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Nagy erőkkel folynak 
a Budapest–Hatvan 
vasútvonal felújítá-
si munkái. A gödöllői 
vasútállomáson már 
megkezdődött az 
épületek bontása és 
az egyetemi város-
részhez átvezető alul-
járó kialakítása. 

Március 1-jével Má-
riabesnyőn is új sza-
kaszba lépett a mun-
ka, lapzártánk idején 
zárták le a Besnyői 
utcai aluljárót, a gép-
kocsik az Ősz utcánál 
kialakított vasúti át-
vágáson át közleked-
hetnek és erre járnak 
a volánbuszok is. A 
közlekedési rend változása az 
eddiginél nagyobb figyelmet 
követel a gépkocsivezetőktől. 
Az új forgalmi rend – aminek 
részleteiről az 5. oldalon tájé-

kozódhatnak – július15-ig ma-
rad érvényben. 

Márciusban még egy új mun-
kafolyamat veszi kezdetét: a 
tervek szerint 18-án félpályás 

lezárás mellett megkezdik a 
Szent-Györgyi Albert utcai híd 
(A tűzoltóság felőli egyetemi 
behajtó – a szerk.) rekonstruk-
cióját.

Itt az átépítést a forgalom 
megtartása mellett végzik 
majd, félpályás lezárás mellett.

(folytatás
az 5. oldalon)

EgyrE  több 
forgalmirend-
változás!
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– Év eleje van, hogyan si-
került elkészíteni a 2019-es 
költségvetést?

– Az ötéves ciklus ne-
gyedik esztendejét zártuk, 
azokat, amiket eltervez-
tünk, gyakorlatilag mindent 
meg tudtunk valósítani, sőt 
valamivel többet is. Foglal-
koztunk az infrastruktúra 
fejlesztéssel (vízelvezetés, 
járda-, út- és kerékpárút-építés), 
a Testőrlaktanya felújításával, és 
természetesen a legnagyobb beruházásunk a 
főtér bővítése volt. A játszótér roppant népsze-
rű. 

Az idei évre nézve a forrásaink szűkültek, 
mert az állam egyre több feladatot ró az önkor-
mányzatokra. 2018-ban a bevételeink is csök-
kentek, hiszen a TEVA bezárt, így egy nagyon 
komoly iparűzésiadó-bevétel esett ki. Ennek el-
lenére tudtuk tartani az egyensúlyt a költségve-
tésben, a városnak nincsen adóssága. Mindent 
a saját bevételeinkből valósítottunk meg.

– A költségvetésben mik azok, amiket 
idén szeretne megvalósítani a város?

– Folytatjuk az infrastrukturális beruházáso-
kat, ez mindig a legfontosabb tétel a költségve-
tésben. Közel 1 milliárd forintot fordítunk idén 
vízelvezetésre, csatorna-, járda-, út-, illetve  
kerékpárút-építésre. Ami az utóbbit illeti, idén 
összekötjük a Dózsa György úti kerékpárutat, 
a Hunyadi, a Blaháné és a Testvérvárosok útjá-
val a Berente utcánál. Pályáztunk az Isaszegi út 
melletti földes kerékpárút felújítására is. A terv 
az, hogy a városközpontból el lehessen jutni az 
arborétumig, illetve az Állami telepekig. 

– Ha már kerékpárút-fejlesztésről beszélt, 
mi a tapasztalat, átszoknak az emberek?

– Lassan kezdenek átszokni. Csináltunk egy 
felmérést az oktatási intézményekben, hogy 
a gyerekek közül hányan járnak így iskolába. 
Ezeket feldolgozzuk és beépítjük a kerékpá-
rút-fejlesztési programba is, illetve olyan oktatói 
programokat szeretnénk elindítani, ami a gye-
rekeket nemcsak rászoktatja a biciklivel való 
iskolába járásra, hanem biztonságossá is teszi 
a közlekedésüket. Én magam is rendszeresen 
kerékpározom, ahogy beköszönt a jó idő, újra 
kerékpárral fogok munkába járni. 

A másik fejlesztési feladatunk a Testőrlakta-
nya befejezése, a tervek szerint az év vége felé 
fog elindulni az épület teljes, komplex működé-
se. Folytatódik a játszótérprogram is, mintegy 
20 millió forintos nagyságrendben. 

Sikeresen pályáztunk az Alsópark rehabili-
tációjára is, majd beadtuk anyagunkat ennek a 
második fázisára is, ami annyit jelent, hogy a 
Rákos-patak vízrendezése és az egész Alsó-
park-felújítás is sorra kerül, ami lehetővé teszi 
a szabadidős programok bővítését, valamint 
összeköti a kastélyt és a városközpontot e fej-
lesztésen keresztül.

– Sokan kérdezik: lesz-e új városháza?
– Városháza most is van, ott dolgozunk. 

Igaz, több helyszínen látjuk el a feladatokat, de 
természetesen, ahogy ezt annak idején meg-
ígértük, a felújítás után a hivatal minden része 
visszakerül a központi épületbe. Megvannak 
a kiviteli tervek és kezdődik a közbeszerzés a 
városháza bővítésére, aminek az első fázisát 
szeretnénk idén elindítani. Ez a múzeum és a 
mostani városháza közti üres telek beépítését 
jelenti, ahol nagyterem és ügyfélfogadó rész 
lesz. A fejlesztés második fázisa 2020-ban va-
lósulhat meg, ami a jelenlegi épület rehabilitá-
cióját és modernizálását jelenti. A leglényege-
sebb, hogy a hivatal minden része visszakerül 
a központi épületbe.

– Idén ősszel lesznek az önkormányzati 
választások, hogyan látja az elmúlt öt évet?

– Azt a programot, amit meghirdettünk a lo-
kálpatrióta program keretein belül, meg tudtuk 
valósítani. A teljes ötéves ciklusról beszámolót 
hozunk nyilvánosságra, amiben minden egyes 
forinttal, minden egyes tétellel elszámolunk.

Persze, mivel választási év van, nagyon sok 
kritika várható, hogy gyengítse a pozíciónkat, 
de ez nyilván minden választásban benne van. 
Azt gondolom, büszkén és jó érzéssel mondha-
tom, hogy ebben az öt esztendőben tisztesség-
gel, becsülettel teljesítettük a feladatunkat.

– Mi a helyzet a hulladékszállítással?
– Továbbra is a Katasztrófavédelem finanszí-

roz és irányít, a Zöld Híd pedig szolgáltat. Ez a 
„felállás” akkor indult el, amikor még az elnöke 
voltam a társulásnak, de annyira kivéreztették a 
céget, hogy nem volt a számlán pénz és abba 
a kényszerhelyzetbe kerültünk, hogy le kellett 
állítani a szolgáltatást néhány napra. Ez a poli-
tikai játszma, amit Vécsey László vezetésével, 
a polgármesterek bevonásával lejátszottak az 
én eltávolításomra, gyakorlatilag nem oldotta 
meg a helyzetet. Fördős Attila váci polgár-
mestert jelölték ki erre a feladatra. Az a több-

letköltség, amivel a Katasztrófavédelem ellátja 
a feladatot, az több, mint amennyit mi annak 
idején a kukaholdingtól kértünk. Gyakorlatilag 
három hónapon belül semmiféle tájékoztatást 
nem kaptak a polgármesterek, köztük én sem. 
Írásban érdeklődtem az elnöktől, hogy hol tart a 

helyzet megoldása, de választ nem kap-
tam. Azt gondolom, a leglényegesebb 
dolog – amit én annak idején helyreállí-
tottam ezzel a kikényszerített helyzettel 
– hogy a szolgáltatás ma is működik. A 
350 ezer embert érintő hulladékgazdál-
kodás a térségben rendben van, a 400 
ember munkahelye biztonságban van, 
így adtam át a feladatot és azt az 50 
ezer oldalnyi anyagot, ami az elmúlt 13 
évnek a munkáját összegezte. Innen-
től kezdve számomra csak az a kér-
dés, mikor fog helyreállni a rend.

– Lehet-e már tudni valamit a kö-
vetkező öt év programjáról?

– Nagyjából az irányok ki vannak 
jelölve, hiszen egy önkormányzat 

nem ciklusokban gon-
dolkodik, hanem stra-
tégiát készít. Ez az in-
tegrált városfejlesztési 
stratégiában már kör-
vonalazódott, abba az 
irányba megyünk. Ez 
széleskörű társadalmi 
egyeztetésnek az ered-

ménye.  Folytatjuk az infrastrukturális fejleszté-
seket, de ez függ attól is, hogy mennyi forrás áll 
majd rendelkezésre. Jól tudjuk, az állami költ-
ségvetés nem igazán önkormányzatbarát, nem 
fog sok mindent finanszírozni, illetve azoktól az 
önkormányzatoktól, amelyeknél van saját bevé-
tel, adó formájában el is veszik. A legnagyobb 
célkitűzésünk, hogy a helyi gazdaságot fejlesz-
szük; a cégek itt maradjanak, ne menjenek el.

– Jelenleg két nagy beruházás is zajlik...
– A város jelenlegi legnagyobb fejlesztése az 

európai uniós forrásból készülő, az állam által 
bonyolított beruházás, a Budapest–Hatvan vas-
útvonal fejlesztése, ami persze most felbolygat-
ja az életünket. De cserébe egy korszerű vo-
nalat kapunk majd, aminek eredménye, hogy 
25-30 perc alatt a Keletiben lehetünk. Ez is 
csökkentheti a Gödöllőn átmenő autóforgalmat.

A vasút mellett még egy nagy volumenű, nem 
városi forrásból történő beruházás zajlik, ez az 
uszoda építése. 2014-ben megígérték, hogy a 
következő évre már készen is lesz, sokáig nem 
történt semmi, most nagy erőkkel megindult az 
építkezés. Erről információink azonban csak a 
sajtóból és Vécsey László nyilatkozataiból van-
nak, hiszen ő korábban be is jelentette, hogy 
„ehhez a városnak semmi köze nincsen, így 
nem fogjuk tudni megakadályozni”. Szeretném 
jelezni, nem is akartuk megakadályozni! Örü-
lünk ennek a beruházásnak, várjuk a végét.

– Sokszor felmerül önnel kapcsolatban a 
kérdés, hogy indul-e a választásokon?

– Igen, indulok a választáson, a Lokálpatrió-
ta Klub „színeiben” belül, mint ahogy eddig is. 
Úgy érzem, van bennem annyi energia, erő és 
kreativitás, hogy a következő öt évet bátran el 
tudjam vállalni. Újabb és újabb dolgokkal sze-
retnék Gödöllő fejlesztésében előre lépni.

JA
(Az interjú teljes terjedelmében a szolga-

lat.com-on, valamint Facebook-oldalunkon 
olvasható. A beszélgetés pedig a Gödöllő Net 

TV Facebook-oldalán tekinthető meg.)

Gödöllő fejlődése az elsődleGes cél
30 perc címmel új, beszélgetős műsor 
indult a Gödöllő Net TV-n március 4-ei 
kezdettel. A hetente megjelenő műsor-
ban a város ismert, népszerű, érdekes 
életpályát befutott lakosaival kötetlen, 
jó hangulatú, de tartalmas, aktualitá-
sokkal foglalkozó be-
szélgetések készülnek. 
Az első adás vendége ki 
más lehetett volna, mint 
dr. Gémesi György, Gödöl-
lő város polgármestere, 
akivel az idei év terveiről 
beszéltünk.

dr. Gémesi György
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FELHÍVÁS KoSZoRÚZÁSRA
Tisztelt Ünneplő Közönség! Gödöllő város lakói!

Gödöllő Város Önkormányzata az 1848/49-es forradalom és 
szabadságharc évfordulója alkalmából ünnepi megemlékezést 
szervez 2019. március 15-én, 10 órakor a főtéren. Az ünnepi 

műsor koszorúzással folytatódik a Petőfi téren. 
Kérjük az intézményeket, rendvédelmi szerveket, pártokat, civil 
szervezeteket, ünneplő vendégeinket, hogy koszorúzási szándé-
kukat szíveskedjenek legkésőbb 2019. március 13-án, 15 óráig 
jelezni, hétfőtől péntekig 9-15 óráig a +36-70-338-1838-as telefon-
számon, hogy a koszorúzás rendjét pontosan ki tudjuk alakítani.

Egyben kérjük, hogy az előkészületek segítése érdekében szíves-
kedjenek a koszorúkat az ünnep napján legkésőbb 9.30 óráig a 

helyszínre juttatni, megérkezésüket munkatársainknak jelezni.

FÁKLyÁS FELVoNuLÁS
A hagyományos felvonulás március 14-én, 18 órakor kezdődik.
A szokásoknak megfelelően a Petőfi-szobortól a Dózsa György 

úti temető 1848/49-es emlékművéig tart a menet.
Tiszteletadás, koszorúzás az emlékműnél. 

Meghívó az 1848/49-es magyar
forradalom és szabadságharc
kitörésének 171. évfordulója

alkalmából tartandó ünnepségre

2019. március 15., 1000

Helyszín: Gödöllő város főtere, Petőfi-szobor

„Köztük élek!”

A műsor után koszorúzás a Petőfi-szobornál, majd lovasok és fogatok 
felvonulása a Tarsolyos Lovas Egylet szervezésében.

Közreműködnek:

Mészáros Beáta (Garabonciás Színtársulat)

Köszöntot mond: dr. Gémesi György, Gödöllo város polgármestere

Tarján Péter színművész
Rehorovszky Gábor (elektromos zongora)

A Damjanich János Általános Iskola tanári és gyermekkórusa
„Márciusiak” zenekar

A musort szerkesztette és rendezte: Mészáros Beáta

Gödöllői Városi Fúvószenekar, vezényel: Ella Attila

MeGHíVó – „GÖdÖllő VárosérT” kITüNTeTés
Tisztelettel meghívjuk

2019. március 15-én (péntek) 16 órára
a Művészetek Háza Gödöllő színháztermébe a

„Gödöllő Városért” kitüntetés átadó ünnepségére.
kitüntetettek:

Kis Jánosné, Kalória Közhasznú Kft.
Kája Sándor, a máriabesnyői Nagyboldogasszony Bazilika kántora

Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény szakmai közössége
Polgármesteri Ezüstérem:

Rácz Barnabás és Kardos Zoltán

Május 26-ára tűzte ki az Európai 
Parlament magyar képviselőinek 
választását áder János köztár-
sasági elnök.

