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Április 7-én, vasárnap első alkalommal, 
ámde hagyományteremtő szándékkal 
rendezik meg a Kastélyfutam névre „ke-
resztelt” gödöllői futófesztivált.

Az 1. Gödöllői Kastélyfutamra és an-
nak négy távjára (2.5 km, 5.3 km, 10.6 
km, 21.2 km) már eddig több mint ötszá-
zan neveztek be. Az érdeklődés tehát 
óriási, a rajt 12.00 órákor kezdődik.

A verseny rajtja – és egyben a befutó 
is – a Martinovics utca és az Ady Endre 
sétány sarkán lesz. Az útvonal a Marti-
novics utcán, a Repülőtéri úton, a repü-
lőtéren, valamint a Grassalkovich-kas-
tély parkján át vezet.

Ebből fakadóan útlezárások is lesz-
nek vasárnap: 11.30 és 15.30 között 

a Martinovics utcát a rendőrség teljes 
hosszában lezárja a forgalom elől, a 
Repülőtéri utat 11.30 és 13.30 között 
teljes szélességében, majd 15.30-ig a 
félpályát zárja le.

A szervezők arra kérik az érintett ut-
cák lakóit, hogy lehetőleg szombat este, 
de legkésőbb vasárnap reggel 8.00-ig 
álljanak ki járműveikkel valamelyik kö-
zeli utcába, mert akkor megkezdődik a 
pályák elkordonozása.

Az információs központ, az öltözők, 
a nevezés, a rajtszámok átvétele mind-
mind a Művészetek Házában lesznek.

(további részletek
a 15. oldalon)

Figyelem! Vasárnap lezárások

1. gödöllői kastélyfutam
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– Tavaly október 12-én 
alakult meg az új Gö-
döllői Ifjúsági Testület, 
melynek elnökének vá-
lasztották. Kik kerültek 
még a tagok közé?

– Az ifjúsági testület 
megalakulásakor az volt 
az alapkoncepció, hogy 
minden gödöllői szék-
helyű iskola delegáljon 
diákokat az önkormány-
zatba, akik majd a diák-
társaik igényeit, kéréseit, 
problémáit fogják nekünk 
továbbítani. Egyébként 
bármilyen fiatal, akit a 
testület megszavaz, teljes 
értékű taggá válhat.

– Az ifjúsági önkormány-
zat pedig tavaly márciusban 
alakult, melynek már akkor 
is a tagja volt. Mi volt ott a feladata?

– Alelnök voltam. Az akkori csapatnak a 
nagy része most is tag, komolyabb személyi 
változások a vezetésben történtek.

– E feladatköre mellett mivel foglalko-
zik még?

– Az életem nagy részét az egyetem töl-
ti ki; angol-történelem szakra járok a Károli 
Gáspár Református Egyetemre. Emellett 
szeretek olvasni, moziba járni, kedvelem a 
sorozatokat, no meg imádok utazni.

– Manapság nem olyan vonzó a peda-
gógusi pálya, mégis ezt választotta…

– Gimnazistaként, mint sokan mások, én 
sem tudtam, hogy mit szeretnék kezdeni az 
életemmel. A pályaválasztási tanácsadáson 
kiderült, hogy a pszichológiai és a pedagó-
gusi pálya lehet a nyerő. Mivel angolból és 
történelemből voltam jó a gimnáziumban, 
így egyenes út vezetett a Károli Gáspár Re-
formátus Egyetemre. Úgy gondolom, hogy 
a pedagóguspálya nagyon szép és fontos 
hivatás.

– A Török Ignác Gimnáziumban vég-
zett. Szívesen tanítana ott?

– Az igazgatóval, Fábián Bertalannal 
kifejezetten jó viszonyt ápoltam. Többször 
mentem vele Erdélybe, Zsobokra. Van ott 
egy szépen felújított kastély, ami árvaház-
ként működik, odamentünk segíteni. Szívem 
szerint visszamennék egykori iskolámba, 
mert nagyon szerettem az ott eltöltött éve-
ket, de hogy mi lesz, az még a jövő zenéje.

– Megválasztása előtt is részt vett már 
a város ifjúsági életében?

– Igen, elsősorban az egyházi szervezésű 
programokon és azok szervezésében, lebo-
nyolításában vettem részt.

– Hogyan lehet jelentkezni Önökhöz?
– Mindenkit szívesen várunk, aki részt 

szeretne venni a munkában, akár képviselő-
ként, akár ötletgazdaként. Felvehetik a kap-

csolatot az adott iskola képviselőjével vagy 
ha nincs, akkor megkereshetnek minket köz-
vetlenül is a közösségi média segítségével.

– Ősszel helyet kaptak a városi küldött-
ségben, amikor holland testvárvárosunk-
ban járt…

– Akik ott voltunk, úgy jellemeztük Wa-
geningent, mint a „hollandiai Gödöllő”. Mikor 
megérkeztünk, rájöttünk, hogy náluk más-
hogy működik az ifjúsági önkormányzat. Ott 
az egyetemisták alapítottak egy helyi pártot 
azzal a céllal, hogy a fiatalok érdekeit kép-
viseljék. Jó volt látni, hogy mennyire össz-
hangban tudnak dolgozni a polgármesterrel, 
és hogy az ifjúsági önkormányzat milyen jól 
együtt tud működni a várossal.

– Elnökként mi a feladata, mik a céljai, 
mivel tud segíteni?

– Elsődlegesen az a feladatom, hogy se-
gítsem a többiek munkáját, hogy megszer-
vezzem az üléseket, leírjam az elképzelé-
seinket, javaslatainkat. Rajtam keresztül is 
tartjuk a kapcsolatot az önkormányzattal. 
Célom, hogy önállóságra neveljem a töb-
bieket, arra készítsem fel őket, hogy majd 
átvegyék a stafétát, hogy önállóan képesek 
legyenek működtetni a testületet és kitaníta-
ni a fiatalabbakat.

– Mik a testület céljai, tervei, program-
ja?

– Egyrészt működik az érdekképviseleti 
jellegünk, ha valamelyik iskolában, valakinek 
gondja vagy ötlete van, azt mi megpróbáljuk 
megoldani. Másrészt igyekszünk segíteni 
a város életét, az önkormányzat munkáját. 

A különböző városi rendezvényeken már 
eddig is képviseltük magunkat, de a jövő-
ben ezt szeretnénk még aktívabban tenni. 
Mostanában több kérés is érkezett hozzánk, 
hogy csináljunk különböző rajz- és festőpá-
lyázatokat, szemétszedést, csak, hogy né-
hányat említsek.

– Március harmadik hétvégéjén volt az 
Úrréti-tónál a „fűzpo-
lip” projekt…

– A fűzpolip projektet 
zseniálisan jó ötletnek 
tartom. Ez egy kis ját-
szótér lesz az Úrréti-tó 
mellett. Élő fűzfaágakból 
összeépítettünk egy po-
liptestet, aminek lesznek 
majd csápjai, abba pedig 
a gyerekek be tudnak 
mászni és labirintussze-
rűen különböző helyeken 
fognak kilyukadni.

– Az idei évtől már sa-
ját költségvetéssel ren-
delkeznek, mennyiben 
segíti ez a munkájukat?

– Nagyban, mivel így 
több lehetőségünk lesz 
a különböző gödöllői ren-
dezvényeken saját progra-
mokat szervezni.

– Idén melyik a három 
legfontosabb esemény, 
amelyen részt vesznek?

– Az Úrréti tóünnep, május elseje és a Bel-
városi Napok. A tónál szeretnénk egy kincs-
keresős játékot a fiataloknak, a nagyobb vá-
rosi eseményeken pedig lesz saját sátrunk, 
ahol ingyenes gyerekfoglalkozásokat tartunk 
majd.

– A fiatalokat mennyire érdekli a helyi 
politika?

– Alapszabályzatunk szerint a testület 
pártpolitikától mentes és független, de a he-
lyi ügyekben természetesen részt veszünk. 
Igyekszünk minden felmerülő igényt továbbí-
tani az önkormányzatnak, amely kifejezetten 
partner ebben.

– Melyek azok a problémák, amik ma a 
fiatalokat foglalkoztatják és Önök hogyan 
tudnak segíteni?

– Úgy veszem észre, hogy a fiatalok nagy 
figyelmet szentelnek a környezetvédelem-
nek, igyekeznek környezettudatosabban 
élni, de azért lehetne ebben még fejlődni. Mi 
szemétszedő akciókkal és különböző figye-
lemfelkeltő kampányokkal tudunk segíteni.

Természetesen az ifjúságnak is megvan-
nak a problémái, ami nyilvánvalóan teljesen 
más, mint a felnőtt generációnak. Minket leg-
inkább az iskola és az oktatás színvonala, a 
szórakozóhelyek megléte érdekel.

JA
(Az interjú teljes terjedelmében 

a szolgalat.com-on, valamint 
Facebook-oldalunkon olvasható. 

A beszélgetés pedig a Gödöllő NetTV 
Facebook-oldalán tekinthető meg.)

Gödöllői ifjúsáGi TesTüleT: önálló öTleTek
A Gödöllő NetTV 30 perc című beszél-
getős műsorának eheti vendége Mol-
nár Gergely volt. A Gödöllői Ifjúsági 
Testület elnökével az októberben meg-
alakult új testületről, célokról, felada-
tokról, a fiatalokat érintő problémákról 
és a wageningeni láto-
gatásukról beszélget-
tünk.

Molnár Gergely
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Az M3-as autópálya zajvédő 
falának továbbépítését kéri a 
hatóságoktól a képviselő-testü-
let, s egyben felkérte Vécsey 
Lászlót, Gödöllő országgyűlé-
si képviselőjét, hogy – korábbi 
felajánlásához hűen – tegyen 
meg mindent annak érdekében, 
hogy a zajvédőfal továbbépíté-
se az M3-as autópálya jobb pá-
lya 30+100 – 30+400 km közötti 
szelvénye közötti szakaszán 
megvalósulhasson.

A képviselő-testület februári 
ülésén Kis Antal önkormány-
zati képviselő (Gödöllői Lokál-
patrióta Klub) a Pilisi Parkerdő 
által a Csanak mögötti területen 
zajló fakivágásokkal kapcsolat-
ban elmondta, a múlt évben és 
a most végzett fakivá-
gások miatt jelentősen 
emelkedik a terület zaj-
szintje, ami elveszti az 
autópálya felé eső vé-
delmét. Ezzel kapcsolat-
ban azt kérdezte Vécsey 
Lászlótól: „Lát-e arra 
esélyt, hogy a megnö-
vekedett zajszint miatt, 
az autópálya zajvédőfa-
lát meghosszabbítsák?” 
Kérdésére az országy-
gyűlési képviselő úgy 
válaszolt: „Ha a testület 
megfogalmazza a javas-
latot, akkor továbbítja 
azt a szakhatósághoz.”

A március 28-ai ülésen már 
szavaztak is a kérdésben, az 
ülésen részt vevő Vécsey Lász-
ló nem kívánt hozzászólni az 
előterjesztéshez, úgy fogalma-
zott: Neki akkor lesz feladata, 
ha a testület elfogadja azt. A 
képviselők a határozatban arra 
is felkérték az országgyűlési 
képviselőt, hogy a megtett lépé-
sekről és eredményekről folya-
matosan tájékoztassa a testüle-
tet és a lakosságot.

*
A képviselő-testület pályá-

zatot írt ki öt darab, az önkor-
mányzat tulajdonában álló ön-
kormányzati bérlakásra. (Deák 
Ferenc tér 1. II/8., Deák Ferenc 
tér 2. fszt. 1 Deák Ferenc tér 3. 
fszt. 1., Deák Ferenc tér 3. II/10. 
Deák Ferenc tér 3. II/l4.)

A pályázatokat, az önkor-
mányzati rendelet meghatáro-
zott pontrendszer alapján bí-
rálták el és döntöttek a bérlők 
személyéről.

A lakások meghirdetésére 
122 pályázat érkezett, amiből 
109-volt érvényes.

Kovács Barnabás (MSZP) 
a bizottsági ülésen és a testület 
ülésén is felvetette, bár a ren-
deletet nem tartja rossznak, a 
beérkezett pályázatok alapján 
mégis úgy látja, ilyen sok pályá-
zat esetében egy ponthatár fö-
lött sorsolással döntsenek a la-
kásokról, mivel a pontok között 
csak minimális, sok esetben 
századnyi eltérések vannak.

Simon Gellért (Fidesz) java-
solta, hogy a jövőben válasszák 
szét a pályázatot, a közintéz-
ményben, a város érdekében 
dolgozók más rendszer szerint 
kapjanak szolgálati lakást.

A képviselői javaslatokra re-
agálva Halász Levente, a gaz-
dasági bizottság elnöke felhívta 
a figyelmet arra, hogy a pályá-
zatokat a testület által megal-
kotott 25/2018. (X.19.) számú, 
az önkormányzat tulajdonában 
álló lakások és helyiségek bér-
letére vonatkozó egyes szabá-
lyokról szóló rendeletben foglalt 
pontszámok alapján bírálták el.

Pelyhe József alpolgármes-
ter szintén felhívta a figyelmet 
arra, hogy a szabályozást elfo-
gadta a testület, az ezzel kap-
csolatos aggályokat korábban 
kellett volna jelezni. Akik most 
résztvettek, ennek az ismere-
tében nyújtották be a pályáza-
tukat, így azt utólag már nem 
lehet módosítani.

Pelyhe József kijelentette, a 
rendelet egyértelműen objektív, 
átlátható, ellenőrizhető, nem ad 
lehetőséget a szubjektivitásra. 
Amennyiben a rendelet a ké-
sőbbiekben felülvizsgálatra, 

módosításra kerül, akkor lesz 
lehetőség módosító javaslatot 
tenni.

A szavazás előtt Gémesi 
György polgármester is leszö-
gezte: a rendeletet a szakma 
dolgozta ki, az elbírálás sza-
bályai tiszták és egyértelműek. 
Most nincs lehetőség a módosí-
tásra, de a következő alkalom-
mal lehet benyújtani javaslatot, 
s akkor a testület mérlegelni 
fogja a módosítás lehetőségét.

