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Jóval több mint 800-an neveztek be 
és vettek részt vasárnap délután az 
1. Gödöllői Kastélyfutam névre „ke-
resztelt” futófesztiválon, aminek ke-
retein belül négy távon (2,5 km, 5,3 
km, 10,6 km és félmaraton, azaz 

21,2 km) rendeztek versenyt.
A Margita 344,2 TSE szervezésében és nagyszerű 

futóidőben lebonyolított rendezvény mezőnye a Marti-
novics utcán, a Repülőtéri úton, majd a repülőtéren és 
a Grassalkovich-kastély parkján át futva ért célba.

A mezőny legidősebb tagja a 84 éves Sztarenszki 
Tiborné Marika néni volt, aki már sikerrel teljesítette 
többször is a római és a budapesti maraton távját.

A távok mezőnyeit a főtámogató Opel Gaál részéről 
Gaál Erika, illetve Erdélyi Zsófia olimpikon maraton-
futó és Gémesi Csanád, Európa-bajnok kardvívó in-
dította.

(folytatás a 14. oldalon)
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– Mióta foglalkozik Sisi ruhá-
inak rekonstrukciójával? Ed-
dig 14 öltözéket, köztük a ko-
ronázási ruhát készítette el, 
ám Erzsébet, valamint a szép 
ruhák iránti rajongása már 
jóval korábban kezdődött...

– Hivatalosan 2004 óta fog-
lalkozom Erzsébet királynéval. 
Miközben a királynét kutattam, 
jobban utánanéztem a saját 
családomnak is. A történet úgy 
szól, hogy ötéves korom óta 
rajzolom Erzsébet királyné ru-
háját, de abszolút tudattalanul, 
hiszen nem tudtam, hogy mi-
ért is. Otthon rengeteg olyan 
tárgyunk van, ami kötődik eh-
hez a korhoz, hiszen a családom 
1886 óta foglalkozik öltözékekkel. 
Sok olyan műtárgyunk van, amiket rokonoktól 
vagy különböző helyekről szedtem össze. Elő-
kerültek olyan kesztyűk, vagy legyezők, ami-
ket a királyné is használhatott, illetve abban a 
korban használtak. Ilyenek például a csipkék, 
amik fontosak  a ruhák elkészítésénél; ha nem 
találok olyan anyagot, ami abban a korban lé-
tezett, akkor nem is tudom rekonstruálni.

– Mi volt jellemző Sisi öltözködésére?
– Az eleganciája az, ami elsősorban meg-

fogott engem. Abban a században a divat is 
rengeteget változott, Sisi fiatalabb korában 
a nagy abroncsos, hosszú uszályos ruhák 
voltak jellemzőek, a halálakor pedig nagyon 
szűk, homokóra fazon jött létre, ami már nél-
külözi az abroncsot, illetve a fűzők is teljes 
mértékben átalakultak. Erzsébet királyné éle-
tében ezek a nagy változások olyan apró rész-
letek finomságával ötvöződtek, mint például a 
csipke. A királyné harmincas éveire alakult ki, 
hogy a divat világából nagyon finoman válasz-
tott olyan öltözékeket, amik kifejezetten az ő 
karcsú alakját tudják kiemelni. Amikor arról 
beszélünk, hogy divatdiktátor volt-e, akkor el 
kell mondani, hogy nem volt és nem is szán-
dékozott az lenni, csak tökéletesen tudott vá-
lasztani a neki megfelelő stílusokból.

– Hol kutatott az eredeti ruhák után?
– Először a gödöllői kastélyban láttam meg 

a koronázást ábrázoló festményt, akkor jöttem 
rá, hogy ez a gyerekkori rajzaimon megjelenő 
ruhadarab. Aztán könyveket kezdtem keresni, 
hogy ott milyen leírásokat találok a ruhákról. 
Ebben nagy segítségemre volt F. Dózsa Ka-
talin, aki kifejezetten Erzsébet királyné ruháit 
kutatta, az ő írásai voltak irányadóak. Ezt kö-

vetően a Magyar Nemzeti Múzeumban 
lévő, eredeti Erzsébet-ruhákat vizs-
gáltam meg. Ebben Tompos Lilla, a 
gyűjtemény kezelője volt segítségemre. 
Amikor a koronázási ruha került szóba, 
a múzeum fotótárában előkerültek olyan 
képek, amiről azt gondoltuk, hogy az a 

ruhája szerepel rajta, de a képek hátulján nem 
1867-es, hanem 1866-os dátum szerepelt. Ez 
persze nem hagyott nyugodni.