„Az Európai Tanács döntése 
értelmében az unió országaiban 
2019. május 23. és 26. között kell 
megtartani az európai parlamenti 
választásokat. Alkotmányos köte-
lességemnek eleget téve, össz-
hangban az uniós rendelkezések-
kel és hazánk Alaptörvényében 
foglaltakkal, az európai parlamenti 
választások magyarországi idő-
pontját 2019. május 26-ára írom ki.

A választás valamennyi válasz-
tójoggal rendelkező honfitársunk 
számára lehetőség arra, hogy a 
következő öt esztendőben befo-
lyásolja az Európai unió jövőjét.

Magyarország a hazánk, Eu-
rópa a közös otthonunk. Vala- 
mennyi választásra jogosult honfi-

társamat arra kérem, vegyen 
részt a soron következő európai 
parlamenti választáson” – olvas-
ható az elnöki nyilatkozatban. 

Az Európai Parla-
ment tagjainak válasz-
tásán választójogosult:

• a magyar állampol-
gár, ha

 - Magyarorszá-
gon él, magyarországi 
lakcímmel rendelke-
zik,

 - Magyarorszá-
gon él, bejelentett 

lakcímmel nem rendelkezik, és 
regisztrációs kérelmealapján sze-
repel a központi névjegyzéken

 - külföldön él, az Európai 
unió területén kívüli lakóhellyel 
rendelkezik, és regisztrációs ké-
relme alapján szerepel a központi 
névjegyzéken

• az Európai unió más tagálla-
mának állampolgára, ha Magyar-
országon él, magyarországi lak-
címmel rendelkezik, és kérelme 
alapján szerepel a névjegyzékben 
az EP tagjainak választásán;

Magyarországról 21 képvise-
lő jut mandátumhoz az Európai 
Parlamentben. A mandátumuk 5 
évre, 2024-ig szól.

(kj)

Március 1-jén lépett életbe az új kormányzati igazgatásról szóló 
jogszabály, amely a minisztériumok és háttérintézményeik, va-
lamint a kormányhivatalok, járási hivatalok dolgozóit, továbbá a 
nyugdíjfolyósítónál dolgozókat és a Magyar Államkincstár vala-
mennyi kormánytisztviselőjét és ügykezelőjét érinti. 

Az új kormányzati igazgatásról szóló jogszabály szerint a köz-
ponti hivatalok tisztviselőinek ezentúl nem számít bele a munka-
idejébe a fél órás ebédszünet, a dolgozók alapszabadsága az 
eddigi 25 napról 20-ra csökken, továbbá már nem a munkában 
töltött idő, hanem a pozíció határozza meg a további szabadna-
pok számát. A megyei és fővárosi kormányhivatal dolgozóinak 
ezentúl nem jár cafeteria, és a napi munkaidő ellentételezés nél-
kül is kiterjeszthető 12 órára. A  törvényt tavaly december 12-én 
fogadta el az országgyűlés a kormánypárti képviselők szavaza-
taival. 

A Magyar Államkincstár valamennyi kormánytisztviselőjének, 
ügykezelőjének, a minisztériumok és háttérintézményeik, vala-
mint a kormányhivatalok, járási hivatalok és a nyugdíjfolyósító 
dolgozóinak március 1-jétől megváltozott a jogviszonya, ettől 
kezdve kormányzati szolgálati jogviszonynak nevezik azt.

A szakszervezetek már decemberben is tiltakoztak a törvény 
módosítása ellen – eredménytelenül. A  Magyar Köztisztviselők, 
Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete 
most március 14-re sztrájkot hirdetett.

(ny.f.)

Hosszabb munkaidő és kevesebb 
szabadság a közszférában

EurópAi pArlAmENTi VálAszTás: 
május 26.
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A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 
arról tájékoztatta az önkormányzatot, 
hogy Gödöllő településen a hivatal el-
nöke által 2019-re engedélyezett, ön-
kéntes adatszolgáltatáson alapuló la-
kossági adatfelvételeket hajt végre, a 
korábbi évek gyakorlata szerint. 

A felvételek országos Statisztikai 
Adatfelvételi Program (oSAP) szerinti 
nyilvántartási számai és megnevezései 
a következők: 

1539 Munkaerő-felmérés és kiegé-
szítő felvételei 

1942 A lakosság utazási szokásai 
2003 Háztartások információs és 

kommunikációs technológiai esz-
köz-használata 

2153 Háztartási költségvetési és élet-
körülmény adatfelvétel, naplóvezetés 

2154 Háztartási költségvetési és 
életkörülmény adatfelvétel, éves kikér-
dezés 

Az összeírási munkát a Közpon-
ti Statisztikai Hivatal megbízásából a 
Statek Statisztikai Elemző Központ Kft. 
(Statek Kft.) fényképes igazolvánnyal 
ellátott kérdezői végzik. A válaszadásra 
kijelölt háztartások kiválasztása a KSH 
népszámlálási adatállományának aktu-
alizált változatából véletlenszerű min-

tavétellel történik az ország különböző 
településein. Az adatfelvételekből szár-
mazó eredmények nélkülözhetetlenek 
a társadalom jellemzőinek feltérképe-
zésében. 

A kapott adatokat a Központi Statisz-
tikai Hivatal a hivatalos statisztikáról 
szóló 2016. évi CLV. törvény, valamint 
az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 
2016/679 Rendelet (általános adat-
védelmi rendelet, GDPR) előírásának 
megfelelően bizalmasan kezeli, azokat 
más szervek, személyek részére nem 
szolgáltatja ki. Az eredményeket név és 
egyedi adatok nélkül, valamint összesí-
tett statisztikai táblázatokban közlik. 

A lakosság és az önkormányzat ré-
szére munkanapokon hétfőtől csütörtö-
kig 8:00 és 16:00 óra között, pénteken 
8:00 és 14:00 óra között a +36-80-200-
766-os telefonszámon, illetve a lakin-
fo@ksh.hu email címen adnak további 
felvilágosítást. 

Az adatgyűjtés módszertanával és a 
kutatási eredményekkel kapcsolatosan 
a www.ksh.hu internetes oldalon talál-
ható Adatgyűjtések/Lakossági adat-
gyűjtések menüpont nyújt tájékoztatást.

(db)

Több ezerre tehető azoknak 
a kulturális közfoglalkoztatot-
taknak a száma, akik febru-
ár 28-án értesültek róla, hogy 
utolsó munkanapjukat töltik. A 
kormány ugyanis nem hosszab-
bította meg a kulturális közfog-
lalkoztatottak február végén 
lejáró szerződéseit a Magyar 
Nemzeti Múzeumnál és az or-
szágos Széchényi Könyvtárnál. 
A program minden év február 
végén járt le, és márciussal in-
dult az új. A döntésről az intéz-
mények semmilyen előzetes 
tájékoztatást nem kaptak.

A kulturális közfoglalkoztatási 
program megszűnése súlyosan 
érinti a Gödöllői Városi Könyv-
tár és Információs Központot és 
a Gödöllői Városi Múzeumnak 
is súlyos érvágást jelent. 

Fóthy Zsuzsanna, a GVKIK 
igazgatója március elsején érte-
sült arról, hogy nem folytatódik 
a program. Mint lapunknak el-
mondta, az elmúlt öt évben min-
dig az utolsó pillanatban jöttek 
az információk a következő cik-

lus indításáról, így nem 
aggódtak miatta. Nem 
volt semmi előszele 
annak, hogy nem lesz 
folytatás. A könyvtárnál 
két ilyen státusz volt, 
ebből az egyik volt be-
töltött, a másikat az új 
program indulásával 
szerették volna betöl-
teni. Az így alkalmazott 
munkatársuk jelentős 
munkát végzett: a cser-
készkönyvtár és levél-
tár anyagát dolgozta fel, amire 
most nincs más kapacitása az 
intézménynek. Fóthy Zsuzsan-
na úgy fogalmazott: bár a dön-
tés jelentősen befolyásolja mun-
kájukat, leginkább annak emberi 
oldalát tartja felháborítónak.

Nehéz helyzetet teremt a 
program megszűnése a Gödöl-
lői Városi Múzeumban is. keré-
nyiné Bakonyi Eszter igazgató 
úgy tájékoztatott, az intézmény-
nél öt főt érint a váratlanul jött 
döntés. A kulturális közfoglal-
koztatási program segítségé-

vel alkalmazott munkatársak a 
Nemzeti Múzeum koordinálásá-
val kerültek az intézményhez, 
s nagy segítséget jelentettek a 
múzeum anyagának digitalizá-
lásában, ami egyébként köte-
lező alapfeladat, a szükséges 
személyi háttér azonban hiány-
zik hozzá. Mint mondta, az így 
alkalmazott munkatársak állo-
mányvédelmi szempontjából is 
jelentős munkát végeztek.

A kulturális közfoglalkoztatási 
program 2013-ban indult, s azó-
ta működött nagy sikerrel. Igaz, 

az idei célok között a kormány 
nem említette külön a kulturá-
lis közfoglalkoztatást – de arról 
sem volt szó, hogy megszün-
tetnék. Információink szerint 
február 28-án egy telefonhívás-
ból tudta meg a Nemzeti Múze-
umnál hogy lezárul a program, 
március 1-jén kaptak hivatalos 
levelet, amelyből kiderül: a bel-
ügyminiszter az emberi erőfor-
rások miniszterének vélemé-
nyét elfogadva nem támogatta 
a múzeum pályázatát.

(ny.f.)

Premontrei fejlesztések:
Új növények,

rendezettebb terület

Gödöllőn is véGez
adatGyűjtést a KsH

Megszüntette a korMány
a kulturális közfoglakoztatási prograMot

Új műsoroK
a Gödöllő nettv-n

Két új, hetente jelentkező műsorral indult a márci-
us a Gödöllő net tv-n.

a 30 perc című riportműsorban kötetlen, jó han-
gulatú, de tartalmas, aktualitásokkal foglalkozó 
beszélgetéseket láthatnak. az első adás vendége 
dr. Gémesi György polgármester volt, a hónap to-
vábbi részében scherzinger mária, a német nem-
zetiségi önkormányzat alelnöke, sz. jánosi er-
zsébet festőművész, a levendula Galéria vezetője 
és Gémesi Csanád európa-bajnok kardvívó lesz a 
műsor vendége. 

szintén hetente jelentkezik a Gödöllő net tv hí-
rösszefoglalója, ami átfogó képet és pontos infor-
mációkat ad a városunkban történt eseményekről. 

mindkét műsor hétfőnként kerül fel a Gödöllő tv 
youtube-csatornájára és Facebook-oldalára, amit 
Godollonettv néven találnak meg az érdeklődők. 

(dz)
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Lapzártánk idején új forgalmi rend lépett 
életbe Máriabesnyőn a vasúti felújítás mi-
att. 

A Gárdonyi u. a Besnyő utca felől egy-
irányusításra került az Aranyos patak 
hídjától a Mikes Kelemen utcáig. A Mikes 
Kelemen utca kétirányú lett, a gépjármű-
vek a P+R parkolónál tudnak megfor-
dulni, a Gárdonyi Géza utcába azonban 
nem lehet róla behajtani.

A Besnyő utcai aluljáró bontása a na-
pokban megkezdődik, emiatt a Klapka 
utcát a Nyár utcánál lezárták.

A Klapka utca forgalma az Ősz utcá-
val szemben a vasúti pálya átvágásában 
az első ütemben épített ideiglenes terelő 
úton keresztül éri el a Gárdonyi utcát. A 
Klapka u. gyalogos forgalma is itt kerül át-
vezetésre. A Volán helyi járatú autóbuszok 
Tél utca megállóját a terelés nem érinti.

Az autóbuszforgalom a Szabadság út-
ról a Besnyő u. felől egyirányú Gárdonyi 
G. utcán át halad, a Klapka u. buszfordu-
ló felé, illetve vissza a Gárdonyi u.-Mikes 
Kelemen utcán keresztül éri el a Szabad-
ság utat.

A Besnyő utcai Reál élelmiszerboltnál 
lévő – bolt felőli – autóbusz megálló át-
helyezésre került a Szabadság úton lévő 
megállóba a városközpont felé, a másik 
oldali megálló helye nem változott.

A városközpont felől érkezők, a Sza-
badság úti jelzőlámpás csomópontban 
jobbra lehajthatnak a Besnyő utcára. A 
Besnyő utcáról az egyirányú Gárdonyi 
utcára hajtanak, majd az ideiglenes ösz-
szekötő úton át érik el az Ősz utcánál a 
Klapka utcát.

Az Aszód felől érkezők a Szabadság 
úti jelzőlámpás csomópontban balra ka-
nyarodva érik el a Besnyő utcát, s on-
nan – az előbbiek szerint – az egyirányú 
Gárdonyi utcán, majd az ideiglenes ösz-
szekötő úton át érik el az Ősz utcánál a 
Klapka utcát.

A Klapka utca felől érkezők az ideigle-
nes összekötő úton át a Gárdonyi utcára 
hajtanak, ahol csak jobbra lehet tovább 

haladni, majd a Mikes K. utcán keresztül 
jutnak el a Szabadság útra. 

Az autóbuszok is ezen a vonalon köz-
lekednek.

Ez a forgalmirend marad várhatóan jú-
lius 15-ig, az új közművek kiváltásáig, az 
új aluljáró 
alatti közúti 
szakaszok 
megépí té -
séig.

A fejlesz-
téssel és 
a forgalmi 
rend vál-
t o z á s á v a l 
k a p c s o l a -
tosan ész-
r e v é t e l t , 
panasz be-
jelentést a 
godollohat-
van@vasut-
technika.hu 
e-mail cí-
men tehet-
nek.

A múlt héten megtörtént az ideiglenes 
MÁV-pénztár átköltöztetése a buszpálya-
udvar melletti konténerekbe. A pénztár és 
a váróterem március 1-jével megkezdte 
működését. Itt a vonatjegyek és bérletek 
vásárolhatók, amik természetesen nem 
csak a pótlóbuszokra, hanem a Pécel-
től vagy Aszódtól közlekedő vonatokra 
is érvényesek. A létesítményben MÁV 
pénztár működik, annak összes szolgál-

tatásával.
MáJusbAN ToVább 
NeHezedIk A VAsúTI 
kÖzlekedés

Tovább bonyolódik a 
vasúti közlekedés tavasz 
végén, május 13-26. kö-
zött ugyanis lezárják a 
Keleti pályaudvart – tette 
közé a MÁV. A lezárás 
idején valamennyi, a Ke-
leti pályaudvart érintő elő-
városi és távolsági vonat 
menetrendjében lesznek 
változások, a vonatokat a 
Keletiből más állomások-
ra irányítják át.