*
A testületi ülés megkezdé-

sekor szeretett volna egy, a 
Tormay Károly Egészségügyi 
Központ finanszírozására vo-
natkozó, a költségvetést módo-
sító javaslatot benyújtani Simon 

Gellért, bár – mint felszólalásá-
ból kiderült – tisztában volt az-
zal, hogy erre a szabályok sze-
rint nincs lehetőség. 

A polgármester, aki felhívta a 
képviselő figyelmét a szerveze-
ti és működései szabályzatban 
foglaltakra, kijelentette: Nem 
lehet úgy megtárgyalni egy költ-
ségvetést érintő anyagot, hogy 
azt sem tudják, mit tartalmaz, s 
milyen szakmai anyagok kelle-
nek ahhoz, hogy dönteni tudjon 
a képviselő-testület. Javasolta, 
Simon Gellért az áprilisi testüle-
ti ülésre nyújtsa be indítványát.

A fideszes képviselő ezek 
után az egyebek napirendi pont-
ban szólalt fel, úgy fogalmazott, 
sajnálja, hogy nem tárgyalták 
az anyagát, pártja szerint a 
gödöllői költségvetésben van 
annyi mozgástér, ami lehetővé 
teszi az egyészségügyi központ 
finanszírozási problémáinak 
megoldását, ami szerintük a vá-
ros feladata.

Gémesi György ezek után 
ismét felhívta a figyelmet arra, 
hogy egy előterjesztésről nem 
lehet úgy tárgyalni, hogy azt 
nincs lehetőség megismerni és 
elvégezni a szükséges szakmai 
egyeztetéseket. Megismételte: 
Ha a következő testületi ülés-
re időben benyújtja a javaslatot 
Simon Gellért, akkor a szerve-
zeti és működési szabályzatnak 
megfelelően tárgyalni fogja a 
testület. 

Mivel a hozzászólás kap-
csán ismét felmerült, hogy az 
egyészségügyi ellátás terén mi 
számít önkormányzati és mi ál-
lami feladatnak, Gémesi György 
elmondta, ezt pontosan meg-
határozza a törvény. A Tormay 
Károly Egészségügyi Központ 
működési költségvetéséből 
most 50-80 millió Ft hiányzik az 
év végéig. Ez olyan tételekből 
adódik össze, mint például az 
elegendő fedezet nélkül meg-
emelt bérek, a napi munkához 
szükséges vegyszerek és az 
eszközök árának emelkedése, 
aminek a biztosítása az állam 
– az Országos Egészségbizto-
sítási Pénztár – feladata. Ezek 
működési költségek.

A polgármester mindezek 
mellett tájékoztatta a képvi-
selőt, hogy az önkormányzat 
az elmúlt időszakban 116 mil-
lió forintot fordított a járóbeteg 
szakellátásra, akkor amikor 
egyre nagyobb az állami elvo-
nás a város költségvetéséből 
– mint például az, hogy a vá-
ros szolidaritási adóként 430 
millió forintot fizet az államnak 
– ugyanakkor egyre több fela-
datot kapnak az önkormányza-
tok úgy, hogy nincsenek hozzá 
biztosítva a megfelelő források. 

Simon Gellért felszólalásá-
hoz kapcsolódva Vécsey Lász-
ló országgyűlési képviselő is 
szót kért, és – bár nem a sza-
bályoknak megfelelően tette 
– megkapta rá a lehetőséget. 
Vécsey László nehezményezte, 
hogy a testület nem tárgyalta az 
előterjesztést, felszólította Gé-
mesi Györgyöt, hogy fejezze be 
a „maszatolást” és ne mutogas-
son mindig az államra. Minde-
zek mellett kérte: mérlegeljék a 
költségvetés módosítását.

Az ülésről bővebben 
a szolgalat.com-on és 

a Facebook-oldalunkon

Képviselő-testületi hírek



2019. április 2.4 gödöllői szolgálat Közélet

PreMontrei fejlesztések:
Új növények,

rendezettebb terület

Lapunk március 12-i számá-
ban részletesen foglalkoztunk 
a Csanakban történt fakivágás-
sal, ami komoly aggodalmat 
okozott a lakosság körében. Az 
ügyben a munkálatokat végző 
Pilisi Parkerdő Zrt. lakossági 
bejárásra invitálta az érintettek 
képviselőit, amiről az alábbi 
közleményben tájékoztatták la-
punkat. 

Gödöllő város ré-
széről dr. Lantai 
Csaba alpolgármes-
ter, Kis Antal önkor-
mányzati képviselő, 
valamint húsz érdek-
lődő csanaki lakos 
vett részt a csanaki 
erdőben tartott erdé-
szeti szakbejáráson, 
amit a Pilisi Parker-
dő Zrt. szakemberei 
szerveztek és tartot-
tak március 12-én. A jó hangu-
latú esemény eredménye az ott 
zajló erdőgazdálkodás megis-
mertetésén felül egy közös cse-
meteültetési akció. 

A csanaki erdőben idén kez-
dődött fakitermelési munkálato-
kat élénk lakossági érdeklődés, 
értetlenség és felháborodás 
övezte, ami végül az érintett 
lakosok, Gödöllő Város Önkor-
mányzata és a terület erdőgaz-
dálkodója, a Pilisi Parkerdő Zrt. 
háromoldalú egyeztetései révén 
vezetett a márciusi szakbejárás-
hoz.

A Pilisi Parkerdő célja az 
volt, hogy a lakosság és az 
önkormányzat számára érthe-
tővé tegye a fakitermelés szak-
mai hátterét, szükségességét 
és azt, hogy a csanaki erdők 
megmaradása, fejlődése biz-
tosított. Az előzetes program 
szerint a parkerdő szakemberi 
bemutatták az elvégzett munka 

szakmai indokait és a terület jö-
vőbeli kezelésének lépéseit és 
a résztvevők számára átadtak 
egy rövid tájékoztató anyagot, 
ami egyrészt a kérdéses terü-
leten folyó szakmai munkát, 
másrészt a Pilisi Parkerdő fenn-
tartható, természetközeli erdő-
gazdálkodását mutatja be. 

A bejárás során elhangzott, 
hogy a csanaki erdőben talál-
ható, nem őshonos erdőállo-
mányok (például akácos) meg-
újítása több módon is történhet. 
Az egyik lehetőség, hogy a kör-
nyezeti tényezőkhöz teljes mér-

tékben alkalmazkodott hazai 
fajokból álló erdőállapot elérése 
előtt előerdőt kell létesíteni, ami 

az ősho-
nos társu-
lásnak már 
n é h á n y 
elemét tar-
talmazza. 
További 20 
év eltelte 
és az akác 
újbóli el-
távolítása 
után egyre 
több hazai 
faj fog elő-

fordulni, és az erdőgazdálko-
dó két-három lépcsőben éri el, 
hogy visszatelepüljön az eredeti 
vegetáció legtöbb eleme. Másik 
lehetséges megoldás lenne a 
betelepülő, inváziós fajok vegy-
szeres irtása: a faanyag eltávo-
lítása után az erdő mesterséges 
megújítása mellett évről-évre 
szükséges erőteljes vegysze-
res kezelés, ami a jó sarjadó 
képességgel rendelkező akácot 
visszaszorítja. A Pilisi Parkerdő 
a környezeti terheléssel járó 
vegyszeres megoldás helyett a 
csanaki erdőben a több lépcsős 

módszert alkalmazza, aminek 
része az invazív állomány leter-
melése.

A város képviselői és a lako-
sok a szakmai tájékoztatást ala-
posnak találták és elfogadták. 

Ugyanakkor a tájékoztatá-
son kívül érdemi párbeszéd is 
történt: a lakosoknak arra a fel-
vetésére, hogy az erdő kezelési 
folyamata következményeként 
eltávolított erdőállomány miatt 
az autópálya okozta zajhatás 
jelentősen megnövekedett, a 
Pilisi Parkerdő vállalta, hogy 
nem hajtja végre az idei évre 
tervezett, részterületes fakiter-
meléseket. Az erdőgazdálkodó 
vállalta továbbá, hogy az eddigi 
gyakorlathoz hasonlóan a kö-
vetkező, legkorábban 2024-ben 
esedékes kitermelések során is 
visszahagy a lakóházak mentén 
egy 20 méter széles védősávot.

A szakmai tájékoztatás és fó-
rum lezárásaként a helyi közös-
ség kezdeményezésére a Pilisi 
Parkerdő faültetést szervez, 
amihez a lakók a munkaerőt, a 
parkerdő a kellő számú facse-
metét, az önkormányzat pedig 
a szükséges vizet biztosítja.

(PP)

ErdészEti szakbEjárás a csanakban

A pályázat célja: azon la-
kók és lakóközösségek 
munkájának elismerése 
és értékelése, akik példa-
mutató módon gondozzák 
és szépítik ingatlanjaikat, 
valamint annak környeze-
tét, hozzájárulva ezzel Gö-
döllő szépítéséhez, s a mindannyiunk kom-
fortérzetét nagyban meghatározó, kulturált 
környezet kialakításához.

Pályázni
• családi házas és
• többlakásos kategóriában

lehet a jelentkezési adatlap benyújtásával. 
Az adatlap átvehető a városháza portáján 
(Gödöllő, Szabadság tér 6.), valamint letölt-
hető a www.godollo.hu oldalról. Benyújtási 
határidő: 2019. május 31.

A pályázatokat a városháza portáján (Gö-
döllő, Szabadság tér 6.) elhelyezett gyűjtő-
ládába dobva vagy elektronikusan a tisz-

taudvar@godollo.hu emailcímre 
lehet beküldeni.

A pályázatok elbírálása: A be-
érkezett javaslatokat idén is civil 
szervezetek tagjaiból összeálló bi-
zottság bírálja el legkésőbb 2019. 
augusztus 31-ig.

A benevezett portákat és többlakásos 
házakat (előzetesen egyeztetett időpont 
szerint) keresi fel a bizottság. A szemlézés 
során kiemelt figyelmet fordítanak az épü-
let és annak környezetének tisztaságára, 
gondozottságára, a növényzet ápoltságára, 
külön elismerve, amennyiben erre környe-
zettudatos és fenntartható módon kerül sor. 
A visszatérő pályázóknál mindemellett a ko-
rábbi évek állapotának továbbfejlesztését is 
vizsgálják. A többlakásos házak elbírálásá-
nál a szomszédsági aktivitással, közösségi 
összefogással létrehozott, az adott közterü-
let esztétikai színvonalát növelő, tervszerű 
és fenntartható fejlesztések élveznek előnyt 
(pl. közösségi kertek létrehozása, növény-

zet ültetése, stb.), különös figyelemmel 
azok lakóközösség általi gondozására. 

Díjazás: Az előző évekhez hasonlóan ér-
tékes nyereményekkel díjazzák az első 3-3 
helyezettet. Az ünnepélyes díjkiosztót ősz-
szel rendezik meg.

Pályázat: „tiszta udvar–rendes Ház”

Szavazzon Ön iS a vároS legSzebb 
kirakatára, üzletportáljára!

A Tiszta Udvar–Rendes Ház program kere-
tében idén a lakosság szavazatait, ajánlásait 
várják a legszebb üzleti portál, kirakat kivá-
lasztására. A „Legszebb üzletportál” díjra 
olyan üzleteket kell jelölni (kereskedelem-
mel, szolgáltatással foglalkozók), amelyek-
ről úgy gondolják, hogy az üzlet, az épület 
külső megjelenése, környezete (cégfelirat, 
kirakat, épület/üzlet előtere, környezete) 
esztétikai minőségében kiemelkedő, és so-
kat tesz hozzá a városképhez, hangulatossá, 
egyedivé varázsolva az utcaképet.

Az ajánlásokat 2019. május 31-ig adhat-
ják le emailben a tisztaudvar@godollo.hu 
címen, vagy személyesen a városháza (Sza-
badság tér 6.) portáján. Kérik feltüntetni az 
üzlet nevét és címét, illetve az ajánló nevét 
és emailcímét.
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MoST cSAK jáTéK VoLT

Folyamatosan zajlanak a vasútfejlesztési munkák a 
gödöllői és a máriabesnyői vasútállomáson és a sínek 
mentén. Ehhez kapcsolódóan végeztek fakivágást és 
bozótirtást a múlt héten a Szabadság út mellett, az 
Arany János és a Komáromi utca közötti szakaszon. A 
terület növényzettől való megtisztítására a rézsű meg-
csúszása miatt, az életveszélyes helyzet megelőzése 
érdekében volt szükség. A rézsű ugyanis több helyen 
és több szinten is csúszásnak indult, ez azonban a 
növényzet takarásában nem látszott. Az érintett terü-
leten a hét folyamán talajvizsgálati munkák végzésére 
is szükség van, ezért a Szabadság út ezen szakaszán 
ismét ideiglenes terelésre kell számítani. 

A vasútvonal mellett bozótirtás és fakivágás a későb-
biekben is lesz, de az a tervek szerint már nem lesz 
ilyen jelentős mértékű, kivéve, ha a balesetveszély el-
hárítása szükségessé teszi.

A most szomorú látványt nyújtó terület természete-
sen nem marad ilyen, a vasútfelújítás befejezését kö-
vetően, várhatóan a jövő tavasszal, új fákkal ültetik be.

(db)

Vasút: aktuális információk

Kiürítési gyakorlatot tartottak március 26-án reggel a Török Ig-
nác Gimnáziumban a Gödöllői Katasztrófavédelmi Kirendelt-
ség tűzoltói. Az eseményen Ürmösi Károly tűzoltó alezredes, 
kirendeltség-vezető tartott pályaorientációs előadást a diákok-
nak, majd a gyakorlat következett. Ennek során egy, a kémia- 
teremben keletkezett tűzesetet és annak mentését szimulálták. 
A gyerekeket csengő riasztotta az épület elhagyására, ám né-
hányan bennragadtak az egyik helyiségben. Őket a tűzoltók 
hőkamerával keresték meg és sikeresen kimentették. 