Tudjuk, hogy azokat a ruhákat, amikben a 
királyné nagyobb ceremóniákon vett részt, az 
egyháznak adományozta. Az egyház pedig 
ezekből a ruhákból misegarnitúrákat készített. 
Elkezdtem kutatni azokat a misegarnitúrákat, 
amik a monda szerint Erzsébet királyné ruhái. 
Rögtön a Mátyás-templomba küldtek, hogy 
valószínűleg az lehetett a koronázásiruha 
maradványa. Amikor a templomban kikértem 
a feljegyzéseket, kiderült, hogy ez nem is a 
koronázási ruha, hanem Sisi esküvői ruhája. 
Természetesen folytattam a kutatást, így ju-
tottam el a veszprémi püspökséghez, ahol is 
a leírásokból, leltárakból kiderült, hogy a püs-
pökség misegarnitúrája Erzsébet királyné ko-
ronázási ruhájából készült. Történészi körök-
ben is megpróbáltam ennek utánajárni, de azt 
mondták, hogy ez biztosan nem a koronázási 
ruha. Így aztán bele kellett nyugodnom, hogy 
a Rabending-felvételen lévő ruhát fogom elké-
szíteni, ami 2007-ben el is készült, de a tör-
ténet akkor sem hagyott nyugodni. Felkértem 
Pálinkás Patrícia történészt, hogy segítsen 
kikutatni a fotó történetét. Patrícia kinyomoz-
ta, hogy a kép 1866. március 17-én készült. 
Én pedig rábukkantam Székely Bertalan fest-
ményére és észrevettem, hogy a festményen 
szereplő ruha, illetve a veszprémi püspökség 
misegarnitúrájának a mintája megegyezik. 
Patrícia aztán kikutatta, hogy Erzsébet a koro-
názási ruhát háromszor viselte, aztán Ranol-
der János veszprémi püspöknek ajándékozta. 
Ezt, mint egy puzzle-t, sikerült összerakni és 
így jött létre az igazi koronázási ruha.

– Hogy készül el ma a XXI. században 
egy 150 évvel ezelőtti ruha? Mert, ha jól tu-
dom, próbál ügyelni arra, hogy mindent az 
eredeti módon készítsetek el.

– Nagyon sokat a régi 150 éves csipkékből 
használtam fel, ami még a hagyatékból meg-
maradt. Utána olyan cégeket kerestem, akik 

mai gépi technológiával hasonlót tud-
nak előállítani, illetve az 
új koronázási ruhánál Tu-
rós Istvánné csipke- és 
népi ékszerkésztőt kértem 
meg, hogy segítsen.

Az anyagokat pedig 
külön gyártatjuk. Vannak 
olyan cégek, amelyek ez-
zel foglalkoznak. Ezeket 
megpróbáljuk tökéletesre 
csinálni, nagy segítség 
ebben, hogy textilvegyész 
technikus vagyok, így köny-
nyebben tudom beszerezni 
az anyagokat, és ismerem 
a technológiákat. Tudom, 
milyen kikészítést kérjek 
egy-egy anyagra, hogy 
olyan anyagstruktúrája 
legyen, mint amilyenre 
nekem szükségem van, 
illetve mindig igyekszem 

a korabeli szabás-varrást követni.
– Mennyi idő volt ezt a ruhát elkészíteni?
– Több mint egy év. Nemcsak azt kellett ösz-

szerakni, hogy a minta hogyan jöjjön létre, ha-
nem a mintát meg is kellett rajzolni, újra kellett 
szerkeszteni, aztán egy hímzőprogramba át 
kellett tenni. Csak a ruha hímzése 2,5 hónapig 
tartott. A hímzés után jött a csipke, amit szin-
tén megpróbáltunk tökéletesen leutánozni. 
Turós Istvánné nyolc hónapon keresztül ver-
te a csipkét, amiért – a ruhával egyetemben 
– Magyar Kézművesek Remeke díjat kapott.