A két hét alatt olyan 
karbantartási munkákat 
végeznek, amelyeket a 
vonatforgalom fenntartá-
sa mellett nem lehet vég-
rehajtani, többek között 
felújítják a peronokat, ja-
vítják a vakolatot, ellenőr-
zik a vasúti infrastruktúrát 
és cserélik az elhasználó-
dott alkatrészeket. A be-
avatkozások által javulni 
fog a szolgáltatási szín-
vonal, valamint a vonatok 
pontossága – áll a közle-

ményben.
A forgalomszervezéssel kapcsolatban 

jelenleg még tartanak az egyeztetések, a 
menetrendi változásokról a MÁV később 
ad tájékoztatást.

(j.)

Vasút: új forgalmi rend máriabesnyőn

ElkészülT A koNTéNErVáró
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Burkus Alexandra haigái díszítik a 
Civil Házat. A különleges hangulatú 
kiállítás a DuFLEX szervezésében 
vasárnap nyílt meg, és április 10-ig 
tekinthetik meg az érdeklődők.  

A haiga a japán festészet egy ága, 
amiben szorosan kapcsolódik egy-
máshoz a kép és a vers. Kezdet-
ben tussal, kalligrafikusan írták a 
képhez tartozó verseit, pontosab-
ban haikut a tekercsekre. 
A haiku a japán költészet egyik jel-
legzetes versformája, mami a XX. 
század elejétől egyre több nyelv 
irodalmában megjelent. A három 

sorból álló versekben 5, 7 és 5 szó-
tagból álló sorok találhatók, s nem 
feltétlenül kell rímelniük. A haikuk 
napjainkban egyre nagyobb nép-
szerűségnek örvendenek 

Ma már a festmények helyett sok-
szor fotók kerülnek a versek mellé, 
mint ahogy Burkus Alexandra kiál-
lításán is. 
A megnyitón Six Edit, a Gödöllői 
Civil Kerekasztal Egyesület elnöke 
mondott köszöntőt, majd danis Já-
nos EFIAP/g fotóművész nyitotta 
meg a különleges hangulatú kiállí-
tást.                       (k.j.)

A gödöllői középfokú oktatási intézmények előkelő helyen szerepel-
nek az országos rangsorokban. Bár egyre nő azon oktatási kérdések-
kel foglalkozó szervezetek száma, amelyek különböző szempontok 
alapján végeznek összehasonlításokat, a Török Ignác Gimnázium, a 
Premontrei Szent Norbert Gimnázium és a Református Líceum min-
den esetben a legjobbak között van.  
A múlt héten a budapestkornyeke.hu internetes portál az agglomerá-
cióban működő középiskolák top 10-es listáját készítette el. 
„Gödöllő három középiskolával is képviseli magát a top 10-es listán, 
így elmondható, hogy a legtöbb jó középiskola Gödöllőn van az agg-
lomerációban” – állapították meg a szerkesztők, akik a sorrend kiala-
kításánál az oktatási Hivatal által közzétett legfrissebb kompetencia-
méréseket és érettségi eredményeket vették figyelembe.
Az agglomerációs középiskolák rangsora:
1. Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakgimnázi-
um;... 5. Gödöllő, Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Egyházzenei 
Szakgimnázium és Kollégium; 6. Gödöllői Török Ignác Gimnázium;... 
10. Gödöllői Református Líceum Gimnázium.

A Nemzetközi Természetfilm Feszti-
vál Gödöllő szervezői meghirdették a 
„Köztünk élnek” amatőr filmpályáza-
tot, melynek célja, hogy az amatőr fil-
mesek megmutassák, hogy szerintük 
ki vagy kik azok az emberek, csopor-
tok, civil szervezetek ma a Kárpát-me-
dencében, akik a természet- és környezetvédelem területén kiemel-
kedő munkát végeznek.
Nem a film művészeti értéke és technikai minősége, hanem a riport 
témája, az ember vagy a csoport tettének és tevékenységének bemu-
tatása a díjak fő mérvadója. Szeretnék, ha a filmek (riportok) bemu-
tatnák az embereket, a céljaikat, a kezdeményezést, a tettet, amit a 
környezetük tisztaságáért, az ott élő emberek és élőlények életkörül-
ményeinek a javulásáért, megóvásáért tesznek. 
Nevezni két riporteri korosztályban lehet: 18. életévét még be nem 
töltött és 18 év felett (korhatár nélkül). két szekcióban: Természet-
védelemért 2019; Környezetvédelemért 2019. Nevezési határidő: 
április 10. 
Egy pályázó maximum 2 rövidfilmmel pályázhat. A film hossza 3-15 
perc között lehet. A pályázatra nevezett filmeket szakmai zsűri bírál-
ja el. A zsűrizett filmek a Nemzetközi Természetfilm Fesztivál idején 
(2019. május 25- 27.) a nagyközönség számára vetítésre kerülnek az 
Alsóparkban, a hagyományosan felállításra kerülő LED-falon. A ver-
seny során, a zsűri döntése alapján összesen 4 első helyezettethir-
detnek ki: Természetvédelemért 2019 - az év embere vagy csoportja, 
Környezetvédelemért 2019 - az év embere vagy csoportja, A legjobb 
riporter – 18 év alatt, A legjobb riporter - 18 év felett.
Díjazás: összesen 1 millió forint értékben kerülnek díjak kiosztásra 
a fenti kategóriák szerint (kiegészítve a különdíjakkal). A pályázatok 
eredményhirdetésére és a díjak átadására 2019. május 26-án, va-
sárnap, a Nemzetközi Természetfilm Fesztivál természet- és környe-
zetvédelmi programjainak díjátadóján kerül sor. A pályázatokról és a 
részvételi feltételekről az érdeklődők pontos információkat találnak a 
godollofilmfest.com oldalon.

képek és irodalom 

gödöllőn van a legtöbb jó középiskola

 „köztünk élnek”: amatőr filmpályázat
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Közel másfélezren kísérték utol-
só útjára Stella Leontin mester-
kanonokot, címzetes prépostot, 

érdemes főesperest, a máriabes- 
nyői Nagyboldogasszony Bazi-
lika plébánosát február 26-án, 
Vácon.  
Az engesztelő szentmiseáldo-
zatot dr. Beer Miklós váci me-
gyéspüspök mutatta be Palánki 
Ferenc debrecen-nyíregyházi 
megyéspüspök, Snell György 
esztergom-budapesti segédpüs-
pök, dr. Varga Lajos váci segéd-
püspök és Nagy András címze-
tes apát koncelebrálásával.
A szentbeszédet Varga Lajos 
püspök mondta; kiemelte, hogy 
Leontin atya életét két fontos 
lelki tényező mélyítette el: meg-

ragadta őt Loyolai Szent Ignác, 
valamint Prohászka ottokár lel-
kisége és szellemisége. Beszélt 

Leontin atya Szűz Máriához 
fűződő tiszteletéről, szeretetéről, 
az egyházmegye két legfonto-
sabb Mária-kegyhelyéhez, a váci 
Hétkápolna és a Máriabesnyői 
Bazilikához való kötődéséről. 
A szentmise végén Beer Miklós 
megyéspüspök beszentelte a 
koporsót, Stella Leontint a ka-
nonoki kriptában helyezték örök 
nyugalomra. A szertartás során 
a Gödöllői Premontrei Szkóla tel-
jesített zenei szolgálatot Balogh 
Péter Piusz apát vezetésével. 
A temetés napján, 18 órakor a 
máriabesnyői bazilikában halotti 
vesperást énekeltek az elhunyt 

lelkipásztorért, ahol Hammang 
János, a Máriabesnyői Egyház-
község világi elnöke és Gémesi 
György polgármester emléke-
zett a bazilika elhunyt plébáno-
sára. 
Hammag János szólt Leontin 
atya máriabesnyői tevékenysé-
géről, arról, milyen hatással volt 

a hívekre, akik rajta keresztül ta-
lálkoztak Istennel, s akik mindig 
érezték a belőle áradó szeretetet. 
Kiemelte azokat fejlesztéselet is, 
amelyek Leontin atya idejében 
valósultak meg. Gémesi György 
személyes hangvételű búcsú-
jában a Leontin atyából áradó 
szeretetről beszélt, és arról, mi-
lyen különleges módon találta 

meg mindenkivel a hangot.  A 
megemlékezést egy Stella Leon-
tin életéről szóló vetített, képes 
emlékezés zárta, amit Németh 
László állított össze. A vetítés 
közben a Mária Rádióban Leon-
tin atyával tavaly készített interjú 
volt hallható.

***
Dr. Beer Miklós megyéspüspök 
dr. Sztankó Attila atyát nevezte 
ki a Máriabesnyői Nagyboldo-
gasszony Bazilika főpapjává. Az 

új főpásztorral március 10-én, 
nagyböjt első vasárnapján talál-
kozhatnak először a hívek. 
Fotók: Németh László és Tamási 
Gábor 

(dr. stella leontin temetéséről 
bővebben a szolgalat.com-on 
és facebook oldalunkon olvas-
hatnak.)                                 (k.j.)

2017-ben a Goodwill Pharma az Egészségért Alapítvány hagyo-
mányteremtő szándékkal létrehozta a Szent-Györgyi Albert or-
vosi Díjat, amit minden évben munkájuk elismeréseként olyan 
orvosoknak szeretne adományozni, akiket a szakmai zsűri és a 
páciensek is érdemesnek tartanak arra.
A díjra olyan szakembereket jelölnek, akik cselekedetükkel meg-
mentették betegük életét vagy akár a mindennapi orvosi munká-
juk során olyan elhivatottsággal praktizálnak, melyben rendkívüli 
odaadással, tudományos igényességgel és humanitárius szem-
lélettel segítenek a hozzájuk fordulókon.
A díjra jelöltek közül a nagyközönség választja ki az adott év 7 
közönségdíjasát. Az alapítvány ezen felül 2 különdíjat nyújt át 
minden évben.
Idén négy gödöllői orvos szerepel a jelöltek listáján: 
dr.  kiss krisztián  kardiológus (Gödöllő, Meditoll Kft. Belgyó-
gyászat, kardiológia magánrendelő)
dr. rőder rita háziorvos, belgyógyász (Gödöllő, Tormay Károly 
Egészségügyi Központ)
dr. Váradi Mária füll-orr-gégész (Gödöllő, Tormay Károly Egész-
ségügyi Központ)
dr. kemény András, Gödöllőn élő Dányban dolgozó háziorvos 

egy e-mail címről kizárólag 1 orvosra 1 szavazat adható le! 
Szavazni a szentgyorgyialbertorvosidij.hu/szavazas-2019/ 
oldalon lehet március 16-án éjfélig. 

gödöllői orvosok is jelöltek 
a szent-györgyi albert díjra

ElTEmETTék sTEllA lEoNTiN ATyáT
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A Magyar Vöröskereszt ne-
gyedévente rendez véradást 
városunkban, idén első alka-
lommal március 6-án, szer-
dán. Ahogy a korábbiakban, 
ez alkalommal is a Művésze-
tek Házában várják a segíte-
ni szándékozókat 9 órától 18 
óráig.  

A véradáshoz személyi iga-
zolvány, lakcím- és TAJ-kár-
tya szükséges. A véradás előtt 
bőségesen kell folyadékot fo-
gyasztani, valamint étkezni.
A regisztrációt követően a vé-
radónak ki kell töltenie, egy, az 
egészségügyi állapotára vo-

natkozó kérdéseket tartalmazó 
kérdőívet, melynek alapján a 
kivizsgáló orvos eldönti, hogy a 
jelentkező alkalmas- e a véra-
dásra, van – e bármiféle kocká-
zata a véradásnak a véradóra 
nézve. Az orvosi és laborvizs-
gálat alkalmával vérnyomás-
mérésre, hemoglobinszint mé-

résre, illetve a fő vércsoportok 
(A, B, AB, 0) kerülnek meghatá-
rozásra. Amennyiben a véradó 
minden kritériumnak megfelel, 
úgy leadhatja vérét. A vér le-
adását követően, mely nagy-
jából 5-7 percig tart, 10 percet 
pihennie kell a véradónak.

Városunk nyugdíjas egyesüle-
tei minden évben színes prog-
ramokkal várják azokat, akik 
a munka világa után a családi 
teendők mellett önmaguk fej-

lesztésére és a kikapcsolódás-
ra is időt szeretnének szakítani. 
2019. első félévébe is bőséges 
választék áll rendelkezésükre. 
Március 22-én Dráma? Nem 
Dráma? Kalandozás a műfajok 
világában címmel Mészáros 
Beáta tart előadást a Művésze-
tek Házában. 
Április 5-én újabb különleges 
kulturális „kiránduláson” ve-
hetnek részt, kovács éva és 
Faludi Ildikó avatja be az ér-
deklődőket a Gödöllői Királyi 
Kastély „retro” kiállításának tit-

kaiba, ami a szovjet laktanya, 
az idősek otthona és magyar 
honvédségi lakássor világába 
enged bepillantást. 
A hónap végén, április 26-án 

a Gödöllői Reptér törté-
netével ismerkedhetnek 
meg, Both Lajos előa-
dásából pedig számtalan 
repüléstörténeti érdekes-
séget tudhatnak meg. 
Május 10-én ujj ágnes 
várja az érdeklődőket, 
aki Amerigo Tot, azaz-
Tóth Imre a Szent István 
Egyetem aulájában talál-

ható különleges 150 négyzet-
méteres domborművet kapcsán 
mesél a művész Fehérvárcsur-
gótól Rómáig, és onnan haza 
vezető útjáról. Kalandos életét 
és számtalan sikerét koronázza 
a világ egyik legmonumentáli-
sabb domborműve, ami itt, Gö-
döllőn található. 
A félévet a már hagyományos-
nak számító tavaszi kirándulá-
sa zárja május 25-én. 
A szervezők a programokra 
minden érdeklődőt szeretettel 
várnak.                                (k.j.)

várják a véradókat! 