Ez most csak játék volt a diákok számára, ám az ilyen gya-
korlatok elengedhetetlenek ahhoz, hogy egy éles helyzet során 
minden gördülékenyen menjen, és a mentésre szorulók is job-
ban tudjanak együttműködni a segítségükre sietőkkel.              (kj)

Megújult és megszépült a 
Szent Imre Katolikus Álta-
lános Iskola régi műemlék- 
épülete, amit március 29-én 
ünnepélyes keretek között 
adtak át. 

A szeptemberben kezdő-
dött több, mint 80 milliós fel-
újítás során megtörtént a szi-
getelés, a fűtéskorszerűsítés, 
valamint a tető és a nyílászá-
rók felújítása is. A munkát a 
műemléki elvárások szigorú 
betartásával végezték. Az 
épületben természettudomá-
nyi szaktantermek és több-
funkciós torna-
szoba várja a 
diákokat. 

A szükséges 
forrást egyen-
lő részben a 
fenntartó Váci 
Egyházmegye, 
Gödöllő Város 
Önkormányzata 
és a Nepomuki 
Szent János Is-
kola Alapítvány 
biztosította. 

Az ünnepé-
lyes átadáson 
a város részéről 
dr. Gémesi György polgármester, 
a Váci Egyházmegye képviseleté-
ben pedig dr. Csáki Tibor, egy-
házmegyei főigazgató vett részt.

A megújult épületet Hugyecz 
János, a Szentháromság temp-
lom plébánosa áldotta meg.

(kj)

áTAdTáK A SzeNT IMRe
feLújíToTT épüLeTéT

ISMéT TűzGyújTáSI TILALoM VAN!
Március 29-től ismét az ország teljes területén érvénybe léptek a 
tűzgyújtási tilalom idején betartandó korlátozások – tette közzé a 
Nemzeti élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih).

A csapadékmentes időjárás hatására fokozódik a vízhiány a ta-
lajban. A száraz, gyakran szeles, enyhe időben nő a száraz fűvel, 
gazzal, bozóttal borított területeken a tűzesetek esélye. Az elmúlt 
másfél hét folyamán is nagyszámú tűzeset keletkezett, ezért ismét 
az ország teljes területén elrendelték a tűzgyújtási tilalmat.

A tűzgyújtási tilalom idején tilos tüzet gyújtani a külterületi ingat-
lanokon fekvő erdőkben és fásításokban, valamint azok 200 méte-
res körzetében, ideértve a térképeken is jelölt területeken található 
tűzrakóhelyeket, a vasút és közút menti fásításokat, valamint a par-
lag- és gazégetést is.
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Dr. Beer Miklós püspök a ko-
rábban Zebegényben szolgálatot 
teljesítő dr. Sztankó Attilát bízta 
meg a Máriabenyői Nagyboldo-
gasszony Bazilika vezetésével. Az 

új lelkipásztor Kárpátalján, Ung-
váron nevelkedett, tanulmányait 
szülővárosában, majd Gyulafehér-
váron, Budapesten és Essen-Wer-
denben végezte.  
– Amikor megkezdődött Leontin 
atya utódjának a keresése, néhá-
nyan már pedzegették, hogy  mivel 
egyszer már követtem őt a szolgá-
latban Vácon, a Hétkápolnánál, 
ismét sor kerülhet arra, hogy én 
folytathatom az általa megkezdett 
munkát – meséli beszélgetésünk 
kezdetekor Sztankó Attila – Így 
már másodszor vagyok Leontin 
atya örökében. 
–  Mennyiben más és több az 
itteni feladat, mint korábbi szol-
gálati helyein? 
– Inkább azt mondanám, más, 
hiszen  a Hétkápolna is búcsújá-
róhely volt, csak kisebb. Máriabes- 
nyő több évszázados búcsújárói 
hagyománya nagyobb kihívás, de 
egy nagy, és nagyon szeretetteljes 
apparátussal dolgozunk együtt. Ez 
egy kiváló közösség, ami az előde-
imnek köszönhető, akik nemcsak 
megszervezték, hanem megtartot-
ták és gazdagították is.
– Sikerült már a feladatokat átven-
ni és megismerni a közösséget?
– A gazdasági területet és a tu-
lajdonjogi kérdéseket gyorsan át 
tudtuk venni,  ami pedig  a közös-
séget illeti, a tanácsadó testülettel 
néhány napja találkoztam, látom, 
hogy milyen közösségek vannak 
jelen az egyházközségben, látom  
a  motivációkat és az elképzelése-
iket. Örömmel tapasztalom, hogy  
nagyon jó segítőim vannak.
– Máriabesnyőn nagyon sok 
program várja  a híveket. A 
korábbi évekhez képest lesz-
nek-e változások? Tervez-e új 
közösségi alkalmakat? 

– Az egyházközségi testületi ülé-
sen is az volt az egyik téma, hogy 
melyek azok a programok, ame-
lyek így jók és továbbra is szüksé-
gesek, és melyek azok, amik át-
gondolást igényelnek. Nagyon sok 
minden a folyamatban derül ki. A 
legtöbb programnak, ami eddig be 
lett tervezve a 2019-2020-as évre, 
megfelelően zajlik az előkészítése. 
Ha lesz változás, az a közösség-
gel való megbeszélés és együtt-
működés révén dől el.
– Máriabesnyőn nagyon sokan 
megfordulnak. Mit tart fontos-
nak, kiket szeretne leginkább 
megszólítani?
– A társadalom egész palettáját, 
valamennyi korosztályt. Magyaror-
szágon és a környező országokon 
a múlt század második felének 
ideológiája rajta hagyta a lenyo-
matát. Ez nagyon súlyosan hat ma 
is. Az pedig  más kérdés, hogy az 
egyházi közösség ellensúlyozni 
tudja-e  ezeket a hatásokat. Ne-
künk erre kell törekednünk.
– Hogyan vezetett az útja Ung-
várról Gödöllőre?
– Az általános és a középiskolai 
tanulmányaimat otthon, a szemi-
náriumit pedig a gyulafehérvári 
főiskolán. Ezután zenei és bibli-
kus tanulmányokat folytattam a 
Pázmány Péter Katolikus Egye-
temen. Eközben kezdtem tanítani  
a Budapesti Kántorképzőben, s a 
doktori képzéssel párhuzamosan 
elvégeztem az Országos Cecí-
lia Egyesület Karnagyképzőjét. 
A gregorián ének a szakterüle-
tem, amelyhez képesítést az Es-
sen-Werdeni Folkwang Művészeti 
Egyetemen szereztem. A múlt év-
ben vettem át a Budapesti Grego-
rián Szkóla vezetését, az énekkart 
idén Máriabesnyőn is hallhatják 
majd a hívek. Mindezek mellett 
tagja vagyok a három évente 
megrendezendő Váci Nemzetközi 
Gregorián Fesztivál szervező bi-
zottságának.
– Végül nézzünk egy olyan terü-
letet, ami úgy tudjuk, fontos az 
ön számára: ez a sport... 
– Édeapám az ungvári Dinamónál 
dolgozott, ahol gyermekkoromban 
nagyon jó vívószakosztály volt, 
de a sportot igazából kamaszként 
szerettem meg. Ma az országúti 
kerékpározás a kedvencem, de 
az úszás és a futás is ott van a 
listámon. Gödöllő feltérképezését 
is megkezdtem már kerékpáros 
szempontból. Elmondhatom, szí-
vemnek való terület. (Bővebben: 
szolgalat.com,Facebook oldalunk)              

Leontin atya örökében – beszéLgetés dr. sztankó 
AttilA máriAbesnyői plébánossAl 
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Teleki Pál tragikus halálának 78. évfor-
dulóján sírjánál, a máriabesnyői teme-
tőben koszorúzással egybekötött meg-
emlékezést tartunk 2019. április 5-én 
(pénteken), 18 órai kezdettel.

Egy díjmentes különbusz indul a teme-
tőbe 17.20-kor a Művészetek Háza parkolójából, majd a 
megemlékezés után vissza. Az autóbuszra ezen kívül fel 
lehet szállni az Egyetem aulája előtti „Búzakalász-szobor-
nál” is, majd a temetőig minden közbeeső buszmegálló-
ban.
A megemlékezésre tisztelettel hívjuk és várjuk Teleki Pál 
minden tisztelőjét.          a Teleki Pál Egyesület Elnöksége

teLeki-sír koszorúzás

A Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesület 
2019. április 12-én, pénteken 16.30 órai kezdettel

évi rendes közgyűlést tart.
Helyszín: 

Civil Ház nagyterme, 2100 Gödöllő, Szabadság út 23.

A közgyűlésre meghívunk és várunk minden tagot, 
továbbá minden kedves érdeklődőt, civil vezetőt, képviselőt!

További információ: www.godolloi-civilek.hu

Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesület

Harmincegye-
dik alkalommal 
rendezik meg 
K ö z é p - E u r ó -
pa legnagyobb 
katonai hagyo-
mányőrző ren-
dezvénysoro -
zatát, a Tavaszi 
Emlékhadjára-
tot. A katonai 
hagyományőrző 
s z ö v e t s é g e k 
egyesületének 
tagjai idén is bejárják az 1849-
es útvonalat. 

Városunkba hagyományosan 
április 7-én érkeznek a lovasok, 
akik 11 órakor sorakoznak fel a 
királyi kastély díszudvaránál. 
Az eseményen Pelyhe József 
alpolgármester mond köszön-
tőt, majd dr. Kedves Gyula 
hadtörténész tesz történelmi 
visszapillantást az 1849-ben 
történtekre. Közreműködik a 
Gödöllői Városi Vegyeskar és 
az Urbán Verbunk. 
Innen az emlékhadjárat részt-
vevői a Dózsa György úti te-
metőbe vonulnak, ahol 11.50-
kor főhajtással tisztelegnek az 
Isaszegi csata emlékművénél, 

majd a Nemzeti Együvé Tarto-
zás Parkjához vezet az útjuk a 
Tarsolyos Lovas Egylet kísére-
tében, ahol a Pozsonyi csata 
emlékoszlopánál tartanak rövid 
pihenőt. 
A Tavaszi Emlékhadjáratok az 
elmúlt évtizedekben megte-
remtették a ’48-as katonai ha-
gyományőrző mozgalmat, és 
jelentősen hozzájárultak a ma-
gyar katonai hagyományőrző 
szövetségek kialakulásához. A 
programsorozat résztvevői sa-
ját korhű ruházatukkal, felsze-
reléseikkel és történelmi fegy-
vereikkel idézik fel a magyar 
történelem egyik igen jelentős, 
katonai sikereket felmutató 
hadi eseménysorozatát.    (b.j.)

április 7-én érkeznek A tAvAszi 
emlékhAdjárAt résztvevői
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Az elmúlt hétvégén külsős diá-
koktól és az ő fizika kísérlete-
iktől volt hangos a Premontrei 
gimnázium, ekkor zajlott a kato-
likus iskolák Károly Iréneusz or-
szágos fizikaversenye mintegy 
100 fő részvételével. A verse-

nyen 7-12. évfolyamos diákok 
vetélkedtek különféle fordulók-
ban. A legnagyobbak feladat-
megoldásból és szóbeli vetélke-
dőn mérték össze a tudásukat, 
míg a fiatalabbak a feladatmeg-
oldás mellett izgalmasabbnál 
izgalmasabb kísérleti bemuta-

tókkal szórakoztatták egymást 
és tanáraikat, valamint a neves 
fizika professzorokból álló zsű-
rit. Házigazdaként a Premis 
diákok is kitettek magukért, két 
első, két második és egy har-
madik helyet szerezve, ily mó-

don öregbít-
ve az iskola 
és a város 
hírnevét. 
A Nemzeti 
Te h e t s é g 
P r o g r a m 
t á m o g a -
tásával, a 
K a t o l i k u s 
Pedagógiai 
Intézet által 
szervezett 
r e n d e z -
vényt az 

iskola fizikatanári közössége 
bonyolította le, de többek kö-
zött támogatta a Polgármeste-
ri Hivatal is. Természetesen a 
rendezvény nem valósulhatott 
volna meg az Iskola és a Pre-
montrei Rend támogatása nél-
kül. 

