alig használt, de gyenge 
az akkumulátora. Ára: 130.000 Ft. 
Tel: 20/886-1656, 20/886-1655
 
EGYÉB
+ MÉZET közvetlenül a terme-
lőtől, a Ludányi Méhészetből! 

Akác-, Virág-, Hárs-, Gesztenye-, 
Repce krém-, Lépesméz, Propo-
lisz, Virágpor kapható. 3kg fölött 
házhoz szállítjuk. 30/9891-721 
+ Vásároljon HAMISÍTATLAN, 
OMME zárszalagos mézet közvet-
lenül a termelőtől! Akác.,  hárs-, rep-
ceméz. 720ml-es csavaros tetejű 
befőttes üveget cserébe elfogadok. 
Házhoz szállítás. Szabó Méhészet 
Gödöllő, Lovas u.3. 28/417-913
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2017. MÁJUS 2.
  Megfejtés: Fábián László egyik aktuális versének első két sora.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Janiga Krisztián, Palotakert 13., 
Boross Marianna, Gyöngyvirág u. 1.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Kubatov Balázs, 2111 Szada Koncz 
köz 6., Rosinecz Adrienn, Szőlő u. 24.
A Happy Box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os utalványát nyerte: dr. Mundruczó János, Béri Balog Á. u. 7. 
A Városi Múzeum 1000 Ft értékű ajándékutalványát nyerte: Tóth Réka, Munkácsy M. u. 3/A., 
Villányi József, Szabadka u. 8/A.  
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Czeigler Nóra, 
Fenyves köz 36., Ritecz Nóra, 2170 Aszód Podmaniczky út 37.

Felhívjuk tisztelt megfejtőink figyelmét, hogy a nyereménysorsoláson való részvételhez elen-
gedhetetlen, hogy – akár postai úton, akár e-mailen küldik be a megfejtést – a nevük mellett a 
pontos postai címűket is megadják! Köszönjük!

Nyitva: H–Szo  800–1700

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

MUSKÁTLI ÉS

EGYNYÁRI NÖVÉNYEK

VÁSÁRA!