Színes programok nyugdíjasoknak
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A bAgoly könyvesbolt AjánlAtA
még a legjobb családban is…

A mai szülők szá-
mára a legnagyobb 
kihívások közé tarto-
zik, hogy megvédjék 
gyermekeiket a dro-
goktól. Felvilágosí-
tó-megelőző progra-
mok és szakemberek 
garmadája dolgozik 
azon, hogy a kama-
szok ne nyúljanak 
a sokszor végzetes 
szerekhez. Hogy a 
figyelmeztetések, a 
megosztott tapasztalatok miért 
találnak mégis sokaknál süket fü-
lekre? Erre mindenkinek megvan a 
maga válasza. 
A Csodálatos fiú valós történet 
alapján íródott, s bemutatja, ho-
gyan éli meg egy sikeres, jól mű-
ködő család, hogy kamasz fiúk 
egyre mélyebbre kerül a különbö-
ző drogok tengerében. A korábban 
kedves, humoros Nic elvált szülők 
gyermekeként az év nagyrészé-
ben apjával és annak új családjá-
val él, a szüneteket pedig anyjával 
és annak családjával tölti. Tizenkét 
éves, amikor apja megtalálja nála 
az első csomag füvet. De ez csak 
az első lépés. A drog hatására va-

lóságos emberi 
ronccsá válik. 
Apja, aki újságíró, 
olyan megszállot-
tan próbálja meg-
menteni fiát, hogy 
már-már ezt is füg-
gőségnek lehetne 
nevezni. Szakmai 
tudásával felvér-
tezve nekilát, hogy 
megértse a függő-
ség természetét, 
és minden lehet-

séges kezelési módot felkutasson. 
Egyetlen pillanatra sem hajlandó 
lemondani Nicről, ugyanakkor fel 
kell tennie magának a kérdést: 
meddig terjed a szülő felelőssége? 
A szereteten kívül mit tehet még 
a fiáért, amit eddig nem tett meg? 
Meddig küzdhet? 
David Sheff naplószerűen engedi 
nyomon követni családjának min-
dennapjait, Nic állapotának hul-
lámzását, és azt, hogyan igyekszik 
megérteni, a fiát és segíteni neki. 
A könyv, valamint Nic Shaff memo-
árja nagy visszhangot váltott ki az 
uSA-ban, a belőlük készült filmet 
sokan alapműként definiálták. 
(David Sheff: Csodálatos fiú)  (ny.f.)

A Gödöllő Város Önkormányza-
ta, a Gödöllői Városi Könyvtár 
Irodalmi KerekAsztala, az Irka 
és a Gödöllői ottlik Kör irodalmi 
díjat alapított 2012-ben, melynek 
célja Gödöllő és a gödöllői kis-
térség tehetséges, pályakezdő 
irodalmi alkotóinak felkutatása, 
támogatása, elindítása az írói 
pályán, valamint elismerésben 
részesítése. A pályázatot idén is 
meghirdették, 2019-ben a Zöld 
Könyvtár Éve tematikus prog-
ramsorozat része. 
Az egyre népszerűbb megméret-
tetésről Istók Annával beszél-
gettünk, aki a Gödöllői Irodalmi 
Díj egyik kezdeményezője, és 
mai napig az egyik főszervezője. 
– Idén a „zöld” témakörében 
várják a pályaműveket. Mi in-
dokolta a témaválasztást? 
– Elindult a „zöld könyvtár” prog-
ram, ami egyaránt megmutatko-
zik az öko szemléletű könyvek 
állománygyarapításában, a mun-
katársak és az olvasók szemlé-
letformálásában és abban, hogy 
több ilyen jellegű programot 
szervezzünk. Ehhez kapcsolód-

va gondoltuk, hogy az irodalmi díj 
is kapcsolódjon a természethez.
– A múlt évben a megméret-
tetésbe bekapcsolódhattak a 
gyerekek is, akik nagy szám-
ban éltek ezzel a lehetőséggel. 
Idén is lesz rá módjuk?
– Igen, ismét várjuk a fiatalokat is. 
Jó ötletnek bizonyult tavaly, hogy 
levittük a résztvevők korhatárát 14 
évre.  Ezt idén is megtartottuk. Mi-
vel a pályázat jeligés, a zsűri nem 
tudja hány éves az, aki az adott 
írás mögött van. Idén is vers és 
próza kategóriában várjuk a pá-
lyaműveket. 
– Apropó zsűri: új arcokkal talál-
kozunk a bírálók között. 
Mi ennek az oka?
– Galántai Zoltán elfog-
laltsága miatt nem tudja 
tovább vállalni a részvé-
telt, helyette már a múlt 
évben borda rékát, a 
MŰÚT szerkesztőjét, fia-
tal költőt kértük fel. Új név 
a tagok között kiss Judit 
ágnes, költő, irodalom 
tanár, aki Czigány Györ-
gytől veszi át a feladatot. 

Ő idén egészségügyi okok miatt 
nem tudta vállalni a zsűrizéssel 
járó feladatokat. A régi tagok közül 
Kemény István költő marad velünk. 
– Az eddigi évek tapasztalatai 
alapján versből vagy prózából 
érkezik több pályamű?
– Mindig versből.
– Vannak, akik a kezdetektől fog-
va részt vesznek a pályázaton?
– Igen, sok a visszatérő szerző, és 
sok olyan alkotó van, akik rend-
szeresen díjat is kapnak. Mi is kí-
váncsian várjuk, hogy most, azzal, 
hogy változik a zsűri összetétele, 
milyen eredmények születnek. Hi-
szen mindenki más szemmel nézi 

a műveket, mindenkinek más a 
megközelítése. 
Pályázni április 21-ig két kategó-
riában – próza és vers – lehet. 
A pályázatra még nem publikált 
(Facebook megjelenés nem szá-
mít publikálásnak) írásokat várnak 
olyan alkotóktól, akiknek önálló 
kötete még nem jelent meg (ma-
gánkiadás nem számít). Az írások 
témájukban kapcsolódjanak a fel-
hívás mottójához. Egy pályázó ma-
ximum kettő verset és egy prózai 
írást küldhet be. A pályázat jeligés. 
Nevezési díj nincs.
A Gödöllői Irodalmi Díjat 2019. jú-
nius 8-án, szombaton, a Könyv 
Ünnepe Gödöllőn rendezvény ke-
retében adják át.

(k.j.)

A természet színpadán – Gödöllői Irodalmi Díj 2019



Kultúra2019. március 5. gödöllői szolgálat 11

Végéhez közeledik a 
„királyi Akadémia – 
komolyzene magasfo-
kon” hangversenyso-
rozat. A királyi Váróban 
már második évadon át 
zajló koncertek a Zene-
akadémia karrieriroda 
valamint gödöllői Mű-
vészetek Háza közös 
programjaként a zeneakadémia kiemelkedő tehetségeinek 
adott lehetőséget a bemutatkozásra.  A most végetérő előa-
dássorozat során Tomasz Máté (cselló) és Moldoványi András 
(zongora), kokas dóra (cselló) és balog József (zongora), Far-
kas Mira (hárfa) és Farkas Eszter (cimbalom) léptek közönség 
elé. A 2018-19-es évad koncertjeit áprilisban lachegyi róza 
(hegedű), Márkus ágnes (cselló) és kovács Gergely (zongora) 
koncertje zárja. A fiatal művészek a zeneirodalom széles ská-
lájáról válogattak előadásuk során. Az áprilisi záróhangverse-
nyen bach, shumann és brahms művei csendülnek majd fel. 
A koncertsorozatot a Nemzeti kulturális Alap 
támogatja.                                                        (k.j.)

Hatalmas sikerrel mutatkozott be a 
Királyi Váróban a The Easy Babi-
es szvingegyüttes február 28-án. A 
nemrég alakult trió az idei év egyik 
szenzációjának számít. Repertoár-
jukban XX. század eleji és 1940-es 
évekbeli dalokkal kápráztatták el a 
nagyérdeműt. 
Előadásuk egyfajta zenei és törté-
nelmi utazás volt, hiszen megidéz-
ték a The Andrews Sisterst, ami a 
II. világháború kitörésekor már a 
legnépszerűbb amerikai együtte-
sek közé tartozott, és többször is 
felléptek a harcoló ameriak kato-
nák előtt. 
A The Easy Babies trió nevét a 
II. világháború egyik leghíresebb 
századáról, az Easy Companyról 
kapta. Az autentikus katonaruhába 
bújt lányok gyermekkórusok, ének-
versenyek, majd tehetségkutatók 
után lettek a különleges szving for-
máció tagjai. 
A lányok épp úgy meghódítják a 

közönséget – ahogy ezt egykor 
a The Andrews Sisters tette. Már 
most olyan rajongótáborral rendel-
keznek, amelynek tagjai koncertek-
re is elkísérik a lányokat, akiknek 
az előadásában olyan slágerek 
csendültek fel, mint a The Andrews 
Sisterstől a Bei mir bist du schön, 
a Rum and Coca-Cola, a Don’t sit 
under an apple tree, a Chattanoo-
ga Choo Choo vagy Glenn Millertől 
az In the mood.  
A Jazz Club következő vendége 
március 28-án ismét egy külön-
leges zenekar, a Trio a la Kodály 
lesz, melynek elsõdleges célja a 
hagyományok ápolása mellett új 
reflexiókat bemutatni Kodály mű-
veire, melyek XXI. századi nézõ-
pontból újra felhívják a figyelmet a 
magyar népzenére. A zenekar ko-
dályi témákra írt szerzeményeivel 
tiszteleg Kodály munkássága és 
zenei szelleme előtt.                    TA

Fotó: Csányi Eszter

Akadémiai növendékek a Királyi Váróban

taroltak az uniformisba 
bújt lányok
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Két helyszínen, a Művészetek 
Házában és a Levendula Galé-
riában nyílt meg a csíkszeredai 
TAG alkotócsoport kiállítása. 
Erdélyi testvérvárosunk művé-
szei évről-évre visszatérő ven-
dégek Gödöllőn. 

A Tejút című tárlatu-
kon dr. Pappné Pintér 
Csilla alpolgármester 
mondott köszöntőt, 
majd Nagy lászló 
építész nyitotta meg. A 
különböző technikák-
kal készült alkotások 
különböző módokon 
jelenítették meg mind-
azt, amit a Tejút – vagy 
ahogy Erdélyben hív-
ják – a Csillagösvény 
jelent, vagy jelenthet. 
Az alkotások között a 

mesevilágot megidéző, a spiri-
tuális megközelítésű, és szim-
bolikus tartalmat hordozókat is 
találunk. 
A kiállításon Biró Zsu-
zsánna, Csillag Imola, 
Csillag István, Fazakas 
Barna, Fazakas János 
László, Szentes Zágon, 
Tompa-Bors Eszter és 
Vorzsák Gyula munkáit 
láthatják az érdeklődők. 
A megnyitót Bóér Péter – 

gitár és Szereceán Tihamér 
– basszusgitár (a one More Mi-
nute tagjai) és konkoly enéh 
kinga - hegedű formációjának 
színvonalas előadása tette 
teljessé. A Művészetek Háza 
megnyitója után a Levendula 

Galériában folytatódott 
a szemlélődés. A két 
kiállítás szorosan ösz-
szekapcsolódik, kiegé-
szíti egymást. 
A TAG-alkotócsoportot 
a csíkszeredai Nagy 
István művészeti kö-
zépiskolában végzett 
fiatal művészek hozták 
létre, az egykori diákok 
mára neves művészek-
ké értek. 
A képek a Művészetek 
Házában április 22-ig, 

a Levendula Galériában márci-
us 28-ig tekinthetők meg.  
                                           (k.j.)

TeSTVérVároSi KiállíTáS(oK)
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Hamvazószerdával kezdődik a 
negyvennapos böjt, mellyel a kato-
likus keresztények Jézus feltáma-
dásának ünnepére készülnek fel; 
az idén ez a felkészülési időszak 
március 6-val kezdődik. E 
húsvéti bűnbánati idő kez-
detekor régi hagyomány 
szerint az istentiszteleten 
résztvevők homlokára 
a bűnbánat lelkületének 
külső jegyeként hamuból 
keresztet rajzolnak.
Hamvazószerda a ne-
vét a nyilvános vezeklés 
egykori formájától kapta: 
a vezeklők vezeklőruhát 
öltöttek, majd hamuval megszór-
ták őket. A hamu már az ókorban 
és az Ószövetségben is a semmi-
ség és a mulandóság jelképe volt. 
A nyilvános vezeklés szokása a X. 
században megszűnt, ebből ala-
kult ki a hamvazkodás mai rítusa. 
Körülbelül a XI. század végétől eh-
hez az előző év virágvasárnapján 
használt pálmaágak elégetésekor 
keletkezett hamut használják fel.  
„Memento homo, quia pulvis es, 
et in pulverem reverteris – El ne 
feledd ember, hogy por vagy és 
vissza kell térned a porba.” 
A katolikus egyházban nagypéntek 
mellett hamvazószerda is szigorú 
böjti nap. E két napon az előírás 
szerint a híveknek csak egyszer 
szabad jóllakniuk és húsételektől 
tartózkodniuk kell. Hamvazószer-
dával kezdődik a nagyböjt (Quad-
ragesima), a húsvét előtti negyven-
napos előkészületi időszak, ami 

húsvétvasárnapig tart, amit idén 
április 21-én ünnepelünk. A nagy-
böjt Jézus Krisztus negyven napi 
böjtölésére, szenvedésére és ke-
reszthalálára emlékeztet, ez a lelki 

megtisztulás, a húsvétra való felké-
szülés ideje. Az erre az időszakra 
eső hat vasárnap nem számít bele 
a negyven napba, nem része a 
böjtnek, mert minden vasárnap 
Krisztus feltámadásának emlékün-
nepe. A szigorú nagyböjt általában 
már nem szokás, napjainkban a 
római katolikusoknál általánosan 
elfogadott, hogy hamvazószerdán 
és nagypénteken napi háromszor 
étkeznek, de csak egyszer laknak 
jól, s pénteki napokon nem fo-
gyasztanak húst. Mindezek mellett 
előtérbe került a lelki felkészülés. A 
görög katolikus egyházban a hétfőn 
kezdődő nagyböjtbe nem számít 
bele a nagyhét, a vasárnap mel-
lett pedig a szombatot sem tekintik 
böjtelő napnak (nagyszombat kivé-
telével). A napok számát felkerekí-
tették, és egy teljes hetet vezettek 
be előböjtnek, s ezt megtoldották 
két előkészületi héttel, amikor foko-

zatosan elhagyták a hús és a vaj 
fogyasztását. Nagyböjt első napján 
és nagypénteken az állati eredetű 
termékek fogyasztása, szerdán és 
pénteken pedig a húsé nem meg-
engedett. Nagyböjt hétköznapjai 
bűnbánati napok, amikor a hívők 
személyesen döntenek a böjt jel-

legéről. Mindezek mellett ez a 
csend időszaka, amikor Isten-
hez, a családhoz és önmaguk-
hoz kerülnek közelebb. A refor-
mátusoknál a külső szabályok 
háttérbe húzódnak, így nincs 
előírt nagyböjt. A felekezetala-
pító Kálvin szerint a húsvétot 
megelőző időszak elsősorban 
a lelki felkészülésről szól. Az 
evangélikusok hasonlóképpen 
nem böjtölnek, hanem a lelki 

megújulást tartják szem előtt.
(b.j.)