Országos fizikaverseny a Premontreiben

Legyen a ti autótok a leggyor- 
sabb, a legszebb és a legk-
reatívabb az ország első 
Pet-F1 autóversenyén!
A Nemzetközi Termé-
szetfilm Fesztivál Gödöllő 
Pet-versenyautók gyártá-
sára és versenyére hirdet 
pályázatot általános- és kö-
zépiskolások számára.
Nevezni 3 kategóriában lehet: 5-6. évfolyam, 7-8. évfolyam és 9-12. 
évfolyam.
Lehetőség van csapatos és egyéni nevezésre is. Szaktanár, felnőtt se-
gítségét kérhetik a pályázók (nem kizáró ok). A nevezés mellé minden 
csapatról kérünk egy fényképet is.
Minden kategóriagyőztes 100.000 forint jutalomba részesül! A helye-
zettek oklevelet és különdíjakat kapnak.
A legszebb és legkreatívabb autó különdíjat kap.
Nevezési időszak: május 10-ig lehet. Az autóknak május 23-ig kell 
megérkezniük Gödöllőre.
A beérkezett pályaműveket egy kiállítás keretein belül tekinthetik majd 
meg a látogatók a verseny napjáig.
Nevezni a tervezett pályamű és a pályázatot beadó csapat fényképé-
vel, valamint bemutatásával lehet az online nevezési lap teljeskörű ki-
töltésével. Kérjük, adjatok nevet is az autótoknak!
A verseny 2019. május 26-án, 13-14 óra között lesz Gödöllőn. A pá-
lya hossza 30 méter, egy futamon egyszerre 4 autó indulhat. A verseny 
természetesen időre megy, és mindenki a saját autójával versenyez-
het. Az autók díszítése kötelező.
Bővebb info és a nevezései lap a www.godollofilmfest.com/hu ol-
dalról tölthető le.

i. országos pet-rAcing
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Március 30-án az 1 könyv, 1 film, 1 
kávé című programsorozat aktuális 
részében a Weiss Manfréd család 
életébe tekinthettek be az érdeklő-
dők. A Gödöllői Városi Könyvtár és 
Információs Központban lezajlott 
eseményen L. Péterfi Csaba mű-
sorvezető ifj. Fábián Zsolt törté-
nésszel beszélgetett.
A délután folyamán Szegedy-Ma-
szák Marianne: Csókolom  a kezét 
című könyvének egy-két momen-
tumát ismerhették meg az egy-
begyűltek. Az írónő, édesapja és 
édesanyja (aki Weiss Manfréd 
unokája volt) szerelmének történe-
tét mutatja be 1940 és 1947 között. 
Már magának a könyvnek a létre-
jötte sem mindennapi: az Amerikai 
Egyesült Államokban született és 
ott élő szerző anyja halála után buk-
kant rá szülei levelezésére, amiből 
nem értett semmit, hiszen nem 
beszél magyarul. Ennek ellenére 
kíváncsi volt szülei egykori életé-
re, így kutatni kezdett a témában, 
ennek a munkának az eredménye 
a 2014-ben megjelent könyv, ami 
azonnal bestseller lett (először an-
golul jelent meg, magyarul csak ké-
sőbb). A regény egy árja fiú és egy 
zsidó lány egymásra találását mu-
tatja be egy olyan korban, amikor 
ez tiltott cselekménynek minősült. 
Meglepő, de helyi vonatkozása is 
van a történetnek, ugyanis a két 
fiatal több esetben is Gödöllőt vá-
lasztja a randevú helyszínéül. A 
hányattatások azonban őket sem 
kerülik el: az apát, Szegedy-Ma-
szák Aladárt árulással vádolva Da-
chauba küldik, de szerelme vár rá. 
Szerencsésen megmenekül, majd 
1945-47 között magyar nagykövet 
lesz Washingtonban. Az időközben 
kommunista kézre került Magyar-
országra már nem tértek vissza, 
de végig hontalannak érezték ma-
gukat. A regény a szerelmi szálon 

túl egy kor- és társadalomrajzot tár 
az olvasó elé. A magyar könyvbe-
mutató során Szegedy-Maszák 
Marianne több hetet hazánkban 
tartózkodott; ezen idő alatt zajlott le 
a Weiss Manfréd-túra, aminek so-
rán az érdeklődők bejárhatták azo-
kat a helyszíneket (többek között 
az Andrássy 
úton található 
két villát is), 
amik a csa-
lád életének 
fontos részét 
képezték ak-

koriban. Kis kitérő: a família az 
1960-as évektől már hazalátogat-
hatott, de például egykori Lendvay 
utcai villájukba be sem tehették a 
lábukat. Ráadásul a hatalom attól 
tartott, hogy vissza akarják követel-
ni egykor elvett vagyonukat, ezért a 
szerző édesanyja, Hanna úgy dön-
tött, hogy többet nem jönnek Ma-
gyarországra. Az elvett vagyonról: 
a második világháborúban a német 
megszállás alatt a család mintegy 
40 tagja csak úgy kerülte el a biztos 
halált, hogy vagyonával megvásá-
rolta a szabadságát. Mindenüket 
hátrahagyva, átadva a hatalomnak 
hagyták el az országot, hogy oszt-
rák, német és portugál kitérő után 
Amerikában telepedjenek le.

A beszélgetés során szóba került a 

Weiss család üzleti felemelkedése 
és tündöklése is. Weiss Manfréd 
bátyjával, Bertholddal hozta létre 
az első üzleti vállalkozásukat, ami 
az Első Magyar Conserv Gyár 
nevet kapta (az első termék Gló-
busz névre hallgatott). Nemsoká-
ra az Osztrák Magyar Monarchia 

s z á m á r a 
lőszereket 
készítenek. 
A gyár 1892-
ben Cse-
pelre kerül, 
ahol 150 al-
kalmazottal 
kezdi meg 
működését. 
Ez a folya-

mat döntő a csepeliek életében: a 
Weiss család nemcsak munkát, ha-
nem minden tekintetben fejlődést 
jelent a terület számára. Bölcső-
dék, óvodák, iskolák jönnek létre, 
kiépül az infrastruktúra is. A gyár 
életében a csúcspontot az első 
világháború jelenti, ugyanis akkor-
ra a cég már 30 ezer fős vállalko-
zásnak tekinthető. A fő megrendelő 
megint a hadsereg; a világ minden 
részéről érkeznek megrendelések. 
Ezt követően azonban törés mutat-
kozik a profiton. A Tanácsköztársa-
ság államosítási intézkedései és 
a trianoni békediktátum ellehetet-
leníti a hatékony működést. Ekkor 
állnak át arra, hogy ami acélból 
és fémből van, azt kell gyártani, 
legyen szó kerékpárról, háztartási 
eszközökről vagy traktorról. Az új-

bóli felemelkedés a második világ-
háború előszeléhez köthető, ami-
kor harckocsikat és repülőgépeket 
(ezt már a háború alatt) gyártott a 
cég. 1944-ben a németek átvették 
a gyárat, a tulajdonosok pedig kül-
földre mentek. Az ötvenes években 
az államosítás után a cég Csepel 
Vas- és Fémművek néven folytat-
ta a termelést. A Weiss Manfréd 
Acél- és Fémművek, ami hajdanán 
az ország legnagyobb gyára és az 
Osztrák-Magyar Monarchia máso-
dik leghatalmasabb hadigyára volt, 
mára az enyészeté lett.
A beszélgetés után vetítették le az 
Élet ára: a Weiss Manfréd család 
története című dokumentumfilmet, 
Katona Zsuzsa rendezésében. A 
film attól egyedülálló, hogy a ko-
rabeli dokumentumok, személyes 
és üzleti levelek, eredeti gazdasági 
kimutatások, válogatott archív ké-
panyag felhasználása mellett meg-
szólalnak benne Weiss Manfréd 
unokái, az Amerikában élő Stras-
ser-Chorin Daisy és Weiss Annie 
is. A filmben megszólaló Ungváry 
Krisztián történész szerint a csa-
lád a XIX. és XX. század Magyar-
országának egyik legfontosabb 
családja. „Igazából a jelentőségét 
csak a legnagyobb feudális csalá-
dokhoz mérhetjük, mint az Ester-
házyak vagy az Andrássyak, de a 
modernizáció szempontjából az ő 
jelentőségük talán még fontosabb.„
Az 1 könyv, 1 film, 1 kávé május 
első felében jelentkezik újra, ami-
kor is a II. világháborúban elrabolt 
magyar műkincsek sorsáról lesz 
szó; a beszélgetést egy 2015-ös 
angol-amerikai filmdráma, a Hölgy 
aranyban című film teszi teljessé, 
amiben egy idős zsidó asszony 
hosszú útra kel, hogy visszasze-
rezze a nácik által elrabolt családi 
kincseit, köztük Klimt híres festmé-
nyét.                        (r.k.)

Gyakran halljuk, hogy korunk em-
bere elfordult a természettől.  Még 
úgy tűnik, egyre többen vannak, 
akik igyekeznek minél jobban visz-
szanyúlni a gyökerekhez, az ősi 
tudáshoz, amit talán már dédanyá-
ink közül is kevesen ismertek. Egy-
re több olyan könyv jelenik meg, 
amely arra ösztönzi az olvasókat, 
hogy ne a mesterségesen előállí-
tott termékeket válasszák. Nincs 
ez másként a gasztronómiában 
sem, ahol egyre inkább előtérbe 
kerülnek azok az ételek, ame-
lyeknek a hozzávalói nem távoli 

országokból érkeznek, hanem a 
kertünkben, vagy épp az út mentén 
is megteremnek. 
Húsz évvel ezelőtt még igencsak 
furán néztek azokra, akik a tyúk-
húrt és a pitypangot nem azért 
szedték lelkesen, hogy a csirkéket 
vagy a házinyulakat örvendeztes-
sék meg, hanem saját menüjüket 
gazdagították velük. Ma már egy-
re nagyobb azoknak a tábora, akik 
nem csak a hagyományos kerti 
haszonnövényeket fogyasztják, 
hanem a gondos kertészek által 
korábban kigyomlált, és „gaznak” 

minősítetteket 
is. A HVG köny-
vek sorozatá-
ban megjelent 
„Ehető vadnö-
vényeink” című 
kötet ezeket 
a füveket és 
terméseket is-
merteti meg az 
érdeklődőket. 
A könyv az 
egyes évsza-
kok szerint 
szedte sorba 
azokat a természetadta zöldeket, 
amelyek étrendünket színesíthetik. 
Amellett, hogy megtudhatjuk, mi 
az, amit bátran leszedhetünk és 
megkóstolhatunk, ha a szabadban 

járunk, megtudhatjuk 
belőle, hogy a növények 
mely részét fogyaszthat-
juk, mire kell vigyáznunk, 
ha gyűjteni indulunk és 
persze azt is, miből mit 
készíthetünk. 
Ám, ha valaki azt hiszi, 
hogy egy növénytárat, 
vagy egy szakácsköny-
vet tart a kezében, az 
téved. A kiadvány legin-
kább egyfajta kedvcsiná-
ló kalauz, aminek helye 
van a hátizsákban, ha ki-

rándulni indulunk, ami által sokkal 
izgalmasabbá válhat számunkra a 
természetjárás. 
(David Hamilton: Ehető vadnövé-
nyeink)       (ny.f.)

1 könyv, 1 film, 1 kávé - A Weiss Manfréd család története papíron és vásznon

A bAgoly könyvesbolt AjánlAtA
A természet ajándékai
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Különleges koncert részese le-
hetett a közönség a Királyi Váró 
Jazz Klubjában. Csányi István ez 
alkalommal a TRIO Á LA KODÁLY 
formációt hívta meg. Az együttes 
elsődleges célja a hagyományok 
ápolása mellett új reflexiókat be-
mutatni Kodály műveire, melyek 
XXI. századi nézőpontból újra fel-
hívják a figyelmet a magyar zené-
re, azon belül is a népzenére.
Ezen az estén Oláh Dezső – 
zongora, Erdő Zoltán – klarinét, 
tárogató és Tar Gergely – ütő-

hangszerek formabontó hangsze-
rösszeállításában többek között 
olyan ismert magyar népdal feldol-
gozásokat hallhatott, mint a Felül-
ről fúj az őszi szél, a Tiszán innen, 

D u n á n 
túl vagy a 
Fölszállott 
a páva. 
Az együt-
tes Kodály 
Z o l t á n 
gyűjtéseit 
egyéni íz-
zel, jazzes 
harmóni-
ákkal és 
érdekes improvizációkkal szólal-
tatta meg. Április 4-én a jazz klub 

ismét várja a 
rajongókat a 
Jazz Klub 3. 
születésnapi 
koncertjére, 
amikor is a 
Sárik Péter 
Trió & Falu-
si Mariann 
lép közönség 
elé. Előadá-
sukban kizá-

rólag magyar dalok hallhatók, a 
csapat az elmúlt évtizedek legna-
gyobb hazai slágereiből válogatott 
és dolgozta át azokat a saját stílu-
sára.          Fotók: Csányi Eszter

Nádas Alexandra Barcsay-díjas 
festő- és grafikusművész: Profán 
madonnák és mások című műve-
iből nyílt kiállítás a Levendula Ga-
lériában. A reneszánsz hangulatot 
árasztó, mégis 
XXI. századi 
képeket és al-
kotójukat a kiál-
lítást megnyitó 
Kováts Kristóf, 
az Aba-Novák 
Galéria vezetője 
mutatta be. 
Mint mondta, 
Nádas Alexand-
ra képein sokáig nem volt ember, 
vagy csupán mellékalakként. Ezek-
nek a képeknek erős melankolikus 
felhangjai vannak, ám sohasem 
lemondó vagy netán depressziós 
érzések, sokkal inkább a bennünk 
lakó harmónia és a velünk együtt 
mozduló, változó érzések tárhá-
zai ezek az alkotások. Az ember 
Nádas Alexandránál szinte kivétel 
nélkül egyetlen arc. És ez az arc 
is többnyire rejtve, erősen takarva 
látható csak, néha a kezek súlyos 
jelentéshordozó erejét is érzékel-
hetik a szemlélők. A fej a gondo-
latok tárháza, a kéz a megvalósí-

tásé. Ez az új képi világ szerves 
fejlődés, nem éles mindent elvető 
váltás – hangzott el a megnyitón, 
ahol Kováts Kristóf külön-külön is 
szólt a kiállított alkotásokról. 

népzene jAzzre átültetve

mAdonnák A levendulábAn 
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A hét végén tartották a Magyar Fotóművészek Világszövetsége 
közgyűlését, ami rangos elismerést hozott Danis János EFIAP/p 
fotóművész számára. 
A rendezvényen a gödöllői alkotó két elismerést vehetett át. Harma-
dik alkalommal kapta meg az „Év Fotóművésze” címet, s így meg-
kapta a szövetség Örökös Fotóművész elismerő címét is.

DíJESŐ AZ URBAN VERBUNK TáNCOSAINAK

2019. március 9-én Nyíregyházán második alkalommal rendezték 
meg a Kárpát-medencében élek szólótáncversenyt. A Free Dance 
Alapfokú Művészeti Iskola által megendezett versenyre határon túlról 
is érkeztek szép számmal. Az idei kiírásban már hagyományőrző kate-
góriában is indulhattak táncosok, tolmácsolva saját szülőföldjük táncos 
hagyományát. A Gödöllői Urban Verbunk Nógrád megyei kihelyezett 
tagozatát Kálló község gyermek táncosai képviselték, akik két éve ta-
nulják vissza roma tánchagyományaikat Bulyáki Zoltán irányításával, 
feltérképezve Nógrád megye eddig ismeretlen folklórkincs világát. 7 
gyermek mérettette meg magát a 3-as korcsoportban, ahol Pikács 
Kamilla-Molnár Mirella 1. helyezett, Bangó Blanka-Csömör József 
2. helyezett, Bada Nikolett pedig 3. helyezett lett. 
2019. március 23-án az országos Fülöp Ferenc Hagyományőrző 
Szólótáncversenyre idén minden eddiginél több, 79 produkció neve-
zett Bagra.  A szólisták az ország minden szegletéből érkeztek, saját 
viselet- táncos és énekes hagyományukat képviselve nyerték el 21- 
en a megtisztelő címet. A felkészítésben idén Tóth Judit és Moussa 
Ahmed is részt vett, akik a Galga és Rákos mente táncaiból tartottak 
itt, Gödöllőn felkészítő tanfolyamot a Muharay Elemér Népművészeti 
Szövetség mentorprogramjának keretében. Az Urban Verbunk és a 
Nagyecsedi Rákóczi Kovács Gusztáv hagyományőrző együttes tán-
cosa, Bujáki Zoltán verbunk táncával, Simonfi Noémi és Gyurta Noel 
pedig veresegyházi táncaikkal kerültek a díjazottak közé. 