– Mi a célja ezekkel a ruhákkal?
– Szeretném, ha kicsit máshogy gondolnánk 

az öltözködésre. A mai divatban is, amikor 
visszanyúlnak a régi motívumokhoz, annyira 
jó látni, hiszen nekünk, magyaroknak fantasz-
tikus mintatárunk, színvilágunk van. Erzsébet-
nek is ez volt a célja, hogy valamilyen szinten 
a magyarokhoz tartozzon, ha máshogy nem, 
legalább lélekben. Amikor a ruhákat viszem ki-
állításokra, mindig ragaszkodom hozzá, hogy 
kiírják, hogy Magyarország, Gödöllő.

– Hol látható az Erzsébet-kollekció?
– A héten nyílt Gyöngyösön a 14 ruhából 

kiállítás, egy hónapon keresztül lehet megte-
kinteni. Utána pedig vándorol tovább, először 
Rimaszombatra, Szlovákiába, majd idén még 
egyszer látható lesz itthon is, a Múzeumok Éj-
szakája keretein belül, egy divatbemutatóval 
egybekötve, a Budai Várban.               JA

(Az interjú teljes terjedelmében 
a szolgalat.com-on, valamint 

Facebook-oldalunkon olvasható. 
A beszélgetés pedig a Gödöllő NetTV 

Facebook-oldalán tekinthető meg.)

ErzsébEt királyné ruháinak nyomában
A Gödöllő NetTV 30 perc című beszélgetős 
műsorának eheti vendége Czédly Mónika 
volt. Az Erzsébet királyné ruháinak rekonst-
ruálásával foglalkozó divattervező mesélt a 
kezdetekről, Sisi öltözködésének jellemző 
vonásairól, a kutatómunkáról, illetve arról, 
hogyan készülnek a 150 
évvel ezelőtti ruhák a 21. 
században.

Czédly mónika
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Defibrillátor vigyáz a Művésze-
tek Háza vendégeinek életére. 
A berendezést, amit kedvezmé-
nyesen vásárolhatott meg az 
intézmény, április 5-én délután 
adta át Kovács Balázs igaz-
gatónak Varga Erika, a Defib-
rillátor Plusz Kft. kereskedelmi 
igazgatója.

Az eszköz használatát még 
az átadás napján elsajátították 
a Művészetek Háza munkatár-
sai. 

A használatot segíti, hogy a 
defibrillátor „szóbeli „ utasítás-
sal segíti a szükség esetén vég-
zett újraélesztést, az utasítások 
betartásával pedig nem lehet 
hibázni. A csomagban gyermek 
és felnőtt méretű elektróda is 
található.

J.

ErrE fiGyEljüNk AdóbEVAlláSkor!
Az szja-bevallási tervezet már csaknem egy hónapja elérhető az 
adóhatóság webes felületén, amelyet érdemes átnézni, és szükség 
esetén módosítani, majd beküldeni – figyelmezteti a bevallásra köte-
lezetteket a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

A tájékoztatóból kiderül: a jóvá nem hagyott tervezet – az egyéni 
vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az áfafizetésre kötele-
zettek kivételével – május 20. után automatikusan bevallássá válik.

Aki olyan jövedelmet is szerzett tavaly, amelyről a NAV-hoz nem 
érkezett adatszolgáltatás, annak a bevallási tervezetet ki kell egészí-
tenie – ide tartoznak  az ingatlan-bérbeadásából származó jövedel-
mek is. Az szja 1+1 százalékáról mindenki nyilatkozhat akár a webes 
felületen, akár papíralapon, mely postán is beküldhető a NAV-hoz. Ha 
a felajánló az 1 százalékról rendelkező nyilatkozatot a NAV ügyfél-
szolgálatán szeretné benyújtani, akkor azt csak személyesen vagy 
meghatalmazottján keresztül teheti meg.