Március 5., kedd, 17.00: Lá-
zár Attila (kürt) növendékei-
nek hangversenye
Március 19., kedd, 9.00-
13.00: F. Chopin Zeneiskola, 
Nagyterem: „Bach Minden-
kinek” Fesztivál – Dr. Tokos 
Zoltán gitárművész kurzusa. 
Bach átiratok gitárra – szak-
mai továbbképzés zeneisko-
lai tanárok részére
Március 20., szerda, 18.00: 
Gödöllői Királyi Kastély, 
Díszterem: „Bach Mindenki-
nek” Fesztivál – A Frédéric 
Chopin Zenei AMI tanárainak 
hangversenye
Március 23., szombat, 
10.30: Horváth Judit (zongo-
ra) növendékeinek hangver-
senye

Frédéric Chopin Zenei 
AMI programja

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY 

Nagyböjt idejéN

A kiállítást köszönti: pelyhe józsef alpolgármester • A kiállítást megnyitja: 
keppel márton művészettörténész • kurátor: Hidasi zsófi textiltervező mű-
vész • Felelős kiadó: katona szabó Erzsébet Ferenczy Noémi-díjas textilmű-
vész • Támogató: Gödöllő Város önkormányzata
Helyszín: Gödöllői iparművészeti műhely (2100 Gödöllő, körösfői u. 15-17.) 

www.gimhaz.hu
Az esemény nyilvános, melyen kép- és hangfelvétel készül!

2019. március 9.
16 óra
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Hazai pályán is megkezdte a 
tavaszt a Gödöllői sk csapa-
ta. Nenad Pozder együttese 
1-1-es döntetlennel debütált a 
Szentendre ellen a Pest me-
gyei I. osztályú pontvadászat-
ban.

A gödöllői fiatalok jól kezdték a 
párharcot és Tóth-Ilkó áron ta-
lálatával már a 11. percben veze-
tést szereztek. Az előnyt a félidő 
hajrájában meg is duplázhatták 

volna, de Méhes Pál büntetőjét 
kivédte a szentendrei hálóőr, sőt, 
kisvártatva egyenlített a vendég- 
csapat. A folytatás már csak gól-
helyzeteket hozott, így maradt a 
pontosztozkodás. 
A Gödöllői SK 17 fordulót követő-
en 29 ponttal a tabella negyedik 
helyét foglalja el és a következő 
játéknapon a bentmaradásért 
küzdő, jelenleg 15. helyezett Fel-
sőpakony vendége lesz. 
Pest megyei I. osztály, 17. for-

duló: Gödöllői SK – Szentendre 
VSE 1-1 (1-1) Gsk gólszerző: 
Tóth-Ilkó Áron.

Hátország – Hajrában mentett 
pontot a GEAC

Vereség után döntetlennel foly-
tatta tavaszi szereplését a GEAC 
a megyei harmadosztályban. 
Papp György együttese a 
13. helyen álló Albertirsát 
fogadta és játszott 3-3-as 
döntetlent úgy, hogy a há-
zigazdák 3-1-es hátrány-
ból felállva mentették dön-
tetlenre a párharcot a 88. 

percben szerzett góllal. A GEAC-
SZIE csapata 17 játéknapot kö-
vetően 18 ponttal a 10. helyen áll 
a Keleti-csoportban.
Pest megyei III. keleti-csoport, 
17. forduló
Gödöllői EAC-SZIE – Albertirsa 
SE 3-3 (0-2) GeAC gólszerői: 
Vitárius Tamás (2), Kabdebo Ló-
ránd.            -tt-

lAbdArúgás – A kihAgyott büntető pontokbA került

Döntetlen az első hazai meccsen

Programajánló
Pest megyei IV. osztály, 12. forduló

Március 9., szombat 14:30
Gödöllői SK II.-Szada – Turai TC
(Táncsiics M. úti Sportcentrum)

A MAFC otthonában javította 
ki az elmúlt hétégi hazai vere-
séget a Gödöllői kC, miután 
magabiztos játékkal, 39-26-ra 
verte a házigazdákat Bartos 
Gábor együttese.

A Dunakeszi elleni váratlan  
fiaskóra jól reagáltak a gödöllői-

ek, ennek kárvallottja a fővárosi 
MAFC volt. A találkozó első 30 
percében már eldőlt a párharc, 
így a folytatásban felszabadultan 
és magabiztosan kézilabdáz-
hattak „fiaink”, ennek meg is lett 
az eredménye, hiszen egy híján 
negyven góllal terhelték meg a 
házigazdák kapuját.

A Gödöllői KC 14 fordulót köve-
tően 16 ponttal a hatodik helyen 
áll az NB II. Északi-csoportjában. 
Következő ellenfél az egy hellyel 
és egy ponttal jobban álló Buda-
kalász SC lesz majd márci-
us 10-én. 

Nb II. északi-csoport, 14. 
forduló: MAFC – Gödöllői 
KC 26-39 (12-17)
utánpótlás eredmények, 
Ifjúságiak: MAFC-Moyra 

Budaörs – Gödöllői KC 28-33; 
serdülők: Angyalföldi Sportisko-
la – Gödöllői KC 16-41

-lt-

kézilAbdA – egy híján negyven

idegenben javított a GkC

Programajánló
NB II. Északi-csoport, 15. forduló
Március 10., vasárnap 15 óra
Gödöllői KC – Budakalász SC
(Hajós iskola tornacsarnoka)

országos bajnoki címnek örül-
hetett a Gödöllői Hajós Alfréd 
általános Iskola tanulója, bu-
kovácz Anna az u17-es korcso-
portban.

A 2019. évi cyclo-cross magyar 
bajnokság Miskolcon került meg-

rendezésre, ahol a Limitless XCo 
Team versenyzője, Bukovácz 
Anna (a képen középen, fotó: Bu-
kovácz Tamás) a profi liszences 
u17-es kategóriában megnyerte a 
versenyt, így cyclo-cross országos 
bajnok lett.

-tt-

kerékpársport – CyClo-Cross bAjnokság

Bukovácz Anna magyar bajnok
Egy igazi élményfutásban 
lesz része azoknak, akik ellá-
togatnak április 7-én Gödöl-
lőre, az első kastélyfutamra. 

Gyere te is, hozd el a csalá-
dodat, barátaidat, hogy együtt 
futhassatok vagy várjanak a 
célban Magyarország egyik 
legszebb kastélyának parkjá-
ban, ahol Sisi királyné is szíve-
sen töltötte idejét. 
Nevezési határidő: Április 4.
Első alkalommal rendezik meg 
Gödöllőn a Kastélyfutamot 
több kategóriában, több távon: 
2,5 km, 5 km, 10 km és a leg-
hosszabb táv a félmaraton (a 
kép illusztráció).

Nevezési díjak:
2,5 km - 600 Ft
5,3 km - 2000 Ft
10,6 km - 3000 Ft
21,2 km - 6000 Ft
rajt (időpontok és helyszín):
Alsópark, Világfa 
12.30 - 21,2 km
13.00 - 10,6 km
13.30 - 5,3 km
14.00 - 2,5 km
Eredményhirdetés 5,3 és 10,6 
km-en: 14.30
Eredményhirdetés félmarato-
non: 15.00
Cél: Gödöllői Királyi Kastély 
parkja

Forrás és fotó:
facebook.com

i. gödöllői kAstélyFutAm

április 4-ig lehet nevezni
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Három esemény zajlott az el-
múlt hétvégén, amelyen a 
GEAC atlétái érdekeltek voltak. 
Nádházy evelin első fedettpá-
lyás Európa-bajnokságán vett 
részt és ért el 32. helyezést 400 
méteren, az újonc és serdülő 
korcsoportban országos baj-
nokságot rendeztek, valamint a 
téli dobó ob is ezen a hétvégén 
zajlott. A mérleg: két GEAC- 
érem.

Március 1-3. között a skóciai 
Glasgowban rendezték meg a fe-
dettpályás Európa-bajnokságot, 
amelyen hazánkat 13 atléta, köz-
tük a GEAC 400-as futója, Nád-
házy Evelin képviselte. karakas 
Józsefné tanítványa élete első 
fedettpályás kontinensviadalán 
53,90 másodperces idővel a ha-
todik helyen végzett futamában, 

ami sajnos nem volt elég a to-
vábbjutáshoz és összesítésben a 
32. helyen végzett 400 méteren.

Március első hétvégéjén, Buda-
pesten rendezték meg az újonc 
és serdülő összetett fedettpályás 
bajnokságot, ahol az újonc (u14) 
korú kriszt sarolta (a képen kö-
zépen, fotó: Kriszt Balázs) nyerte 
a leányok számára kiírt négy-
próbát. A négy számból hármat 
nyerve és mindegyik próbájában 
egyéni csúcsot elérve, 2611 pont-
tal végzett az élén a 27 fős me-
zőnyben.

Kriszt Sarolta pontszáma az el-
múlt évek messze legjobb eredmé-
nye! Klubtársai, Tóth-Sztavridisz 
szófia a 13. (1841 pont), Benke 
Alexandra pedig a 21. (1483 pont) 
helyezést érték el. A lányok edzője 
körmendy katalin. 

A serdülő (u16) lányok ötpróbá-
ban versenyeztek, ahol a gödöllői 
Lippai Tünde dicséretes teljesít-
ménnyel, több számában is egyé-
ni csúcsot elérve végzett a hete-
dik helyen, 3130 pontot szerezve. 
Máté Alpár tanítványa, Fodor 
Péter 37,12 méterre dobva a 
diszkoszt végzett a szám máso-
dik helyén, az újoncok számára 

rendezett téli dobó országos baj-
nokságon Szombathelyen, míg 
másnap a fiúk négypróbájában 
állt rajthoz, ahol a nyolcadik lett 
(1513 pont). Balázs Gergely a 
11. (1308 pont), Grünwald Ta-
más pedig a 12. (1300 pont) he-
lyen végzett az újonc fiúk össze-
tett négypróba számában. 

-lt-

AtlétikA – Fedettpályás eb, újonC és serdülő ob

Újra újonc érmeknek örülhettünk

A Gödöllői rC csapata hazai 
pályán 3:1-re elbukta utolsó 
alapszakaszbeli meccsét az Nb 
I. ligában a diósgyőr ellen, ez-
zel eldőlt, hogy ebben a kiírás-
ban csak a 11-14. helyért foly-
tathatja a bajnoki sorozatot.

Id. Grózer György együttesének 
egy feladata volt az utolsó játék-
napon: nyerni és ezzel bejutni 
az Extraliga-rájátszásért küzdők 
mezőnyébe. Nos, a feladat nem, 
hogy nem sikerült, de a Diósgyőr 
mind taktikailag, mind mentálisan 
felülmúlta a gödöllői lányokat, így 
az utolsó fordulóban szertefosz-
lott a feljutásról dédelgetett álom 
(fotó: hunvolley.hu).

Az elmúlt bajnokságban kilen-
cedik helyen végző gödöllőiek az 
idei eredmények ismeretében, és 
ennek függvényében az alapsza-
kaszban elért ötödik helyezés (33 
ponttal végzett ebben a pozíció-
ban az NB I. Liga alapszakaszá-
ban) alapján ismét visszább lé-
pett a csapat, ugyanis mindössze 
a 11-14. helyekért küzdhetnek a  
folytatásban.

Az alsóházi küzdelmek már-
cius közepén kezdődnek, az el-
lenfelek a Diósgyőri VTK-FuX, a 
Palota Volley és a TFSE lesznek

.
Nb I. liga, alapszakasz, 21. for-
duló: Gödöllői RC – Diósgyőri 
VTK-FuX 1:3 (-22, 18, -21, -20)

Junior bajnokság – Élen Sza-
bados István csapata

Ami nem megy a felnőtt mezőny-
ben, az működik a junioroknál, 
röviden így lehetne összefoglalni 
Szabados István tanítványainak 
szereplését. A női u21-es bajnok-

ság Közép-cso-
portjában sze-
replő gödöllői 
lányok az MTK 
Budapest ottho-
nában is nyer-
tek, ezúttal 3:1-
re és öt fordulót 
követően, 38 
pontot gyűjtve 
vezetik a tabel-
lát (a megszer-
zett pontok az 
alapszakasznak 
számító NB II-
es sorozatban, 

az érintett ellenfelek elleni ered-
ményekkel együtt értendő).
u21 Nemzeti bajnokság, kö-
zép-csoport, 5. forduló
MTK Budapest – Gödöllői RC 1-3 
(16, -15, -17, -24)                      
           -li-

röplAbdA – mArAdt Az Alsóház…

szombati ebéd: Diósgyőri fekete leves

A tanévi Diákolimpia versenyeken újabb szép gödöl-
lői eredményekről számolhatunk be, ezúttal a sportlö-
vő sportágból, ahol a Török Ignác Gimnázium tanulói 
teljesítettek kiválóan és két éremmel gazdagodtak.