 „Örökös Fotóművész” 
lett a gödöllői Danis János

„A Fricska Táncegyüttes alapítójaként 10 évnyi közös munka és 
sikerek után úgy döntöttem, elhagyom a formációt, mert új pro-
jektekre, új kihívásokra szeretnék koncentrálni a jövőben. Büsz-
ke vagyok az elért eredményeinkre, továbbra is úgy gondolom, 
nagyon jó irány az, amit az együttes képvisel, ezért amiben tu-
dom, segítem őket a későbbiekben is. De mostantól az útjaink 
szétválnak, ezentúl már nem vagyok tagja az együttesnek. Sok 
sikert kívánok a Fricska tagjainak. Rám rengeteg új feladat vár, 
és ezekre szeretném fordítani az energiáimat” – tette közzé a 
neves formáció alapítója. Lapunk természetesen megkereste a 
népszerű táncost, ő azonban nem árulta el, hogy mi az új kihí-
vás amire a következő időszakban készül.

ÚJ kihívásOkra készül MOussa ahMeD
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A Gödöllői Városi Könyvtár és 
Információs Központban mutat-
ták be Pataki Pál KüldetéseM 
verseimmel című könyvét, ami 
a szerző 10. megjelent kötete. 
Az eseményen Gémesi 
György polgármester mondott 
köszöntőt, melyben úgy fogal-
mazott: Pataki Pál verseiből 
sokan meríthetnek erőt életük 
nehezebb szakaszaiban. Mun-
kásságával minden nap ad va-
lamit nekünk.
Az est folyamán dr. Óváry 
Mihály, Sándor István és dr. 
Jeney Lászó ajánlását hallgat-
hatták meg a résztvevők.
Pataki Pál versein keresztül 
akarja közelebb vezetni az ol-
vasót Istenhez, öröm-
mel végzi lélekmentő 
szolgálatát – méltat-
ta a szerzőt Óvári 
Miklós.  S, valóban, 
a versek egy részé-
re akár imaként is 
tekinthet az olva-
só, s ezt az érzést 
segítik a versek 
mellett található, 
többnyire bibliai 
idézetek.
Pataki Pál 
versei egy- 
aránt szólnak 
a mély, erős 
hitről és a szere-
tetről, tanítanak, áthatja őket a 
világért, az emberiségért való 
aggódás. Ahogy azt Sándor 
István is mondta róla, mindig 

a békességre, a szeretetre, a 
hamróniára törekedett. 
S, hogy mi Pataki Pál küldeté-

se? Hogy versei- 
vel hitet, 
r e m é n y t , 
szeretetet, 

életbölcses-
séget, érté-
ket, hálát és 

boldogságot 
hirdessen – 
vallja Jeney 

László, aki egy-
ben az est mo-
derátora is volt, 

s aki a szerzőt 
a rómaiakhoz írt 
10. levélből szóló 

idézettel jellemez-
te: „Milyen kedves 

a jövetele annak, aki jó hírt 
hoz.” A rendezvényen a Bap-
tista Egyház férfikara énekkel 

szolgált. Több vers is elhang-
zott a kötetből, felemelő pillanat 
volt, amikor az egyiket unokája, 
ifj. Lázár Vilmos olvasta fel.     

 (k.j.)

április 3., szerda, 17.30: 
A zongora tanszak kiemelt 
hangversenye
április 4., csütörtök, 17.00: 
Braun Julianna (gitár) növen-
dékeinek hangversenye
április 6., szombat, 10.30: 
Láng Gabriella (zongora) nö-
vendékeinek hangversenye
április 8., hétfő, 18.00: A fa-
fúvós tanszak kiemelt hang-
versenye
április 9., kedd, 17.00: Z. 
Molnár Ildikó (oboa, furulya) 
növendékeinek hangverse-
nye

Frédéric Chopin Zenei 
AMI programja

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY 

Pataki Pál, a Jóhír hOzó

geoMetria
Kántor József képzőművész 
és Zakar József keramikusművész 
közös kiállítása/geometriára 
épülő konstruktív kompozíciók

felelős kiadó: Katona Szabó erzsé-
bet ferenczy Noémi-díjas textilmű-
vész

Kurátor: Hidasi zsófi textiltervező művész

Támogató: Gödöllő Város Önkormányzata

A kiállítás 2019. április 28-ig tekinthető meg, szombaton és 
vasárnap 14 órától 17 óráig.
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Hátrányból fordítva tudott 
nyerni hazai pályán a Gödöllői 
SK a Tápiószecső ellen 2-1-re, 
ezzel továbbra is tartja har-
madik helyét a Pest megyei I. 
osztályú bajnokságban. Újabb 
győzelmével továbbra is veze-
ti csoportját a GSK II.-Szada, 
míg a GEAC ezúttal Úriban ka-
pott ki 3-2-re.

A megye egyben vitézkedő 
GSK a kiesés ellen menekülő 
Tápiószecsőt fogadta, amely-
nek kispadján az egykori gö-

döllői edző, Szász Ferenc ült. 
A találkozó első perceiben a 
vendégek szereztek előnyt, 
de a gödöllői fiatalok a maguk 
javára fordítva az állást, végül 
2-1-re nyertek, ezzel már 37 
pontos a csapat és csak rosz-
szabb gólkülönbsége miatt 
szorul a Nagykáta mögé a har-
madik helyre a tabellán.
Pest megyei I. osztályú, 21. 
forduló: Gödöllői SK – Tápió-
szecső FC 2-1 (1-1) Gödöllői 
gólszerzők: Schlemmer Ba-
lázs, Méhes Pál.

Hátország – Egy sima, egy 
fordított
A GSK II.-Szada a papírformá-
nak megfelelően újabb győ-
zelemmel zárta hétvégi mér-
kőzését, míg a GEAC-SZIE 
továbbra is keresi önmagát, 
ezúttal az Úri KSK otthonában 
kapott ki 3-2-re. A megyei IV-
ben szereplő második számú 
GSK-s alakulat 37 pontos, 
ezzel vezeti csoportját, míg a 
GEAC 18 egységgel a tabella 
11. helyét foglalja el a megye
III. Keleti-csoportjában.
Pest megyei III. Keleti-cso-
port, 21. forduló: Úri KSK – 
Gödöllői EAC-SZIE 3-2 (3-1)
Gödöllői gólok: Kapdebo Ló-

ránd, Tanai Gyula.

Pest megyei IV. Keleti-cso-
port, 15. forduló: Mogyoród 
FC II. – Gödöllői SK II.-Sza-
da 0-2 (0-1) Gólszerzők: Ke-
recsényi-Fodor Norbert, Nagy 
Péter.                      -li-

lAbdArúgás – Hátrányból állt fel nenAd Pozder csAPAtA

Tartja dobogós helyét a Gödöllői SK

Programajánló
Pest megyei III. 22. forduló
április 7., vasárnap 17 óra

GEAC-SZIE – Dány KSK
(Egyetemi műfüves pálya)
Pest megyei IV. 16. forduló
április 7., vasárnap 16 óra

GSK II.-Szada – Mogyoród KSK
(Táncsics M. úti Sportcentrum)

A képviselő testület idén is 37 
millió forintot határozott meg 
sporttámogatásra a 2019-es 
év költségvetésében. A kiemelt 
egyesületek között 13 millió fo-
rint, a nem kiemelt verseny- és 
szabadidősport egyesületek 
között 8,5 millió forint kerül ki-
osztásra pályázat útján, míg az 
iskolai sporttámogatások ese-
tében – annak ellenére, hogy 
2013. január 1-től az állam 
lépett a fenntartói szerepkör-

be – az iskolai sport zavarta-
lan működésének biztosítása 
érdekében 1,5 millió forintos 
keretet fogadtak el.

A kiemelt egyéni- és csapat 
versenysport szakosztályok 
pályázati úton történő alaptá-
mogatása során a  GEAC At-
létika-szakosztály, a GEAC Ví-
vó-szakosztály, és a Gödöllői 
Sport Klub Asztalitenisz-szak-
osztály támogatására  13 millió 

Ft-ot ítélt meg a testület, míg 
a nem kiemelt versenysport, 
illetve szabadidős sporttevé-
kenységgel foglalkozó egye-
sületek pályázat útján történő 
támogatási keretét 8,5 millió 
Ft-ban határozták meg. 
Ezen belül 6 milliós keretre a 
versenysport szakosztályok 
pontrendszer alapján pályáz-
hatnak, míg 2,5 millió Ft -os 
keretösszegre az egyesületek, 
szakosztályok kimondottan a 
szabadidősporttal kapcsolatos 
tevékenységeik támogatására 
adhatnak be pályázatot, pont-
rendszer alapján.

A F.U.T. Alapítvány és a városi 
Diák Sport Bizottság támoga-
tására 2-2 millió forintot kap, 
míg az oktatási intézmények 
pályázati úton történő motivá-
ciós támogatására 1.5 millió 
forintot szavazott meg a tes-
tület. A Polgármesteri Hivatal 
Polgármesteri Kabinet sport-
feladatainak ellátására szol-
gáló keretben 4 milliót hagyott 
jóvá a testület, valamint a tar-
talék keretben 6 millió forint áll 
rendelkezésre.

-forrás: www.godollo.hu -

A kéPviselő testület döntött A sPortkeret felosztásról

Idén is 37 millió forint jut a sportra

Elszenvedte első idegenbeli 
vereségét tavasszal a Gödöllői 
KC, akik az NB II. Északi-cso-
portjában a székesfehérvári 
ALBA-MÁV Előre ellen kaptak 
ki 27-24-re úgy, hogy az első 
30 perc után még vezettek egy 
góllal.

Az elmúlt héten megtört a jég, 
miután végre hazai pályán tu-
dott nyerni a Gödöllő (a Csö-
mört verték a mieink), meg-
szerezve első tavaszi hazai 
pontjait. A hétvégi játéknapon 
aztán, jelezve, hogy itt a ta-
vasz, újabb jégtörést hajtottak 
végre a Bartos Gábor tanítvá-

nyai, miután elszenvedték első 
idegenbeli vereségüket a sze-
zonban. A szünetben még ve-
zető Gödöllő a második félidő-
re elfáradt, így a forduló előtt 
negyedik és ötödik helyezett 
csatáját a házigazdák nyerték, 
ezzel a Gödöllői KC 18 játék-
napot követően 20 pontos és 
visszacsúszott a hetedik hely-
re a tabellán.
NB II. Északi-csoport, 18. 
forduló: ALBA-MÁV Előre – 

Gödöllői KC 27-24 (13-14)
Utánpótlás eredmények, 
Ifjúságiak: Komárom VSE – 
Gödöllői KC 22-50; Serdülők: 
Gödöllői KC – BVSC-Zugló 
35-24                  -tt-

kézilAbdA – HArminc Perces gkc

első idegenbeli vereség

Programajánló
NB II. Északi csoport, 19. forduló

április 7., vasárnap 15 óra 
Gödöllői KC – Pilisvörösvári KSK

(ifjúsági mérkőzés 17 óra)
(Hajós iskola tornacsarnoka)

A junior csapatával állt ki a 
Gödöllői RC a TFSE elleni 
bajnoki mérkőzésre, a párharc 
végeredménye így sima ha-
zai, 3-0-s győzelem lett, de a 
fiataloknak hasznos tapaszta-
latszerzéssel ért fel a közelgő 
megmérettetések előtt.

Szabados István edző fel-
használva a felnőtt bajnoki 
mérkőzést, a juniorokat küldte 
pályára a TFSE elleni NB I. 
Liga találkozóra, amely 3-0-s 

hazai győzelemmel zárult. A 
vereség ezúttal pozitív töltetű 
volt, ugyanis kétszer is húsz 
pont fölött termeltek a gödöllői 
lányok, ami bíztató a hétvégi 
junior párharcokat illetően.
A Gödöllői RC csapata 40 
ponttal az NB I. Liga 11-14. he-
lyekért zajló kvalifikáló körének 
első helyén áll.
NB I. Liga, kvalifikáló kör a 
11-14. helyekért, 4. forduló
TFSE – Gödöllői RC 3-0 (23, 
20, 18)                        -tl-

röPlAbdA – A tfse ellen melegítettek A fiAtAlok

Vereséggel hangolódó juniorok
Kettős vereséggel zárták a csa-
patbajnoki hétvégét a Gödöllői 
Sakkbarátok Egyesületének 
csapatai. A GSBE I. az NB 
II-ben kapott ki a BEAC-tól 
7,5-4,5 arányban, míg a kettes 
számú formáció a Pest megyei 
bajnokságban maradt alul 5-0 
arányban a Szentendre ellen.