Az szja 1+1 százalékáról mindenki nyilatkozhat akár a webes fe-
lületen, akár papíralapon, mely postán is beküldhető a NAV-hoz. Ha 
a felajánló az 1 százalékról rendelkező nyilatkozatot a NAV ügyfél-
szolgálatán szeretné benyújtani, akkor azt csak személyesen vagy 
meghatalmazottján keresztül teheti meg.                                           (db)

PéNTEkiG kEll MEGkAPNi
A VálASzTáSi érTESíTőkET

A Nemzeti Választási iroda (NVi) március 25-én kezdte meg a névre 
szóló küldemények postázását, ezekben az NVi arról tájékoztatja a 
választópolgárokat, hogy szerepelnek az európai parlamenti válasz-
tás névjegyzékében, és melyik szavazókörben élhetnek választójo-
gukkal. Az értesítőket a március 20-i névjegyzéki állapotnak megfe-
lelően nyomtatták ki, kiküldésükkel az iroda a Magyar Postát bízta 
meg.

A 7,9 millió választópolgárnak legkésőbb pénteken postázzák az 
értesítőt a lakcímére arról, hogy szerepel a névjegyzékben. Ha va-
laki nem kapja meg, akkor a jegyzőnél (a helyi választási iroda ve-
zetőjénél) jelezheti, aki ekkor új értesítőt állít ki. Azoknak, akik még 
nem nagykorúak, de a május 26-i választásig betöltik 18. életévüket, 
ugyancsak most kell megkapniuk az értesítőt.

Az értesítő a választópolgár személyes adatai közül csak a nevet, 
születési nevet, születési időt és a lakcímét tartalmazza, megtalálha-
tó rajta a szavazás pontos helye és ideje. bemutatása nem feltétele 
a szavazásnak. A szavazásra a választópolgárnak a lakcímkártyáját 
kell elvinnie, továbbá igazolnia kell személyazonosságát érvényes 
személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel vagy jogosítvánnyal.       (k)

Életmentő készülék a Művészetek Házában

Jóváhagyta a műanyaghulladék 
mennyiségének visszaszorítását 
célzó szigorúbb szabályokat szer-
dán az Európai Parlament (EP), 
amelyek értelmében 2021-től be-
tiltják azon egyszer használatos 
műanyag termékek árusítását, 
amelyek könnyen és olcsón he-
lyettesíthetők – adta hírül az MTI.

A strasbourgi plenáris ülésen 
560:35 arányban megszavazott, 
még az uniós tagországok kormá-
nyait tömörítő tanács jóváhagyá-
sára váró egyezség értelmében 
betiltják többek között a műanyag 
fülpiszkálókat, evőeszközöket, 
tányérokat, szívószálakat, italke-
verőket és léggömbpálcikákat, 
és ezeket kizárólag fenntartható 
anyagokból lehet majd készíteni.

A tagállamoknak a következő 
két évben kell törvénybe iktatni a 
műanyag tányérok, szívószálak, 
fültisztítók forgalmazásának eltil-
tását. Egyúttal külön rendelkezé-
sek lépnek életbe a pet-palackok-
ra: 2024-től csak olyanokat lehet 
majd forgalomba hozni, amelyek 
kupakja hozzá van erősítve a pa-
lackhoz. Előírás lesz az is, hogy 
2025-től ezeket a palackokat  
legalább 30 százalékban újrafel-
dolgozott anyagból kell gyártani, 
majd újra feldolgozni.

Emellett csökkenteni kell a 
műanyag élelmiszertárolók és 
poharak használatát, ahogy előír-
hatják azt is, hogy egyszer hasz-
nálatos műanyag termékeket ne 
lehessen ingyenesen kínálni.

Azon termékeknél, amelyeknél 
még nem állnak rendelkezésre 
megfelelő alternatívák, a hang-
súly elsősorban a használat kor-
látozásán lesz a tagállami intéz-
kedések, a gyártókra vonatkozó 
követelmények, valamint a hulla-
dékgazdálkodási előírások révén.
Az Európai Parlament döntéseit 
várhatóan rövidesen jóváhagyja 
az Európai Tanács.