Egyéniben a legjobb eredménnyel a gödöllőiek kö-
zül Tóth Anna Jázmin végzett, aki a légpisztoly 20 
lövéses versenyén az V.-VI. korcsoportban lett ezüs-
térmes, de kalász karina a III-IV. korcsoportos nyílt 
irányzékú, 20 lövéses negyedik helye is kiemelendő.
Csapatban a fiú V-VI. korcsoportban, a Vajna Péter, 
Csernák áron Márk, Pintér Gábor  alkotta trió szer-
zett ezüstérmet a nyílt irányzékú légpuska 20 lövéses 
versenyén.

-forrás: mdsz.hu

diákolimpiA – sportlövő érmek

TiG-ezüstök
A magyar junior női tőrvívó-válogatott tagja-
ként vasárnap Európa-bajnoki 3. helyezést 
ért el Hanzl Lilla (a képen jobbról a második). 
A Török Ignác Gimnázium fiatalja (aki az 
MTK-ban vív) 2018-ban vehette át a Gödöllő 
Talentum-díjat, most az olaszországi Foggiá-
ból tért haza bronzéremmel.

A Hajas Nóra, Hanzl Lilla, Pöltz Anna, 
Szántay Anna összeállítású csapat a dánok 
ellen melegített be: 45-21. A lengyelek elleni 
negyeddöntő viszont már nagyon éles meccs 
volt: 43-37. Az olaszok elleni elődöntőben az 
erő tartalékolása volt inkább a cél: 24-45, a 
későbbi aranyérmes olaszok  simán nyertek. 
A bronzmérkőzésen Lilláék a németekkel vív-
tak: 43-39-re nyertek.       Forrás: hunfencing.hu

HANzl lillA: BroNz
junior vívó Eb
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A jó időnek hála rengeteg új le-
hetőségünk van a kikapcsolódás-
ra. Miért ne töltenénk hát több 
időt kedvencünkkel? A teljesség 
igénye nélkül megpróbáljuk ösz-
szefoglalni milyen közös hobbit 
űzhetünk kutyánk társaságában. 
A Canicross egyfajta terepfutás 
kutyával néhány kilométer hosz-
szú távon. Nem egyszerű együtt 
futásról beszélünk! Itt a gazda 
egy rugalmas kötélzettel rögzít-
ve van kedvence speciális futó-
hámjához, így olyan sebességet 
is képes elérni, melyet a kutya 
segítsége nélkül nem tudna pro-
dukálni. 
A Bikejöring célja szintén a minél 
nagyobb sebesség elérése, csak 
ebben az esetben a gazda bicik-

lin ül és kölcsönösen segítik egy-
mást a kutyával. Ennél a sportnál 
a magabiztos kutya-gazda kom-
munikáció elengedhetetlen az 
irányváltások miatt, valamint a 

megfelelő védőfelszerelés hasz-
nálata sem elhanyagolható.
A Frizbi után való loholást imádni 
fogja kedvencünk. Ennek freesty-

le változatában igazán látványos 
elemeket is megtanulhatunk ku-
tyánkkal.
Az Agility lényege, hogy csupán 
hang-, kéz- és testjelekkel kom-

munikálva minél rövidebb idő 
alatt átjussunk egy akadályokkal 
teli pályán. Ebben a sportban 
nem motiválhatjuk kedvencünket 
jutalomfalattal vagy játékkal, így 
nagymértékű összhangra van 
szükség kutya és gazdi között. 

A K99 nyomkövetési irányza-
tában egy tárgy felkutatása 
van porondon, míg az enge-
delmességi ágazat azt takar-
ja, amit a neve is sugall, az 

eb szófogadására összpontosít. 
Persze ez eleinte az alap paran-
csok teljesítését jelenti (ül, fek-
szik stb.), de magasabb szinte-
ken igazi kihívás kutya és gazdi 
számára is. Nehezítés, hogy itt 
csak a feladatsorozat legvégén 
jutalmazzuk kedvencünket. 

Az őrző-védőzést egy la-
ikus gyakran félreérti, hi-
szen külső szemmel úgy 
tűnhet, mintha ok nélkül 
ingerelnénk a kutyát, aki 
emiatt agresszívvá vá-
lik. Erről szó sincs! Ez a 
foglalkozás csupán egy 
kis önbizalomdömpin-
get jelent kedvencünk 
számára, valamint segít 
őt állandó kontroll alatt 
tartani. Munkakutyák 
esetében a cél nyilván 
más, de jelen esetben 
csak hobbiszinten említ-
jük ezt a műfajt. 
Az ügyességi irányzat 

talán a legszórakoztatóbb, 
hiszen ötvözi az engedel-
messég, a nyomkövetés és 
az agility feladatait. 
Persze még számos kutyás 
sport által tölthetjük haszno-
san a kedvencünkre szánt 
időt, most csak a legnép-
szerűbbeket soroltuk fel. Az 
állattartással kapcsolatos 
felszereléseket és kiegészí-
tőket keresse üzletünkben 
(2100 Gödöllő, Kenyérgyári 
u. 2.) és webáruházunkban    

       (www.vetashop.hu).

Legyen akár vidám vagy éppen kiállhatatlan természetű egy la-
kásban tartott cica, az bizony a gazdája vonásait tükrözi. A Lincoln 
Egyetem kutatói 3300 macskatulajdonosnál végeztek személyiség-
teszteket, ebből állapították meg, hogy amit eddig csak a kutyáknál 

feltételeztek, az 
a macskákra is 
igaz.
Vagyis legyen 
bármilyen füg-
getlen ez az állat, 
rájuk is hatással 
van az ember. Így 
megállapítható, 
hogy ha a macs-
ka egy kicsit ag-
resszívnak tűnik, 

akkor azért a gazdája csak önmagát hibáztathatja. Azt is kijelen-
tették, hogy a szorongóbb, idegeskedôbb embereknek jellemzően 
elhízott a cicájuk, és ezek az állatok hajlamosabbak voltak a bútorok 
karmolászására is.      (blikk.hu)

Március 15-én, 16-án és 17-én te is találkozhatsz igazi corgikkal, ha 
a gödöllői moziban megnézed a királynő kutyája című animációs 
filmet. A műsor előtt, 12.45-től várnak téged a királyi corgik a mo-
ziban, akikkel közös fotókat is készíthetsz. A filmvetítés 13.45-től 
kezdődik.

Kutyás sportoK

GazdájuK természetét 
utánozzáK a macsKáK

gyerekek! találkozzatok igazi 
corgikkal a városi moziban!
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A gyepmesteri tevékenységhez kapcsolódó telefonszámok (Gödöllő közigazgatási határain belül):
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

alfonz (alfi): 5 éves vizsla keve-
rék fiú. Gyerekbarát, a pórázt még 
nem szereti, nagy kert kell neki és 
kinti-benti életmód.

móric: 12 éves, ivartalan roti-né-
metjuhász keverék. Imádja a gye-
rekeket, makkegészséges.

freddi: 5 éves, 3 lábú, ivaros kan. 
Kis termetű, örökmozgó, bujós ku-
tyus.

peti: 4 éves, ivaros kan. Jó házőr- 
ző, két hét intenzív foglalkozás 
után elfogadja új gazdáját. Olyan 
gazdajelöltek jöhetnek szóba, 
akik kitartóan tudnak foglalkozni 
vele, amíg örökbe adható lesz.

Turul 
GÖDÖLLŐI

állatkórház
(Gödöllő, Szabadság út 21. 

a HÉV-fordulónál)

állATpATikA

Hétvégén is nyitva  
tartó ügyelet

9.00–19.00

Tel: 06-30-943-9898

Faluhoz kötődő gyerekkori emlékei 
mindenkinek vannak. Többnyire 
nagyszülőkhöz kötjük, de általában 
nosztalgikus, szép gondolataink 
ébrednek ezekkel kapcsolatban. 
A virágok illata a nagymamánál, a 
gyümölcsfák, ágyások látványa, 
mint kerti elem, még a mai sok-
szor modern kertekbe is becsem-
pészhető néhány egyszerű trükkel. 
Nosztalgikus hangulatot nyújtanak 
a gyümölcsfák, melyeket, ha kevés 
hellyel rendelkezünk vagy csak egy 
teraszunk van, akkor is felhasznál-
hatunk. Kicsi helyen is elél évekig, 
ha szerencsénk van, még teremni 
is fog, ha dézsákba ültetjük őket 
és gondoskodunk a megfelelő tá-
panyag utánpótlásról. A fűbe elszórt 
százszorszép magokkal vagy elül-
tetett palántákkal rétet alakíthatunk 
ki, akár a belvárosi kertünkben is, de 
akinek csak egy balkonládányi kert 
jutott, ők is bátran beültethetik, akár 
egynyári virágokkal kombinálva. 
Mostanában nagyon népszerűek 

az emelt ágyások, az apró vetemé-
nyek, amiben sok kerttulajdonos 
hobbi szinten zöldségeket nevel. 
Kikapcsolódásnak is remek és az 

általunk termelt pár tő paradicsom-
nak teljesen más az íze, mint a bol-
tokban vásároltnak, ezt biztosan ál-
líthatjuk, hiszen a saját kezünk által 

gondozott növények a beléjük fek-
tetett energiát így hálálják meg. Az 
ágyásokat alacsony, egynyári nö-
vényekkel is szegélyezhetjük, ilyen 
például a büdöske vagy bársonyvi-
rág, ami nemcsak védi valamelyest 
a kártevőktől, de még gyönyörű 
aranysárga virágaival is díszíti egé-

szen a fagyokig a veteményt. Ezzel 
a könnyen kezelhető egynyári vi-
rággal akár az egész kertet besze-
gélyezhetjük, így még színesebb, 

vidámabb környezetet tudunk ki-
alakítani. Ültethetünk hagymás nö-
vényeket a fű közé (mint például 
nárciszt, krókuszt vagy tulipánt), 
melyek kora tavasszal virágoznak 
vagy dézsákban a teraszon elhe-
lyezve hónapokig virítanak. 
Bármilyen stílusú kertben lehet 
zöldségeskertet, apró vidéki jelleget 
kialakítani! Akár modern a kertünk, 
akár a hagyományosabb vonalat 
követjük, a kerthez alkalmazkodva, 
annak fő elemeit becsempészve 
még a kert dísze is lehet egy-egy, 
a gyerekkorunkra emlékeztető ele-
met beépíteni. Nem kell feltétlenül 
az egész kertünket átépíteni ahhoz, 
hogy mindezek megvalósuljanak, 
hiszen a teraszra kiülve már akár 
egy cseresznyefa virágzást is nosz-
talgikus érzésekkel élhetünk meg. 
Így két legyet üthetünk egy csapás-
ra, hiszen az emlékek ébresztése 
mellett a környezetünkre is figye-
lünk, és ha már egy fát vagy virágot 
elültetünk magunknak, a természet-
nek is örömet okozunk. 

Bujtás Anikó
www.bujtaskert.iwk.hu

VidéK A VároSbAn
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PÁLyÁZATI FELHÍVÁS

Gödöllő Város Önkormányzata pályázatot ír ki a 
TesTVérVárosI kAPCsolATokAT 

érintő pénzügyi kérelmekre gödöllői magánszemélyek, intézmények, 
egyesületek, civil szervezetek, alapítványok részére

1. Pályázat célja: Gödöllő Város Önkormányzata pályázatot hirdet 
testvérvárosi hatáskörű közfeladat ellátására, civil kezdeményezések 
támogatására, amelyek kizárólag Gödöllő városához és testvérváro-
saihoz kötődnek.
Városunkban rendszeresek a testvérvárosokból történő vendégek fo-
gadása, és a város viszont látogatása, a civil szervezetek és az intéz-
mények közötti tanulmányutak, tapasztalat és eszme, tudás cserék. 
Az ezzel kapcsolatos költségekhez – kiutazás, kint tartózkodás, közös 
rendezvények, szállás, étkezés, részvétel a kulturális programokon – 
nyújt támogatást Gödöllő Város Önkormányzata.

2. A pályázók köre: 
Pályázatot nyújthatnak be:
Gödöllőn ténylegesen működő, magyarországi adószámmal és szám-
laszámmal rendelkező intézmények, egyesületek, civil szervezetek, 
alapítványok, gödöllői és annak testvérvárosaival együttes hatáskörű 
feladat ellátására. (Amennyiben magánszemély kíván pályázni, ab-
ban az esetben befogadó szervezeten – intézmény, civil szervezet, 
alapítvány- keresztül tud csak pályázni!)

Pályázatot nem nyújthatnak be: egyházak, cégek, gazdasági tevé-
kenységet folytató intézmények, valamint azok, akik Gödöllő testvér-
városain kívüli településsel kívánnak kapcsolatot létesíteni.

3. A támogató rendelkezésére álló forrás megnevezése: 
Testvérvárosi hatáskörű közfeladat ellátására, civil kezdeményezések 
támogatása. Támogatás összege: 1.500 E Ft.

4. A támogatás jellege:
A támogatás formája: vissza nem térítendő, egyszeri támogatás.

5. A pályázati tevékenység megvalósításának időtartama: 
2019. január 1 - 2019. december 31.

6. A támogatás folyósítása, elszámolása: 
Gödöllő Város Önkormányzata a „Támogatási megállapodás” aláírá-
sát követően - a szerződésben foglaltak alapján -, a pályázó bank-
számlájára utalja a támogatás összegét. 
A pályázó a támogatás összegét köteles a pályázatban megjelölt célra 
fordítani, és a megvalósítást követően, de legkésőbb 2020. január 31-
ig az összeg felhasználásáról elszámolni, a jelen pályázati felhívásban 
szereplő szabályok szerint. Csak olyan számla (pénzügyi bizonylat, 
pénzügyi dokumentum) fogadható be, amelyről kideríthető, hogy a pá-
lyázati cél megvalósításához közvetlenül kapcsolódik. 

7. A pályázat benyújtásának határideje és módja (ettől eltérni 
nem lehet): 
2019. március 18. (hétfő) 12 óra

A pályázati adatlapokat egy példányban kérjük eljuttatni e-mai-
len keresztül a Gödöllői Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri 
kabinet, simon edina részére: simonedina.godollo@gmail.com 
címre. A pályázati adatlap 2019. február 19-étől letölthető a városi 
honlapról (www.godollo.hu/hirek).