Mindkét gödöllői formáció a 
tabellán második helyen álló, 
azaz erősebb ellenfelét fogad-
ta, így mondhatni, hogy papír-

forma eredmények születtek. 
A GSB I. nyolc forduló után a 
hetedik helyen áll az NB II. Er-
kel-csoportjában, míg a GSBE 
II-es csapata 10 játéknapot kö-
vetően a 11. pozíciót foglalja el 
a Pest megyei I/A osztályban.
NB II Erkel csoport, 8. for-
duló
Gödöllői SBE – BEAC I. 
Barcza 4,5-7,5
Pest megye I/A, 10. forduló
GSBE II. – Szentendre II. 0-5

-vb-

sAkk – kettős gsbe vereség

papírforma mattok
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Kiválóan szerepeltek a sportlövők 
az eszéki junior Európa-bajnoksá-
gon, kiváltképp a gödöllői TIG-DSE 
versenyzője, a Török Ignác Gimná-
zium növendéke Klenczner Már-
ton (a fotón középen, kép: www.
utanpotlassport.hu), aki egyéniben 
bronzérmet, míg Pekler Zalánnal 
és Török Ferenccel kiegészülve 
csapatban aranyérmet szerzett fiú 
légpuska számban.
A magyarok összesen négy érmet 
szereztek az Eb-n, így a sikerből 
jócskán kivette a részét a 17 éves 

gödöllői Klenczner Márton, aki 
a fiú légpuskások egyéni verse-
nyében a dobogó harmadik, míg 
csapatban annak legfelső fokára 
állhatott fel. Márton mellett korosz-
tálya kiemelkedő versenyzőjének 
számító Mészáros Eszter és Lo-
vász Dorina képviselték még a 
kontinensviadalon a TIG-DSE-t és 
ugyan a lányok ezúttal érem nélkül 
maradtak, nem túlzás azt állítani, 
hogy rendkívül eredményes munka 
folyik Gödöllőn.      
forrás: nso.hu

Lengyelországban, Torunban ren-
dezték meg idén a senior fedett-
pályás atlétikai világbajnokságot, 
ahol egy gödöllői atléta is képvi-
selhette Magyarországot. Takács 
ákos (a képen, fotó: www.masz.
hu) a 35 év fölötti kategóriában 
állt rajthoz 400 méteren, ahol az 

előfutamból 51.56 másodperces 
idővel, futamgyőztesként jutott 
a döntőbe. A fináléban a GEAC 
atlétája ugyan egy kis sérülés-
sel bajlódva állt rajthoz, de így is 
nagyszerű teljesítményt nyújtva a 
hatodik helyen végzett 51.44 má-
sodperces futásával.

Mezei futó Diákolimpia orszá-
gos döntő Gödöllőn

április 10-én ismét a gödöllői 
Repülőtér területén rendezik meg 
a mezei futók Diákolimpia dön-
tőjét, amelyre ezúttal is számos 
gödöllői futó kvalifikálta magát. A 
II.-VI. korcsoportosok versenyek 
rajtja déli 12 órakor lesz, a kör-
nyéken lakók figyeljenek majd a 
megnövekedett forgalomra.     -tt-

AtlétikA – szenior fedettPályás világbAjnokság

Takács ákos világbajnoki hatodik helyezett

Igazi élményfutásban lesz része azoknak, akik ellátogatnak 
április 7-én Gödöllőre, az első Kastélyfutamra.
Gyere te is, hozd el a családodat, barátaidat, hogy együtt fut-
hassatok hazánk egyik legszebb kastélyának parkjában, ahol 
Erzsébet királyné is szívesen töltötte idejét. A Gödöllőn első 
alkalommal megrendezésre kerülő 
kastélyfutamot 2,5 km, 5 km, 10 km 
és 21,2 (félmaraton) távokon rende-
zik meg, a versenyre a nevezési ha-
táridő: április 4.
ÚTVONAL:
RAJT / CÉL: Martinovics utca / 
Ady Endre sétány szervízút
– Martinovics utca – Repülőtéri út 
– Repülőtér – Repülőtéri út – Marti-
novics utca – kastély IV. sz. bejárat 
– kastélypark – kastély IV. sz. kapu 
– Martinovics utca (cél)
RAJTOK: 12 órától

További információ: www.fussgodollo.hu
+36-70-572 8072

I. GödöllőI KastélyFutam

Nevezési határidő: április 4.

már leHet nevezni, részletek: www.kiHivAsnAPjA.Hu

sPortlövészet – kiváló gödöllőiek A junior eb-n

Klenczner Márton: csapatarany és egyéni bronz
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Az évek múlásával kedvencünkön 
is megjelennek az öregedés első 
jelei. Bár kutyánként különböző, 
hogy mennyi idősen éri utol őket a 
kor és az is eltérő lehet, hogy milyen 
változásokon mennek át, de abban 
biztosak lehetünk, hogy aggastyán 
kedvencünk ezentúl még több türel-
met és törődést igényel majd. 
Idősödő négylábúnk veszít aktivi-
tásából és játékos kedvéből, fára-
dékonyabbá válik, már nem szalad 

olyan lelkesedéssel az eldo-
bott labda után. Alvásigénye 
megnő, szőrzetében meg-
jelennek az első ősz szálak, 
hajlamossá válhat a hízásra 
és fogazatának állapota, hal-
lása, látása is romlani kezd-
het.  
Megfigyelhetjük, hogy nem 
szívesen tér el a megszokott 
napi rutintól, nehezen viseli, 
ha nem a szokott időben kerül sor a 
sétára vagy az etetésre. 
A táplálásban kénytelenek leszünk 
reformokat bevezetni, hogy ked-
vencünk ne induljon hízásnak, 
amivel tovább terhelné gyengülő 
ízületeit. A megszokott napi adag 
egyharmada elegendő lesz ezen-

túl öreg kutyánknak, és próbáljuk 
úgy tervezni menüjét, hogy annak 
kétharmada sovány húsból, egy-
harmada pedig zöldségfélékből 
álljon. A könnyebb emészthetőség 
kedvéért, amit csak lehet, főzzünk 
meg számára, nyomelemekben, 
vitaminokban gazdag táplálékkie-
gészítőkkel pedig támogassuk meg 
szervezete ellenállóságát. 
A kiegyensúlyozott táplálkozás 
mellett rendszeres mozgással, in-
gergazdag környezetet fenntartva, 
feladatokkal, kihívásokkal ellát-
va a kutyát megőrizhetjük annak 
szellemi frissességét, elkerülve a 
kognitív diszfunkció megjelenését, 
mely igen sokféleképp jelentkezhet 
(pl. szobatisztasággal kapcsolatos 
problémák, magány/állandó társa-
ság keresése, látszólag eltéved is-
merős helyeken, láthatatlan legyek 
után kapkod, céltalanul bolyong 
stb). Bármennyire is úgy tűnik, hogy 
kutyánknak nincs kedve semmihez, 
ne hanyagoljuk el őt!

Bár félelmetes azzal szembesülni, 
hogy hűséges társunk felett meny-
nyire eljárt az idő, ne felejtsük el, 
hogy egy idős kutya is rengeteg 
örömet és szeretetet tud adni, így 
használjuk ki és élvezzük a még 
együtt tölthető időt!
Állattartással kapcsolatos felszere-
léseket, kiegészítőket keresse üzle-
tünkben (2100 Gödöllő, Kenyérgyá-
ri u. 2.) és webáruházunkban (www.
vetashop.hu).

Az Európában élő mintegy kétezer 
beporzórovar-faj többsége a méhek, 
ezen belül is a magányosan élő fajok 
közül kerül ki. Ezek a nem támadé-
kony, bölcsőkamráikat partfalakba, 
talajba, korhadó fába mélyítő állatok 
nélkülözhetetlenek a vadon élő és a 
termesztett kultúrnövények beporzá-
sában, amit a házi méhek egyedül 
nem képesek elvégezni.
A Magyar Madártani és Természet-
védelmi Egyesület a lakosság figyel-
mébe ajánlja a rendkívül egyszerű, 
ugyanakkor nagyon látványos mé-
hecskehotel-, más néven darázsga-

rázs-eszközcsoportot, amivel erké-
lyen, ablakpárkányon is segíthetjük 
a szelíd beporzók szaporodását már 
kora tavasztól.
A magányosan élő méhek, és szá-
mos hasonló életmódot folytató da-
rázsfaj képviselői köztünk élnek a 
kertekben, a parkokban, az iskolák-
ban és óvodákban, a lakótelepeken 
– még a sokadik emelet magasában 
is. Mindenhol ott vannak, ahol virágo-
kat találnak. A mindennapokban azért 
nem figyelünk fel rájuk, mert ezek fel-
tűnés nélkül, egyedül repkednek, és 
ami ezzel a „nemszeretem” állatcso-
porttal kapcsolatban lényeges szem-
pont – nem támadékonyak, teljesen 
ártalmatlanok. Míg a házi méhek akár 
több tízezres kolóniáinak termetes fa-
odvakra – még inkább az ember által 
biztosított kaptárakra – van szüksé-
ge, a magányos fajok ujjnyinál nem 
vastagabb lyukak védelmére bízzák 
utódaikat. Ezekbe a szűk járatokba a 
nőstény méhek nektárt és virágport, 
a darazsak elsősorban megbénított 
hernyókat halmoznak fel, erre petéz-

nek, majd a bölcsőket sárdugóval 
zárják le. A kikelő lárva a felhal-
mozott táplálék elfogyasztását 
követően bebábozódik, végül a 
kikelő kifejlett rovar kirágja magát 
a sárdugón, és megkezdi néhány 
hetes felnőtt életét.
Ilyen lakókamrákat nagyon egy-
szerűen biztosíthatunk számuk-
ra az egyik legelképesztőbb 
természetvédelmi eszközzel, az 
erkélyre, ablakpárkányra virágos 
balkonládák mellé is kihelyezhe-
tő méhecskehotellel (másik ne-
vén darázsgarázzsal). Ez lehet 

például 3–15 mm átmérőjű furatokkal 
lyuggatott tűzifa kugli vagy különbö-
ző vastagságú nádszálak kötege. 
A magukat nem zavartató rovarok 
jövés-menését akár centiméternyi 
távolságról figyelhetjük meg otthon, 
a munkahelyen vagy az oviban, isko-
lában. Azt azonban, hogy mi történik 
a lezárt lárvabölcsőkben, mindeddig 
nem láthattuk. Az MME által kidol-
gozott látványdarázsgarázsokkal ez 
a helyzet alapvetően változott meg, 
mert immáron bárki amatőr rovarku-
tatóvá válhat és nyomon követheti a 
lárvakamrák rejtett életét.
A támadékony és fájdalmas szúrá-
sú, családokban élő darazsak nem 
tudnak beköltözni ezekbe a szűk já-
ratokba, tehát a méhecskehotel/da-
rázsgarázs nem vonzza oda ezeket. 
Ugyanakkor a beköltöző, szelíd, nem 
támadékony magányos darazsak a 
méheknél is hasznosabbak, mivel a 
felnőttek alapvetően beporzók, míg 
a lárváik számára vadásznak (pl. 
hernyókat gyűjtenek).

Öregkutya nem vén kutya éPítsen MéhecskehOtelt!

Emlékeztek a „Szavazz az Alsóparki kedvencekre” játékunkra? Lassan egy éve, 
hogy felhívásunkra kiválasztottátok és elneveztétek a park legnépszerűbb álltait, 
akik a tervek szerint kialakításra kerülő tanösvény és az ehhez kapcsolódó kiadvá-
nyok főszereplői lesznek. A vörös mókus a Mogyoró, a macskabagoly az Okoska, a 
mocsáriteknős a Lomha, a katicabogarár pedig a Pöttöm nevet kapta.
Most újabb játékra hívunk benneteket! írjatok mesét, amelyben kis hőseink 
szerepelnek, s ami az Alsóparkban játszódik!
A maximális terjedelem: két A4-es oldal
Beküldési határidő: 2019. május 1.
A pályázaton tüntessétek fel neveteket, életkorotokat, lakcímeteket és iskolátokat, 
valamint azt, hányadik osztályba jártok!
A meséket postai úton és e-mailen is eljuttathatjátok szerkesztőségünkbe. Postai úton az alábbi címre kell beküldeni: Gödöllői Szol-
gálat szerkesztősége (2101 Gödöllő, pf. 385); e-mailen: info@szolgalat.com 
A pályázatokat szakértő zsűri bírálja el. A győztesek értékes nyereményekben részesülnek. Az eredményhirdetésre májusban, az Alsó-
parkban megrendezendő Nemzetközi Természetfilm Fesztiválon kerül majd sor.

iskoLások figyeLem! 
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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.

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

Sokunk nagy kedvence a kertek-
ben, kertészetekben látott törzsre 
nevelt kis bokrok, fácskák látványa. 
Ezek a növények kiemelik a bejá-
ratokat, különlegessé teszik a tera-
szokat, megjelenésükkel az üzle-
tek előtti területeket is hívogatóbbá 
teszik. Némi odafigyeléssel és pár 
trükkel akár mi is nevelhetünk ilyen 
növényeket, melyekben utána éve-
kig gyönyörködhetünk. És hogy mi-
lyen növényt nevelhetünk így? Gya-
korlatilag bármilyet, ám pár kezdő 
ötletet adunk mi is. 
Amennyiben örökzöldeket neve-
lünk, akkor télen-nyáron jól mutat-
nak. A könnyen nevelhető cserjék 
közé sorolhatjuk ilyen tekintetben a 
puszpángot, tiszafát és a kecskerá-
gókat például.
Nagyobb bokrokat is nevelhetünk 
így a kertben, ezáltal az alakított 
lombkorona alatt még plusz he-
lyünk marad más, kisebb növények, 
hagymás virágok ültetésére is.
Akár kúszónövényeket is nevelhe-
tünk így, mint a lonc vagy a lilaakác, 

igaz neki állandó támaszték és 
nyírás kell, de a folyamatos gon-
dozást egzotikus virágzuhataggal 
hálálja meg majd nekünk. 
Őket akár lehet hármasával nevelni 
30-40 centis koruk után. Egyszerű-
en egymás mellé ültetjük őket és 
óvatosan összefonjuk a szárukat, 
így ahogy növekednek, azok meg-

vastagodnak és stabil tartást adnak 
majd neki.
Nem kell ehhez más, mint egy na-
gyobb cserép, aminek az aljára jó, 
ha nagyobb kavicsokat teszünk, 
mert a súlypontjuk magasabban 

lesz a növényünknek és szeles idő-
ben könnyebben felborulhat. Egy 
vastagabb, de szebb karót szúrjunk 
le, hogy támasztékot biztosítsunk, 
majd a nevelni kívánt növényün-
ket ültessük be mellé. Lehetőleg 
egyenes szárú növényt válasszunk, 
hogy egyenletesen nőjön, majd mi-
kor beültettük, a legalsó ágait nyes-
sük le és kössük a karóhoz, hogy ne 
dőljön és később ne törjön le. 
Amikor elérte az általunk kívánt ma-
gasságot, akkor a tetejét csípjük ki, 

hogy bokrosabb, labda alakú 
lombozatot neveljen. Növeke-
dés közben pedig a nemkívá-
natos rügyeket, hajtásokat az 
oldaláról óvatosan csípjük ki. 
Amennyiben fal előtt nevel-
jük őket, időnként forgassuk 
meg, hogy egyenletes koro-
nát fejlesszenek, így ha vi-
rágos cserjét gondozunk, a 
virágzás is egyenletes lesz. 