Az egyszerhasználatos mű-
anyag termékekvisszaszorítása 
érdekében már városunkban is 
indultak kezdeményezések, a  
Civil Kerekasztal Egyesület pél-
dául már korábban is arra kér-
te  a rendezvényeire érkezőket, 
hozzanak magukkal poharat és 
tányért, hogy így is csökkentsék 
a műanyag termékek használa-
tát. A  lakosságnak a téma irán-
tiérzékenységét jól mutatja, hogy 
a gödöllői Tóth Andi „Dobd ki 
a szemetest!”című könyve, ami 
számtalan ötletet oszt meg a hul-
ladékcsökkentés iránt étdeklődő 
olvasókkal.                            (ny.f.)

Műanyagstop!
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Premontrei fejlesztések:
Új növények,

rendezettebb terület

Az UniversiTREE ületésekor 
hirdette meg Gémesi György 
polgármester az „1000 új fa Gö-
döllőre!” programot, melynek 
keretében öt éven át, évente 
200 db fa elültetésére kerül sor, 
üzenetképpen a jövőnek.

A fák részben az elöregedett, 
életveszélyessé vált állomány 
pótlását szolgálják, legalábbis 
azok, amelyeket az Alsópark-
ban ültettek el. 

Cél, hogy a generációk kö-
zösen ültessék el a növénye-
ket – példaként Gémesi György 
polgármester unokáival ültette 
el a 140. fát az Alsóparkban a 
fősétány közelében. Az ülteté-
sen Domonkos Ernő, a VÜSZI 

igazgatója elmondta, erre a te-
rületre közel nyolcvan fa került 
az elmúlt hetekben, főleg azok-
ra a helyekre, ahol balesetve-
szélyes fákat kellett kivágni. 
Mint mondta, kivágásra csak 
a legvégső esetben kerül sor, 
a fősétány mellett 
azonban több fáról 
kellett nagymennyi-
ségű száraz ágat 
eltávolítani.

Gémesi György 
polgármester be-
jelentette, a prog-
ramot ősszel foly-
tatják, amire majd 
családok jelent-
kezhetnek, hogy  

közösen – gyer-
mekek-szülők-nagy-
szülők – ültessenek 
el  ötven újabb fát. 
Ennek feltételeit 
majd később teszik 
közzé.                (bkj)

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.

Március 23-24-én kezdték el a fűzpolip építését az Úrréti-tó mel-
lett, amit a tervek szerint a hónap végére szeretnének befejezni 
a készítők. Pecze Dániel önkormányzati képviselő vezetésével 
a múlt szombaton is zajlott a munka. Ha az időjárás engedi, hét 
végén is lesz lehetőség a fűzpolip közös továbbépítésére, amit a 
talaj gyenge minősége kicsit megnehezít. 

A hagyományos tótakarításra május 18-án várnak mindenkit, 
aki szeretne tenni a tó tisztaságáért és a környezet további szépí-
téséért. 

A területen jelentős fejlesztésekre kerül sor a következő idő-
szakban: megújulnak a stégek, a partfal, új, természetes megerő-
sítést kap, és több ütemben megvalósul az egyedi játszótér, ahol 
többek között kalózhajó és vizes-játszótér várja majd a gyereke-
ket. Ennek első ütemében készül el az élő fűzfavesszőkből épí-
tett óriáspolip, amely a nyolc karjával kialakított alagútban remek 
helyet ad majd a bújócskára.       (ny.f.)

Úrréti-tó: Formálódik a Fűzpolip

EzEr új fa  GödöllőrE!
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Megújuló és biztonságosabb utak

Az ütemtervek szerint ha-
ladnak a vasútfelújítási 
munkák. A gödöllői vasú-
tállomáson nagy erőkkel 
zajlik a gyalogos aluljáró 
kialakítása, és még jóné-
hány hétig marad a jelen-
legi gyalogosfelüljáró is. 
A kivitelező tájékoztatása 
szerint a vasúti vágányok 
– vagyis a jelenlegi mun-
katerület – felett áthaladó létesítményt a tervek szerint május 
26-án zárják le, majd elbontják. 

***
Dolgoznak Máriabesnyőn is, ahol a felújítást követően 

amellett, hogy megszépül az állomás, ismét az egy-
kori Mária-szobor fogadja majd a vonattal érkezőket.