Felhívjuk a Tisztelt Pályázók figyelmét, hogy a pályázat beadása előtt 
ellenőrizzék, hogy a követelményeknek megfelelően állították-e össze 
a dokumentumokat, mert az ettől való - akár formai, akár tartalmi - el-
térés esetén a pályázat - értékelés nélkül - elutasításra kerül. Hiány-
pótlásra nincs lehetőség.

PÁLyÁZATI FELHÍVÁS

Gödöllő Város Önkormányzata pályázatot ír ki a város közéleti, kulturális 
egyesületei, egyesületszerűen működő közösségei, egyéb 

CIVIl szerVezeTeI TáMoGATásárA

1. Pályázat célja: Gödöllő Város Önkormányzata pályázatot hirdet helyi 
hatáskörű közfeladat ellátására, civil kezdeményezések támogatására, 
amelyek kizárólag Gödöllő városához kötődnek (2011.évi CLXXV. tör-
vény.2.§ bekezdései alapján).
2. A támogató megnevezése: Gödöllő Város Önkormányzata
3. A pályázat jellege: nyílt.
4. A pályázók köre: Gödöllőn ténylegesen működő (gödöllői székhely-
lyel rendelkező), magyarországi adószámmal és számlaszámmal ren-
delkező civil szervezetek, egyesületek, alapítványok gödöllői hatáskörű 
feladatok ellátására.
5. A pályázat tartalmi és formai követelményei: a pályázati adatlapon 
minden * jelölt rész kitöltése kötelező! Más jellegű (előző évi), vagy hiá-
nyos pályázati adatlapot nem áll módunkban elfogadni. A pályázat be-
nyújtásának kötelező elemei a dátum, aláírás. Ha a civil szervezet nem 
bejegyzett, akkor is rendelkezésre áll lehetőség egy bejegyzett szer-
vezeten keresztül pályázni. Ebben az esetben szükséges a bejegyzett 
szervezet és a nem bejegyzett szervezet együttes aláírása a pályázati 
adatlapon. 
6. A támogató rendelkezésére álló forrás megnevezése: Civil szer-
vezetek támogatása. Támogatási keret összege: 4.000 E Ft.
7. A költségvetési támogatásból elszámolható költségek köre: a tá-
mogatási célhoz közvetlenül kapcsolódó költségek.
8. A támogatás jellege, formája: vissza nem térítendő, egyszeri támo-
gatás.
A pályázati tevékenység megvalósításának időtartama: 2019. janu-
ár 1 - 2019. december 31-ig.
9. A támogatás folyósítása, elszámolása: Gödöllő Város Önkormány-
zata a „Támogatási megállapodás” aláírását követően - a szerződésben 
foglaltak alapján -, a Pályázó bankszámlájára utalja a támogatás ösz-
szegét. 
A Pályázó a támogatás összegét köteles a pályázatban megjelölt cél-
ra fordítani, és a megvalósítást követően, de legkésőbb 2020. január 
31-ig az összeg felhasználásáról elszámolni, a jelen pályázati felhívás-
ban szereplő szabályok szerint. Csak olyan számla (pénzügyi bizonylat, 
pénzügyi dokumentum) fogadható be, amelyről kideríthető, hogy a pá-
lyázati cél megvalósításához közvetlenül kapcsolódik. 
10. A pályázat benyújtásának határideje és módja (ettől eltérni nem 
lehet): 2019. március 29. (péntek) 12 óra
A pályázatokat egy példányban kell eljuttatni e-mailen keresztül a Gödöl-
lői Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri Kabinet, Simon Edina részére: 
simonedina.godollo@gmail.com címre. A pályázati adatlap 2019. márci-
us 5-től beszerezhető és letölthető a városi honlapról (www.godollo.hu/
hirek).
11. A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségei és feltételei: 
Hiánypótlásra nincs lehetőség. A követelményektől eltérően - akár for-
mai, akár tartalmi hibákkal – összeállított pályázat - értékelés nélkül - 
elutasításra kerül.
12. A pályázatok elbírálásának határideje, főbb szempontjai: 
2019. április 25. (csütörtök) 
Tevékenységi körök, Gödöllőn aktív programokkal régóta működő civil 
szervezetek, aktív kapcsolattartás a többi gödöllői és más civil szerve-
zetekkel. Kizáró ok: nem lehet gazdasági és politikai tevékenységi köre 
a civil szervezetnek.  
13. A pályázat eredményéről történő értesítés módja és határideje: 
e-mailen keresztül 2019. május 10-ig.
14. bővebb felvilágosítás a pályázattal kapcsolatban: 
személyesen a Polgármester Hivatal, Polgármesteri Kabineten (2100 
Gödöllő, Szabadság tér 6.) Simon Edinánál, e-mailen a simonedina.go-
dollo@gmail.com e-mail címen keresztül, telefonon a 06/70-886- 8747-
es telefonszámon.
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OrvOsi ügyelet
18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 06-70/3703-104

gyógyszertári ügyelet
Március 4-10.: 

Kígyó Gyógyszertár, Gábor Á. u. 3. Tel.: 430-069.
Március 11-17.: 

sanitas Gyógyszertár, Thegze L. u. 2. Tel.: 545-585.

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., Gödöllő, Dózsa Gy. u. 16. 

Tel: 06-28/410-653, 06/30-331-8822
M. szabó és társai temetkezési Bt., Gödöllő, Dózsa Gy. út 38.

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

ÓZon pajZS polGárőr eGyeSÜleT: 06-30/621-2968
KöZTerÜleT-felÜGyeleT: 06 28/529-169

FELHÍVÁS – KÖLTSÉGVETÉSI ÜGyINTÉZŐ, KÖNyVELŐ
 A Gödöllői Polgármesteri Hivatal államháztartási számvitelben, gazdál-
kodásban jártas, szakirányú végzettséggel és gyakorlattal rendelkező 
munkatársat keres költségvetési ügyintéző, könyvelő munkakörre, a 
Költségvetési Irodára.
képesítési előírás: Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, köz-
szolgálati, gazdasági agrármérnöki szakképzettség, vagy felsőoktatás-
ban szerzett szakképzettség és mérlegképes könyvelő szakképesítés, 
vagy gazdasági középiskolai végzettség és gazdaságtudományi szak-
képesítés.
Államháztartási szakon szerzett mérlegképes könyvelői végzettség 
előnyt jelent.
Bérezés a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
alapján.
A jelentkezéseket az önéletrajz megküldésével személyesen vagy postai 
úton kell benyújtani Gödöllő város jegyzőjének címezve (Dr. Kiss Árpád 
jegyző, 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.)
Jelentkezési határidő: 2019. 03. 10.                 Dr. Kiss Árpád sk. jegyző
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INGATLAN
+ Bontandó házat vagy épí-
tési telket vennék Gödöllőn! 
Tel:20/944-7025
+ Gödöllőn gyönyörű belte-
rületi építési telek, Egyetem 
mögött 450nmes, összköz-
műves, 17m széles, 14,5mós 
i.áron eladó. Tel.:20/772-
2429 
+ Eladó lakást keresek köz-
pontban! Tel:20/944-7025
+ Szadán, központban, 
n+3 szobás, egyszintes, 
ikerházfél 400m2-es telek-

kel eladó! Irányár: 40,9Mft 
Tel:20/772-2429
+ Szadán új építésű csok 
képes n+4 szobás ikerházak 
eladók! Irányár: 44MFt, www.
godolloihaz.hu Tel:20/804-
2102
+ Gödöllő kertvárosi részén, 
kulcsrakész 108nm-es új 
építésű CSoK képes ga-
rázskapcsolatos ikerházfél 
475nm-es különálló telken el-
adó, 3 szoba + nappali + te-
tőtéri beépítési lehetőséggel. 
Érd: 06-30-588-5889 

+ Gödöllőn a 
Hunyadi utcára 
néző kis saroktel-
ken vállalkozás-
ra alkalmas 200 
nm-es ház 2 autó 
beállós garázzsal 
eladó. Ára: 38 
millió Ft. Tel: 06-
30-231-2760 
+ Gödöllő bel-
városban 1 szo-
bás, első emeleti 
lakás eladó. Ér-
deklődni: 06-20-
9663-269 
+ Eladó Gödöl-
lőn az Egyetem 
téren egy 69nm-
es, 2,5szobás, 
étkezős, téglá-
ból épült, erké-

lyes öröklakás. I.á.: 27,8 mFt 
0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a blahai 
dombon egy déli fekvésű, 
tetőteres, téglából épült, szi-
getelt kúria, mely áll amerikai 
konyhás, teraszkapcsolatos 
nappali+ 3szobából 1500nm-
es telken, rendezett kerttel, 
riasztóval, öntözőrendszerrel 
felszerelve csodálatos pano-
rámával. I.á.: 65 mFt 0620-
919-4870
+ Eladó Gödöllő királytelepi 
részén egy 2szintes, 2gene-
rációs, 4szobás, 2konyhás, 
2fürdőszobás családi ház fel-
újítva, új tetővel, melléképü-
letekkel 773nm-es telken. 
I.á.: 48 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a kertvá-
rosban egy 3 lakásból álló 
családi ház saroktelken 3 ga-
rázzsal. I.á.: 49,9 mFt 0620-
919-4870
+ Eladó Szadán most épülő 
kétszer 6 lakásos társasház-
ban 80 és 100nm közötti la-
kások kulcsrakész állapotban 
CSoK és hitel lehetőséggel. 
Bővebb információ Főnix 
Ingatlanirodánál az alábbi 
telefonszámon: +36-20-919-
4870
+ Eladó Gödöllőn egy 2 ge-
nerációs, 5szobás, 2nappa-
lis, 2fürdőszobás téglából 
épült családi ház. I.á.: 36,5 
mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllő palotakerti 
részén egy földszinti, 2 szo-
bás, igényesen felújított, bú-
torozott öröklakás. I.á.: 28,9 
mFt 0620-919-4870

ALBÉRLET KIADÓ
+ Gödöllő-Máriabesnyőn bú-
torozott szoba-konyha, für-
dőszoba, WC, kamra kiadó. 
Gépjármű számára zárt par-
kolási lehetőség. 70.000 Ft 

+ 2 havi kaució. 06-20-3594-
223 
+ Kiadó 1,5 szobás, bútoro-
zott, háztartási gépekkel fel-
szerelt, 1.em. lakás Gödöllő 
központjában a János utcá-
ban. Ideális 1-2 egyetemis-
ta lány vagy diákok részére. 
Érd: 06-30-854-2818 
+ 77nm-es 2 szobás + par-
koló és 90nm-es 3 szobás + 
parkoló lakások kiadók Gö-
döllőn, további információ: 
+36 30 588 5889 

GARÁZS
+ Gödöllő belvárosában fel-
színi PARKoLÓHELy KI-
ADÓ. Tel: +36-20-228-1128 
+ Kiadó GARÁZST KERE-
SEK Gödöllőn hosszútávra. 
Érd: 06-20-5501-901 

ÁLLÁS
+ SZAKKÉPZETT FÉRFI 
BETEGÁPoLÓT keresünk 
Kerepesen nappali munkára 
(reggel 8 órától este kb 19 
óráig) heti több alkalomra, 
hosszabb távon. Érd: 06-30-
577-9661
+ Munkaidő pótlékkal több, 
ill. egy műszakos munka-
rendbe műanyagfeldolgozó 
gödöllői kft felvesz NAPPALI 
BIZToNSÁGI ŐRT, BETANÍ-
ToTT MuNKÁSoKAT, RAK-
TÁRoST, SZERSZÁMKÉ-
SZÍTŐT: tel: 06-20-9423-112, 
www.plastexpress.hu 
+ TÁBLAGÉPPEL, oKoSTE-
LEFoNNAL végezhető mun-
ka! 06-20-777-1122
+ Gödöllőn a Csíkos Pizzé-
riába kiemelt fizetéssel PuL-
ToS LÁNyT, PIZZA SZAKÁ-
CSoT, ill. a Csíkos ABC-be 
BoLTI ELADÓT felveszünk. 
Tel: 06-70-772-7850 vagy 
személyesen a helyszínen! 
+ Munkatársakat keresünk 
angol nyelvű összetett iro-
dai munkára. A fényképes 
önéletrajzokat az info@adju-
vo-online.com e-mail címre 
várjuk. Felsőfokú végzettség 
előny. 
+ Ingatlan vagyonértékelő 
állás lehetőség. Regisztrált, 
számlaképes értékbecslőt 
keresek Budapest és Pest 
megye területére azonna-
li kezdéssel. Érd: ABT BA-
LoGH Kft. 06-30-410-3767 
Balogh József 
+ Parkok és kertek gondozásá-
hoz keresek fiatal segítőt heti 2-3 
alkalomra. Tel: 06-20-428-4545 
+ Gödöllőn gyakorlattal rendel-
kező egyetemista lány takarítást 
vállal. Kérem, az esti órákban 
hívjon, de hívjon bizalommal. Tel: 
06-20-510-2441 
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+ Friss nyugdíjas, empati-
kus, megbízható nő – aki 
idős gondozásban tapasztalt 
– vállalja rászoruló felügye-
letét, segítését. Tel: 06-30-
3625-589
+ Bejárónői munkát, idősgon-
dozást, takarítást, gyermek-
felügyeletet vállalok rend-
szeresen vagy alkalmanként. 
Nyugdíjas, jó megjelenésű 
hölgy vagyok. Tel: 06-70-
223-5568
+ Vagyonőröket keresünk he-
lyettesítő munkakörbe telep-
helyre. Tel: 06-20-555-1829
+ TAKARÍTÓI ÁLLÁSRA KE-
RESÜNK MuNKATÁRSAT 
HoSSZÚ TÁVRA, GÖDÖL-
LŐI MuNKAHELyRE -  NAPI 
8 ÓRÁRA – BEJELENTETT 
ÁLLÁS. ELVÁRÁSoK: MuN-
KÁJÁRA IGÉNyES, PRECÍZ, 
ÉS GyoRS, JoGoSÍTVÁNy-
NyAL és saját gépkocsival 
RENDELKEZŐ, MEGBÍZHA-
TÓ, NEMDoHÁNyZÓ. NET-
TÓ FIZETÉS 160.000,- FT. 
GÖDÖLLŐ ÉS KÖZVETLEN 
KÖRZETÉBŐL, FÉNyKÉ-
PES BEMuTATKoZÓ LEVE-
LET VÁRuNK: email: 
gaalautohaz@opelgaal.hu