Ezeknek a növényeknek a nevelése 
akár új hobbi lehet a kert kedvelői-
nek, de kezdő kertészkedők is ne-
kifuthatnak. 

(Bujtás Anikó) 
  www.bujtaskert.iwk.hu

az előkelő stanDarDOk 

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

TáJÉKOZTATáS AZ EBEK KÖTELEZŐ VESZETTSÉG ELLENI OLTáSáRóL

Idén a gödöllői kutyatartók az ebek veszettség elleni kötelező védőoltását a városi állatorvosi rendelők-
ben az alábbi időpontokban kedvezményes áron adathatják be:
dr. Bodó Szilárd rendelője, Gödöllő, Kazinczy Ferenc u. 34.
Március 25-én hétfőn délelőtt 8-10 óráig,
Március 27-én szerdán délelőtt 8-10 óráig,
Március 28-én csütörtökön délelőtt 8-10 óráig,
Kovavet Bt. Kisállatrendelő, Gödöllő, Szőlő u. 20-22.
április 1-5. hétfőtől péntekig délelőtt 9-11, délután 17-19 óráig,
április 6. szombaton délelőtt 9-11 óráig.
Plútó Állatorvosi Rendelő, Gödöllő, Szabadság út 97.
április 8-12. hétfőtől péntekig délelőtt 9-11, délután 17-19 óráig,
április 13. szombaton délelőtt 9-11 óráig.
dr. Koleszár István rendelője, Mátyás Király utca 11.
április 15-19. hétfőtől péntekig délután 17-18 óráig,
április 20. szombaton délelőtt 9-11 óráig.
dr. Bucsy László rendelője, Blaháné u. 55.
április 24-én szerda délelőtt 08.30-10.00 óráig,
április 27-én szombaton délelőtt 9-12 óráig.

Fontos Tudnivaló:
Négy hónapos kornál idő-
sebb eb csak microchippel 
megjelölve tartható.
Ennek betartását a jegyző 
és a kerületi hivatal elle-
nőrzi.
Veszettség ellen csak 
microchippel megjelölt eb 
oltható. A veszettség elle-
ni védőoltás alkalmával a 
microchippes megjelölés 
is kérhető.
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FELHÍVÁS

2019. évi Városi Pedagógus Napon ismételten átadásra kerül a

GÖDÖLLŐ GYERMEKEIÉRT, IFJÚSáGáÉRT DíJ

Gödöllő Város Önkormányzatának a városi díjak alapításáról és ado-
mányozásának rendjéről szóló 1998. évi 12. számú rendelete értel-
mében a GÖDÖLLŐ GYERMEKEIÉRT, IFJÚSÁGÁÉRT DÍJ azoknak 
a személyeknek, illetve szervezetnek, vagy közösségnek adomá-
nyozható, 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 kidolgozásában és al-
kalmazásában, 
• színvonalas és eredményes munkájukkal szolgálták a gödöllői gyer-
mekek, a gödöllői ifjúság gondozását, nevelését.

A díjban évente legfeljebb 3 személy vagy 2 személy és 1 szervezet, 
vagy közösség részesíthető.
Tisztelettel kérem, tegyenek javaslatot olyan személyre vagy szemé-
lyekre, illetve szervezetre, vagy közösségre, akit/akiket méltónak tar-
tanak e kitüntető cím elnyerésére. 
Kérem, hogy javaslatát részletes indoklással szíveskedjen a Gö-
döllői Polgármesteri Hivatal Közigazgatási és Szociális Irodájára 
eljuttatni e-mailben a tamas.marta@godollo.hu címre.
HATáRIDŐ: 2019. április 30. (kedd), 16 óra

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

Bizottságának elnöke

FELHÍVÁS

2019. évi Városi Pedagógus Napon ismételten átadásra kerül a

GÖDÖLLŐ TALENTUM DíJ

Önkormányzatunk 1998. évben alkotott rendeletet a városi díjak alapí-
tásáról és adományozásáról. A rendeleti szabályozás alapján minden 
évben elismerésre kerülnek városunk azon személyei és közösségei, 
akik szakmai tevékenységükkel hozzájárultak városunk fejlődéséhez, 
jó hírnevünk növeléséhez. 
A GÖDÖLLŐ TALENTUM díjban azt a gödöllői lakóhellyel rendelkező 
és Gödöllőn élő 15-25 év közötti fiatal személyt részesítjük, aki a vá-
ros kulturális, művészeti, oktatási, sport életében, valamint tanulmányi 
eredményei során maradandót alkotott, kiemelkedő eredményt ért el, 
példás, magas színvonalú tevékenységével hozzájárult Gödöllő város 
jó hírneve növeléséhez.

A GÖDÖLLŐ TALENTUM DÍJBAN évente 1 személy részesíthető.
A GÖDÖLLŐ TALENTUM díj átadására a GÖDÖLLŐ GYERMEKEI- 
ÉRT, IFJÚSÁGÁÉRT díj átadása alkalmával megrendezésre kerülő 
nyilvános ünnepségen kerül sor.
Tisztelettel kérem, tegyenek javaslatot olyan 15-25 év közötti fiatalra, 
akit méltónak tartanak e díj elnyerésére. 
Kérem, hogy javaslatát részletes indoklással szíveskedjen a Gö-
döllői Polgármesteri Hivatal Közigazgatási és Szociális Irodájára 
eljuttatni e-mailben a tamas.marta@godollo.hu címre.

HATáRIDŐ: 2019. április 30. (kedd), 16 óra

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

Bizottságának elnöke

TáJÉKOZTATó 
A JEGYZŐI FOGADóNAP VáLTOZáSRóL

Tájékoztatjuk a tisztelt gödöllői lakosságot, 

hogy dr. Kiss Árpád, Gödöllő város jegyzője 

áprilisi fogadónapját az alábbi időpontban tartja:  

2019. április10., 8:00-10:00-ig

OrvOsi ügyelet
18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 06-70/3703-104

gyógyszertári ügyelet
április 1-7.: 

Medicina Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 12. Tel.: 410-251.
április 8-14: 

Alma Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 510-220.

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
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FELHÍVÁS

KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ
MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

A munkavégzés helye: Gödöllői Polgármesteri Hivatal 

Képesítési előírás: közszolgálati középiskolai végzettség, 
vagy középiskolai végzettség és közszolgálati szakképesítés, 
vagy középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga.

A munkakörhöz tartozó feladatok:
– a város közterületi rendjére és tisztaságára vonatkozó jogsza-
bályokban foglalt előírások végrehajtásának ellenőrzése, figye-
lemmel kísérése,
– a város közterületi rendjét és tisztaságát védő jogszabályokba 
ütköző cselekmények elkövetésének megelőzése,
– intézkedések megtétele a közterület rendjének fenntartása 
érdekében.
 
Jelentkezés: szakmai önéletrajz és képzettséget igazoló okira-
tok benyújtása személyesen, postai úton, vagy elektronikusan 
dr. Kiss Árpád jegyző részére. (2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.) 
e-mail cím: pmh@godollo.hu

Benyújtási határidő: 2019. 04.10.

A munkakörrel kapcsolatosan Zimányi Norbert Közterület-fel-
ügyeleti Csoport vezetője (28/529-196) ad felvilágosítást.
        

Dr. Kiss Árpád sk. jegyző

FELHíVáS

A 2019. 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 
tevékenységet 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 ki-
tüntető cím elnyerésére.

Kérem, hogy javaslatát, részletes indoklással szíveskedjen eljuttat-
ni a  tamas.marta@godollo.hu címre.

HATáRIDŐ: 2019. áPRILIS 30., 16 óRA

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

AZ EURóPAI PARLAMENT 
TAGJAINAK VáLASZTáSA

2019. MáJUS 26.

Pest megye 06. OEVK Választási Iroda (továbbiakban: 
OEVI) vezetője: dr. Kiss Árpád

Az OEVI vezető jogi helyettese: dr. Lukacs Adrienn

Az OEVI székhelye: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.

Az OEVI telefonszáma: 06-28-529-190

Az OEVI e-mail címe: pmh@godollo.hu

Névjegyzékkel kapcsolatos ügyekben:  
Csapainé Kiss Edina. Tel.: 06-28-529-215 
e-mail: kiss.edina@godollo.hu 
cím: 2100 Gödöllő, Petőfi tér 4-6. (Gödöllői Polgármes-
teri Hivatal ügyfélszolgálata)

Az Európai Parlament tagjainak választásával 
kapcsolatosan a 

www.valasztas.hu 
honlapon tájékozódhatnak.
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INGATLAN
+ Bontandó házat vagy építési telket ven-
nék Gödöllőn! Tel:20/944-7025
+ Eladó lakást keresek központban! 
Tel:20/944-7025
+ Szadán, központban, n+3 szobás, egy-
szintes, ikerházfél 400m2-es telekkel eladó! 
Irányár: 40,9Mft Tel:20/772-2429
+ Szadán új építésű csok képes n+4 szo-
bás ikerházak eladók! Irányár: 44MFt, www.
godolloihaz.hu Tel:20/804-2102
+ Gödöllő keresett részén új építésű/ újsze-
rű, rezsimentessé tehető, extra energiataka-
rékos n+3 szobás lakás dupla kocsibeálló-
val eladó! Irányár: 47,9Mft Tel:20/772-2429
+ Gödöllőn, Fenyvesben csok képes, sa-
ját telekkel rendelkező lakások eladók! Ár: 
33.5Mft-46.5MFt-ig! 20/539-1988
+ Szent J.u-ban 59m2-es, 4.emeleti, kon-

vektoros, felújított 
lakás KEDVEZŐ 
áron 26.8MFt-ért 
ELADÓ! 20/539-
1988
+ Gödöllőn 390nm-
es telekrésszel 
k u l c s r a k é s z , 
108nm-es, új épí-
tésű, CSOK képes, 
garázskapcsola -
tos ikerház eladó, 
3 szoba + nappali 
+ tetőtéri beépítési 
lehetőséggel. Érd: 

0 6 - 3 0 - 5 8 8 -
5889 
+ Gödöllő 
központjában 
1.em. teljesen 
felújított laká-
somat elcse-
rélném értéke-
gyezte tésse l 

kisebb családi házra vagy telekre. Haraszt, 
Kertváros és Alvég érdekelne. Érd: 06-20-
4989-485 (de.)
+ Elcserélném gödöllői, 2szoba összkom-
fortos, 2.emeleti, erkélyes, téglaépítésű, 
egyedi fűtésű (gázkonvektor), felújított 
(ajtó, ablakcsere stb.) lakásom (külön zár-
ható nagy pincerésszel) gödöllői, 2-3 szo-
bás jobb állapotú kertes házra értékegyez-
tetéssel. 06-70-620-4102
+ Gödöllő kertvárosi részén 130 m2-es 
kertes családi ház eladó. Az ingatlan 2 
generáció részére is alkalmas. Irányár: 
42.500.000.- Ft. Érd: 06-20-314-7045
+ Eladó Gödöllő Röges részén egy nappa-
li+ 2szobás, teljesen felújított családi ház 
terasszal, fúrt kúttal, kocsibeállóval, garázs-
zsal, elektromos kapuval 760 nm-es telken 

fedett terasszal. I.Á.: 41mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a blahai dombon egy déli 
fekvésű, tetőteres, téglából épült, szigetelt 
kúria, mely áll amerikai konyhás, terasz-
kapcsolatos nappali+ 3szoba 1500nm-es 
telken rendezett kerttel, riasztóval, öntöző-
rendszerrel felszerelve csodálatos panorá-
mával. I.á.: 65 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllő királytelepi részén egy 
2szintes, 2generációs, 4szobás, 2konyhás, 
2fürdőszobás családi ház felújítva, új tető-
vel, melléképületekkel 773nm-es telken. 
I.á.: 48 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a kertvárosban egy 3 
lakásból álló családi ház saroktelken 3 ga-
rázzsal. I.á.: 49,9 mFt 0620-919-4870
+ Eladók Szadán most épülő, kétszer 6 la-
kásos társasházban 80 és 100nm közötti 
lakások kulcsrakész állapotban CSOK és 
hitel lehetőséggel. Bővebb információ Főnix 
Ingatlanirodánál az alábbi telefonszámon: 
+36-20-919-4870
+ Eladó Gödöllőn egy 2 generációs, 5szo-
bás, 2nappalis, 2fürdőszobás téglából épült 
családi ház. I.á.: 36,5 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllő palotakerti részén egy föld-
szinti, 2 szobás, igényesen felújított, búto-
rozott öröklakás. I.á.: 28,9 mFt 0620-919-
4870
+ Eladó Gödöllőn a palotakerti lakótelepen 
4 emeletes házban egy nappali+ 2szobás, 
felújított öröklakás loggiával, háztartási he-
lyiséggel. I.á.: 26,8 mFt 0620-919-4870
+ Gödöllő kertvárosi részén 500nm telken 
lévő 130nm-es családi ház eladó. Két ge-
neráció részére is alkalmas. I.á: 42,5 mFt. 
Tel: 0620-3147045