SZoLGÁLTATÁS
+ FoRDÍTÁS, ToLMÁCSo-
LÁS 50 nyelven, anyanyelvi, 
diplomás, gyakorlott szak-
fordítókkal! Kedvezményes 
árak. I.L.I Fordítóiroda, Gö-
döllő, Körösfői u. 2. Tel.: 
06-20-556-2653, 06-20-543-
1775, e-mail: info@ili.hu, ili.
godollo@gmail.com
+ KERTGoNDoZÁS. Bíz-
za most rám! Fakivágás, 
sövényvágás, bozótirtás, 
fűnyírás, fűkaszálás. Füve-
sítés, gyepfelújítás, vegy-
szeres gyomirtás. Rotációs 
kapálás. Gyepszellőztetés. 
Metszés, faültetés. Ágak, le-
velek elszállítása. Ereszcsa-
torna tisztítás. Kert takarítás. 
Gépi permetezés. Kerítésfes-
tés. 06-30-747-6090 
+ KÖNyVELÉS, cégalapí-
tás, munkabérszámfejtés, 
tanácsadás. Irodák: Gödöl-
lő, Szada. Tel: 30/592-1856, 
30/508-1380, 28/784-752 
+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPoNTIFŰ-
TÉS-SZERELÉS, fürdőszo-
bák, régi fűtési rendszerek, 
vízvezetékek felújítása. CIR-
KÓK, GÁZKÉSZÜLÉKEK, 
KoNVEKToRoK karbantartá-
sa felújítása, javítása. Tel: 06-
20-9527-289, 06-28-476-229 
+ SZÁMÍTÓGÉPES problé-
mája van? Hívjon bizalom-
mal, házhoz megyek. Szá-

mítógép szerelés, 
rendszer és prog-
ramtelepítés, víru-
sirtás garanciával. 
Hétvégén is! Tel: 06-
30-333-9201 
+ SZoBAFESTÉS, 
MÁZoLÁS, TAPÉ-
TÁZÁS. Ingyenes 
árajánlat! Tiszta, 
rendes munka! Tel: 
06-20-4359-650 
+ DuGuLÁSELHÁ-
RÍTÁS BoNTÁS 
NÉLKÜL. Tóth Ta-
más 06-70-502-5620 
+ RoSSZuL ÉRZED 
MAGAD? Betegsé-
geket kiváltó lelki 
okok oldása Gödöl-
lőn ThetaHealing 
technikával. Élj ke-
vesebb stresszel hosszabb 
ideig - elégedettségi garan-
ciával! Kérj időpontot most: 
06-20-367-4274 
+ LAKÁSoK, IRoDÁK KÖL-
TÖZTETÉSE, lomtalanítás. 
Pianínó-, páncélszekrény 
szállítás. Hétvégén is. NEER 
TEHER 06-70-648-7660
+ REDŐNyJAVÍTÁS, GuRT-
NI CSERE, SZÚNyoGHÁLÓ 
készítés egész Pest megyé-
ben garanciával, megbízható 
szakembertől, szolid áron, 48 
órán belül. Ingyenes kiszál-
lással. 0670-418-3032
+ DuGuLÁS ELHÁRÍTÁS 
falbontás nélkül. Ázások cső-
törések megszüntetése. Vé-
cék tartályok csapok szifonok 

cseréje. Csatorna kamerá-
zás. VÍZSZERELÉS. 06-20-
491-5089
+ LAKÁSSZERVIZ! -Nyílás-
zárók, ajtók, ablakok javítá-
sa. -Zárak, zsanérok, statikus 
pántok javítása, heveder zár 
felszerelése. -Vízszerelés: 
konyha, fürdő, wc. -Bútorsze-
relés: új, meglévő javítása. 
-Laminált padló lerakás, ki-
sebb festési munkák. 06-70-
201-1292
+ BETEG TAXI 0-24 Fize-
tős, minőségi, 
egyedi igénye-
ket és időpon-
tokat figye-
lembe véve 
vállalunk sze-
mélyre szabott 

betegszállítást a nap 24 órá-
jában. Hétvégén is. Tel: 06-
70-7702-338
+ Azonnali kezdéssel vállalok 
HÁZÉPÍTÉST teljes kivitele-
zéssel, KŐMŰVES MuNKÁT, 
BuRKoLÁST, VÍZSZERE-
LÉST, TETŐJAVÍTÁST! Tel: 
06-70-361-9679 
+ REDŐNyJAVÍTÁS, GuRT-
NICSERE akár 2 órán be-
lül! Új redőny azonnal 
megrendelhető! Péter úr, 06-
20-3685-888 
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+ KÖLTÖZTETÉS! BÁRMIT, 
BÁRHoL, BÁRMIKoR! Igény 
esetén RAKTÁRoZÁST, 
LoMTALANÍTÁST is válla-
lunk. Tel: 06-70-621-6291 
+ Családi házak és lakások 
alkalmi, illetve komplett TA-
KARÍTÁSÁT VÁLLALoM. 
Hívjon bizalommal. Tel: 06-
70-903-0682
+ FESTÉS, MÁZoLÁS gyor-
san és szakszerűen! Tisz-

tasági fes-
tésre, üres 
i n g a t l a n r a 
k e d v e z -
ményt biz-
t o s í t u n k . 
I n g y e n e s 
á r a j á n l a t ! 
06 -20 -247 -
0023 

+ NyÍLÁSZÁRÓK SZAK-
SZERŰ beépítése, illetőleg 
értékesítése kedvező áron. 
Ajtók, ablakok, tetősíkabla-
kok, garázskapuk. Felmérés 
adott területen ingyenes. 
Ajánlatkérés e-mail címen: 
einbauinvest@gmail.com Ér-
deklődni: H-P 9-17-ig 06-70-
3888-369 
+ Kedves Idősek és Nyug-

díjasok! BE-
VÁSÁRLÁST, 
o T T H o N I 
HAJMoSÁST 
(megbeszélés 
szerint akár 
s z e m é l y e s 
ügyintézést is) 
vállalok. Elér-
h e t ő s é g e m : 
0 6 - 2 0 - 2 4 5 -
3296

EGÉSZSÉG, 
TESTÁPoLÁS
+ Gyógy-
p e d i k ű r : 
t y ú k s z e m , 
szemölcs, bőr-
keményedés, 
vastag benőtt 
gombás kö-
röm kezelé-

se, ápolása. Talpmasszázs. 
Óvakodjon a feketén dolgo-
zó házaló kontároktól! 30 év 
szakmai háttér. Bárándi Jó-
zsef 06-20-532-7275

oKTATÁS
+ ANGoL és SPANyoL 
nyelvoktatást vállal FILM-
SZINKRoN, könyvfordítás, 
vizsgaelőkészítés és korre-
petálás területén jártas FIA-
TAL, tapasztalt nyelvtanár. 
Tel: 06-70-559-3918 

ADÁS-VÉTEL
+ RÉGISÉG. Pappné Szilvia 
szakbecsüs díjtalan kiszál-
lással vásárol antik bútoro-
kat, festményeket, órákat, 
mindenféle szobrokat, vitrin 
dísztárgyakat, ezüstöt (hibás 
és hiányos darabokat is), 
régi pénzeket, könyveket, bi-
zsukat és ékszereket, boros-
tyánt, mindenféle régiséget 
és HAGyATÉKoT. Legma-

gasabb áron vásárolunk első 
vevőként! Tel: 70/942-0806, 
20/465-1961 
+ ALMAVÁSÁR! Ismét kap-
ható CSÁNyI ALMA: Idared, 
Zöld és KR-11-es (Jonatán, 
Starking keveréke). 100-200 
Ft/kg-ig. ugyanitt lé és cefre 
alma: 50 Ft/kg. Tel: 06-28-
411-298, 06-20-4359-650 
+ INGyEN ELVIHETŐ TRÁ-
GyA (érett, szalmás). Érd: 
06-30-2323-140
+ Eladó: önhajtós új kerekes 
szék, Rolát kerekes járóka, 
összecsukható járókeret, 
WC magasító (új), könyök 
mankó. Érd: 06-28-410-672, 
06-30-294-4847 

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
+ AKKuMuLÁToR minden 
típusú gépjárműhöz sza-
küzletünkben vagy kiszál-
lítással. Szolgáltatásaink: 
beszerelés, bevizsgálás, töl-
tés-mérés, szaktanácsadás. 
Minőségi akkuk, új akciók. 
Gödöllő, Dózsa Gy. út 50. 
(Temetővel szemben) 06-30-
536-4300, 28/611-728 www.
akkugodollo.hu 

EGyÉB
+ Egyedülálló, idős nénit 
családtagként otthonunkba 
fogadnánk. Tel: 06-31-3286-
862, 06-31-3174-600
+ MÉZET közvetlenül a 
termelőtől, a Ludányi Mé-
hészetből! Akác-, Virág-, 
Hárs-, Gesztenye-, Repce 
krém-, Lépesméz, Propolisz, 
Virágpor, DIÓBÉL kapha-
tó. 3kg fölött házhoz szállít-
juk.06-30-9891-721 
+ Vásároljon HAMISÍTAT-
LAN, oMME zárszalagos 
mézet közvetlenül a termelő-
től! Akác-, Hárs-, Akác-hárs-, 
Napraforgóméz. 720ml-es 
csavaros tetejű befőttes 
üveget cserébe elfogadok. 
Házhoz szállítás. Szabó Mé-
hészet Gödöllő, Lovas u.3. 
28/417-913
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állásleHeTőséG A FoGATHAJTó 
VIláGbAJNok lázár TesTVérek 

loVAsPArkJábAN
AZoNNALI KEZDÉSSEL

A 18 éve sikeresen működő domonyvölgyi Lázár Lovaspark 
munkatársakat keres a következő területekre:

konyhai kisegítő
takarító

 állandó felszolgáló
alkalmankénti kisegítő felszolgáló

Egész éves munka, jó csapat, gyönyörű környezet, 
étkezés, versenyképes fizetés!

A jelentkezéseket telefonon várjuk vagy e-mailben vagy postán 
Madarász Balázs részére kérjük elküldeni egy 

rövid bemutatkozással:

A konyhai kisegítő és takarító munkakörre kérjük, keressék 
chéfünket Madarász balázst: 06/30-683-1212

Pincér és kisegítő pincér jelentkezők keressék 
teremfőnökünket, Vida Jenőt: 06/30-540-1242
e-mail cím: lazarlovaspark@lazarlovaspark.hu

Postai cím: Lázár Lovaspark – Madarász Balázs részére 
  2182 Domonyvölgy Fenyő u. 47.

Gödöllői székhelyű, városüzemeltetéssel foglalkozó társaság keres 

TeHerGéPkoCsI VezeTő MuNkATársAT

feladata:
Gödöllő közigazgatás területén út és csapadékcsatorna fenntartási 

munkákban való részvétel, és szállítási feladatainak elvégzése. 

elvárások: 
B, C kategóriájú jogosítvány, megbízhatóság, terhelhetőség

előny: helyismeret
szakmai tapasztalat városüzemeltetésben, fenntartásban

gépkezelői jogosítvány (autóra szerelt daru, útfenntartó és karban-
tartó gépek)

szükséges tapasztalat: 1-3 éves 

munkakezdés: azonnal

szükséges nyelvtudás: magyar nyelvismeret

munkavégzés helye: Gödöllő területe

jelentkezés: önéletrajzát a titkarsag@vuszikft.hu címre várjuk

Gödöllői székhelyű, városüzemeltetéssel foglalkozó társaság keres 

úTkArbANTArTó MuNkATársAT

feladata:
Gödöllő közút és járda hálózata, azoknak környezete, közterületek, 
valamint a kapcsolódó műtárgyak (hidak, átereszek, csapadékvíz 
elvezetési rendszerek) karbantartása, üzemszerű működésének 

biztosítása, hibák megelőzése és azok szakszerű javítása. 

elvárások: 
szakmai tapasztalat városüzemeltetésben, fenntartásban
felelősségvállalás, önálló munkavégzés, megbízhatóság, 

terhelhetőség, minőségi munkavégzés

előny: helyismeret
gépjárművezetői engedély B, C kategóriákban

állás: teljes munkaidős, nappali műszak

szükséges nyelvtudás: magyar nyelvismeret

munkavégzés helye: Gödöllő közigazgatási területe

jelentkezés: önéletrajzát a titkarsag@vuszikft.hu címre várjuk

Gödöllői székhelyű, városüzemeltetéssel foglalkozó társaság keres 

PArkolásI elleNőr MuNkATársAT

feladata:
Gödöllő város parkoló zónáiban a gépjárművek jogos 

várakozásának ellenőrzése
parkolójegy nélküli gépkocsikról pótdíj-nyomtatás készítése

parkolójegy-váltó automaták ellenőrzése és ürítése

elvárások: 
minimum 8 általános iskolai végzettség

felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek
felelősségvállalás, önálló munkavégzés, megbízhatóság, 

terhelhetőség
jó kommunikációs képesség

előny: 
helyismeret

szakmai tapasztalat parkolási ellenőr területen
gépjárművezetői engedély B kategória

munkavégzés helye: Gödöllő közigazgatási területe

jelentkezés: önéletrajzát a titkarsag@vuszikft.hu címre várjuk

VüszI Nonprofit kft VüszI Nonprofit kft

VüszI Nonprofit kft
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Beküldési határidő: 
2019. március 12.

Megfejtés: Az 1814 márciusában született 
drámaíró, rendező, Szigligeti Ede két ismert 
színdarabjának címe.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásár-
lási utalványát nyerte:
Tóth Kincső, Ferik Tamara

A dűlő borkereskedés 1000 Ft-os vásár-
lási utalványát nyerte:
Hadi Béláné, Perger Beáta

A Happy box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os 
utalványát nyerte:
Maczkó Dorina Lilla

A Városi Múzeum ajándékát nyerte:
Czotter Anita, Braun Cipora

A Mezőgazdasági és kertészeti áruház 
1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte:
Dóczyné Kodó ottilia, Lévainé Kiss Éva

Felhívjuk tisztelt megfejtőink figyelmét, hogy 
a nyereménysorsoláson való részvételhez el-
engedhetetlen, hogy – akár postai úton, akár 
e-mailen küldik be a megfejtést – a nevük mel-
lett a pontos postai címüket is adják meg!