ALBÉRLET KIADó
+ 77nm-es, 2 szobás + parkoló és 90nm-es 
3 szobás + parkoló lakások kiadók Gödöl-
lőn, további információ: +36 30 588 5889 
+ Kiadó Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában 
egy 1.em., 1 szobás lakás zárt parkoló-
résszel. Érdeklődni lehet hétvégén is: 06-
30-650-2193 
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GARáZS
+ Kazinczy körúton 19 nm-es GARÁZS KI-
ADÓ (villany van). Tel: 06-70-907-8811 

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
+ Gödöllői KÁVÉZÓBA, szadai CUKRÁSZ-
DÁBA PULTOS/ FELSZOLGÁLÓ munkatár-
sat keresünk. Jelentkezni: 06-30-400-4762 
+ Munkaidő pótlékkal több, ill. egy műszakos 
munkarendbe műanyagfeldolgozó gödöllői 
kft felvesz NAPPALI BIZTONSÁGI ŐRT, BE-
TANÍTOTT MUNKÁSOKAT, RAKTÁROST, 
SZERSZÁMKÉSZÍTŐT: tel: 06-20-9423-112, 
www.plastexpress.hu 
+ TÁBLAGÉPPEL, OKOSTELEFONNAL vé-
gezhető munka! 06-20-777-1122
+ Gödöllőn a Csíkos Pizzériába kiemelt fize-
téssel PULTOS LÁNYT, PIZZA SZAKÁCSOT, 
ill. a Csíkos ABC-be BOLTI ELADÓT felve-
szünk. Tel: 06-70-772-7850 vagy személye-
sen a helyszínen! 
+ TAKARÍTÓI ÁLLÁSRA keresünk munkatár-
sat hosszú távra, GÖDÖLLŐI MUNKAHELY-
RE - NAPI 8 ÓRÁRA – BEJELENTETT ÁL-
LÁS. ELVÁRÁSOK: MUNKÁJÁRA IGÉNYES, 
PRECÍZ, ÉS GYORS, JOGOSÍTVÁNNYAL 
és saját gépkocsival RENDELKEZŐ, MEG-
BÍZHATÓ, NEMDOHÁNYZÓ. Nettó fizetés: 
160.000,- Ft. Gödöllő és közvetlen körzetéből, 
fényképes bemutatkozó levelet várunk: email: 
gaalautohaz@opelgaal.hu
+ Parkok és kertek gondozásához keresek 
fiatal férfi segítőt heti 2-3 alkalomra. Tel: 06-
20-428-4545 
+ TÁRSASHÁZAK KÖZÖS KÉPVISELETÉT 
VÁLLALOM. Hívjon bizalommal: Kovács Ani-
kó 06-70-466-4367
+ SZAKÁCSOT és KONYHAI KISEGÍTŐT 
felveszünk. Szada, a Szűcs Fogadója. Érd: 
06-20-9430-746 

+ Gödöllői 
műhelyünk-
be gumi-
szere lés -
ben jártas 
kollégát ke-
resünk! Bérezés megegyezés szerint! Jelent-
kezni a 06-30-9466-930-as telefonszámon 
vagy e-mailben lehet: pfgautokft@gmail.com. 
+ A gödöllői PROMPT-H Kft. INFORMATIKAI 
SZERVIZES munkakör betöltésére keres 
jelentkezőt. Feladatok: Windows környezet-
ben számítógépek telepítése, karbantartása, 
szervizelése (hardware, software), informati-
kai rendszerek kábelezése, szerelése. Elvá-
rás: szakirányú középfokú végzettség, magas 
szintű informatikai tudás, min. 2-3 év azonos 
területen szerzett szakmai gyakorlat, jogosít-
vány. Előny: biztonságtechnikában szerzett 
tapasztalatok. Elsősorban Gödöllő környéki 
lakhellyel rendelke-
zők jelentkezését 
várjuk. Jelentkezni 
fényképes önélet-
rajzzal az office@
prompt.hu e-mail cí-
men lehet.
+ Ingatlan értékbecs-
lés álláslehetőség 
azonnali kezdéssel. 
Regisztrált, számla-
képes értékbecslőket 
keresek Budapest és 
Pest megye területé-
re. ABT Balogh Kft. 
06-30-410-3767 Ba-
logh József

 

SZOLGáLTATáS
+ FORDÍTÁS, TOL-
MÁCSOLÁS 50 
nyelven, anyanyelvi, 

diplomás, gyakorlott szakfordítókkal! Kedvez-
ményes árak. I.L.I Fordítóiroda, Gödöllő, Kö-
rösfői u. 2. Tel.: 06-20-556-2653, 06-20-543-
1775, e-mail: info@ili.hu, ili.godollo@gmail.
com
+ KERTGONDOZÁS. Bízza most rám! Fa-
kivágás, sövényvágás, bozótirtás, fűnyírás, 
fűkaszálás. Füvesítés, gyepfelújítás, vegy-
szeres gyomirtás. Rotációs kapálás. Gyep-
szellőztetés. Metszés, faültetés. Ágak, le-
velek elszállítása. Ereszcsatorna tisztítás. 
Kert takarítás. Gépi permetezés. Kerítés-
festés. Kerti tavak tisztítása. 06-30-747-
6090 
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+ KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszám-
fejtés, tanácsadás. Irodák: Gödöllő, Szada. Tel: 
30/592-1856, 30/508-1380, 28/784-752 
+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERE-
LÉS, fürdőszobák, régi fűtési rendszerek, 
vízvezetékek felújítása. CIRKÓK, GÁZKÉ-
SZÜLÉKEK, KONVEKTOROK karbantartása 
felújítása, javítása. Tel: 06-20-9527-289, 06-
28-476-229 
+ SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon 
bizalommal, házhoz megyek. Számítógép 
szerelés, rendszer és programtelepítés, ví-
rusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel: 06-30-
333-9201 
+ DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉL-
KÜL. Tóth Tamás 06-70-502-5620 
+ KUTYÁUL ÉRZED MAGAD ÉS ELEGED 
VAN BELŐLE? Betegségednek lelki okai van-
nak, melyeket oldani lehet. Szeretnéd vissza-
nyerni az uralmat életed felett? Gyere el Te is 
egy kezelésemre! Betegségek lelki okait ol-

dom 4 év tapasztalatával Gödöllőn. További 
infót, véleményeket a www.ThetaGodollo.
hu oldalamon találsz. A kezelés ára 9900 Ft. 
Garantálom Neked, hogy a végén elégedet-
ten távozol. Ellenkező esetben ingyen adom. 
Élj kevesebb stresszel hosszabb ideig! Adsz 
esélyt magadnak? Ha igen, KÉRJ IDŐPON-
TOT MOST: 06-20-367-4274
+ LAKÁSOK, IRODÁK KÖLTÖZTETÉSE, 
lomtalanítás. Pianínó-, 
páncélszekrény szállítás. 
Hétvégén is. NEER TE-
HER 06-70-648-7660
+ DUGULÁS ELHÁRÍ-
TÁS falbontás nélkül. 
Ázások csőtörések meg-
szüntetése. Vécék tar-
tályok csapok szifonok 
cseréje. Csatorna kame-
rázás. VÍZSZERELÉS. 
06-20-491-5089

+ Apollo Ambulance Service Kft. Vállalunk 
személyre szabott személyszállítást a nap 24 
órájában. Szakrendelésre, CT, MRI, vizsgála-
tokra, kórházba, illetve onnan haza, családi 
eseményre, gyászszertartásra, stb. Tel: 06-
70-7702-338
+ Azonnali kezdéssel vállalok HÁZÉPÍTÉST 
teljes kivitelezéssel, KŐMŰVES MUNKÁT, 
BURKOLÁST, VÍZSZERELÉST, TETŐJAVÍ-
TÁST! Tel: 06-70-361-9679 
+ REDŐNYJAVÍTÁS, GURTNICSERE akár 2 
órán belül! Új redőny azonnal megrendelhető! 
Péter úr, 06-20-3685-888 
+ KÖLTÖZTETÉS! BÁRMIT, BÁRHOL, 
BÁRMIKOR! Igény esetén RAKTÁROZÁST, 
LOMTALANÍTÁST is vállalunk. Tel: 06-70-
621-6291 
+ NYÍLÁSZÁRÓK SZAKSZERŰ beépítése, 
illetőleg értékesítése kedvező áron. Ajtók, ab-
lakok, tetősíkablakok, garázskapuk. Felmérés 
adott területen ingyenes. Ajánlatkérés e-mail 
címen: einbauinvest@gmail.com Érdeklődni: 
H-P 9-17-ig 06-70-3888-369 
+ TETŐFEDÉS Régi és új tetők javítása, te-
tőszerkezeti munkák, tetőfedés, ácsmunka, 
bádogos munka, ereszcsatorna, Lindab tető-
fedés, lécezés, fóliázás, ereszdeszkák, ma-
dárdeszkák festése, palajavítások, kúpcserép 
lekenése, leszögelése. Bármilyen kisebb javí-
tásokat is vállalok. Nyugdíjasoknak 10% ked-
vezmény! Érdeklődni: 06-30-526-8532 
+ SZOBAFESTÉS – MÁZOLÁS – TAPÉTÁ-
ZÁS. Tiszta, igényes munka. Tel: 06-20-428-
4327 
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+ VILLANYSZERELÉS családi házak, la-
kások felújítása, hibaelhárítás. Tel: 06-70-
573-6761 
+ Ha Ön olyan SZOBAFESTŐT keres, aki 
nem fogyaszt alkoholt, kedvező áron, rövid 
határidővel és igényeinek megfelelően vég-
zi a munkálatokat, akkor jó helyen jár, mert 
megtalálta! Hívjon bizalommal: 06-70-774-
1780

EGÉSZSÉG, TESTáPOLáS
+ Gyógypedikűr: tyúkszem, szemölcs, bőr-
keményedés, vastag benőtt gombás köröm 
kezelése, ápolása. Talpmasszázs. Óvakod-
jon a feketén dolgozó házaló kontároktól! 
30 év szakmai háttér. Bárándi József 06-
20-532-7275

OKTATáS
+ ANGOL egyéni nyelvoktatás gyerekek-
nek, kamaszoknak gyakorlattal rendelkező 
pedagógussal. Felzárkóztatás, fejlesztés, 
szintfenntartás igény szerint. Tel: 06-70-
882-5577 
+ Nagy tapasztalattal rendelkező AN-
GOL tanárként magánórákat vállalok. 
Kifejezetten nehéz esetek is jöhetnek 
bármilyen korosztályból! 06-20-358-
6057 

ADáS-VÉTEL
+ RÉGISÉG. Pappné Szilvia szakbe-
csüs díjtalan kiszállással vásárol antik 
bútorokat, festményeket, órákat, min-
denféle szobrokat, vitrin dísztárgyakat, 
ezüstöt (hibás és hiányos darabokat 
is), régi pénzeket, könyveket, bizsukat 
és ékszereket, borostyánt, mindenféle 
régiséget és HAGYATÉKOT. Legma-
gasabb áron vásárolunk első vevő-
ként! Tel: 70/942-0806, 20/465-1961 
+ Eladó egy alig használt 140x200 
szivacsos FRANCIAÁGY és egy alig 
használt 140x20x20 memóriahabos 
ágybetét. Érd: 06-30-426-6170 
+ Gödöllőn eladó egy szekrénysor, 
konyhaasztal +4 szék, +pad, rekamié 

+fotel, antik 
üveges +tála-
ló, könyvek, stb. 
Érd: 06-70-576-
1649 
+ Eladó Gödöl-
lő belvárosában 
egy relax fotel 
lábtartóval, bézs 
színben és új 
állapotban. Ár: 
20.000 Ft. Ér-
deklődni a +36-
30-435-8929-es 
te lefonszámon 
lehet.

JáRMŰ, ALKAT-
RÉSZ
+ AKKU-

MULÁTOR minden típusú gépjármű-
höz szaküzletünkben vagy kiszállí-
tással. Szolgáltatásaink: beszerelés, 
bevizsgálás, töltés-mérés, szakta-
nácsadás. Minőségi akkuk, új akciók. 
+ EL-GO 3 kerekes kismotor áron alul 
eladó. Érd: 06-30-958-5018 
 

EGYÉB
+ MEGBÍZHATÓ, kedves, fiatal nő 
ELTARTÁSI SZERZŐDÉST kötne 
idős hölggyel! 
Tel: 06-30-648-
4642 
+ MÉZET 
közvetlenül a 
termelőtől, a 
Ludányi Méhé-
szetből! Akác-, 
Virág-, Hárs-, 
G e s z t e n y e - , 

Repce krém-, Lépesméz, Propolisz, Virág-
por, DIÓBÉL kapható. 3kg fölött házhoz 
szállítjuk.06-30-9891-721 
+ ALMAVÁSÁR! Ismét kapható CSÁNYI 
ALMA: Idared, Zöld és KR-11-es (Jona-
tán, Starking keveréke). 100-200 Ft/kg-ig. 
Ugyanitt lé és cefre alma: 50 Ft/kg. Tel: 06-
28-411-298, 06-20-4359-650 
+ Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zár-
szalagos mézet közvetlenül a termelőtől! 
Akác-, Hárs-, Akác-hárs-, Napraforgóméz. 
720ml-es csavaros tetejű befőttes üveget 
cserébe elfogadok. Házhoz szállítás. Sza-
bó Méhészet Gödöllő, Lovas u.3. 28/417-
913 
+ GYÖNYÖRŰ OSZLOPTUJÁK kaphatók 
Gödöllőn termelőtől. Több mint 1.000 kö-
zül választhat 30-40 %-os áron. Szállításba 
besegítek. Tel: 30/569-8137
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Beküldési határidő: 
2019. április 10.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásár-
lási utalványát nyerte:
Tesánszki Sándorné, Kamhal Jánosné

A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásár-
lási utalványát nyerte:
Juhász Géza, Tamási Petra 

A Happy Box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os 
utalványát nyerte:
Menyhárt Viola

A Városi Múzeum ajándékát nyerte:
Hollósi Dezsőné, V. Mészáros-Kis Márton 

A Mezőgazdasági és Kertészeti áruház 
1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte:
Sánta Attila, Garai Istvánné

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