Az alkotást a Magyar Királyi Államvasutak igazga-
tósága állíttatta, amely egy Mária-kút elhelyezéséről 
döntött a vasútállomáson.  A kút Mária-szobrának el-
készítésére Bory Jenőt kérték fel. A felavatásra és a 
megáldásra 1936. októberében került sor. A szobrot 
1945-ben, a II. világháborút követően, hogy meg-
mentsék, elszállították a vasútállomásról. 2000-ben 
került jelenlegi helyére a kegyhelyre.

A vasútfelújítás kapcsán a lakosság kezdemé-
nyezte, hogy kerüljön vissza eredeti helyére, amitől 
a MÁV nem zárkózott el. A jelenlegi elképzelések 
szerint nem az eredeti alkotást helyeznék vissza, 
hanem annak másolatát. A szobor pontos helyéről 
a szükséges egyeztetéseket követően születik majd 
döntés.

***

A felújítást követően a máriabesnyői vasútállomás az eddi-
ginél korszerűbb körülmények között várja majd az utasokat. A 
helyi védettség alatt álló épület kiemelt felújításon esik át, visz-
szaállítják az eredeti perontetőt, és meghosszabbítják azt.

A pénztár a tervek szerint új helyre, a korábbi váróterem helyi-
ségébe kerül, amit szükség szerint kibővítenek. Az épületet, az 
eredeti minta szerinti nyílászárókkal látják el, ezek rekonstruál-
hatók az 1930-as évekbeli fotók alapján.

A zajvédő fal színezése az épülethez igazodik majd, dominál-
ni fog benne a téglavörös, de tekintettel a kegyhelyre, a bazilika 
felőli oldalon a zajvédőfalban üvegezett elemek lesznek az ál-
lomás teljes hosszán, így megmarad a kilátás. A pontos kialakí-
tásról még folynak az egyeztetések. Az állomás akadálymentes 

lesz, a lépcső mellett lift biztosítja majd a feljutást 
a peronokhoz.           (db)

Vasút: aktuális információk

Átadták a felújított 
Jázmin és Nagy-
váthy János utcát. 
A burkolati munkák 
mellett elkészült a 
terület csapadék-
víz-elvezetése is. 
Az Alvégben lévő, 
ipari övezetben lévő 
utcákat a város az 
ott lévő vállalkozá-
sok hozzájárulásá-
val újította fel.

A bruttó 31.749.746 
Ft értékű felújí-
táshoz az EL-CO 
TECH Kft., a Friend- 
ship 200 Kft., a Sie-
berz Kft., az MG 
Falker–GBBR Bt., a 
Plasterexpress Kft. 
és az Alcu Team 
Kft. összesen 5 mil-
lió forint értékben 
járult hozzá a kivite-
lezés költségeihez.

Biztonságosabbá 
vált a közlekedés a 
Marikatelepnél, ahol 
a Csillagfürt utcá-
nál egy nagyobb 
orgonasövényt vá-
gott ki a VÜSZI. 
Sajnos a növények 
oly mértékben aka-
dályozták a valkói 
útra történő rálá-
tást, ami miatt több 
alkalommal történt 
baleset, ráadásul 
a valkói úton sok-
szor hajtanak a 
gépjármű-vezetők 
a megengedettnél 
jóval gyorsabban. A 
közlekedés bizton-
ságosabbá tétele 
érdekében a tervek 
szerint ide hamaro-
san sebességkorlá-
tozó táblát helyez-
nek majd ki.

(kj)
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A több évtize-
des hagyomá-
nyoknak meg-
felelően április 
7-én, vasárnap, 
az 1849. április 
6-ai, isaszegi 
csata 170. év-
f o rdu ló jának 
m á s n a p j á n 
Gödöllőre, a 
Grassalkovich-kastélyba érkeztek 
a hagyományőrző lovasok, ahol 
ünnepi műsorral emlékeztek meg 
az 1848-49-es magyar szabad-
ságharc tavaszi hadjáratának di-
csőséges ütközetére.
Bár a szabadságharc 170 évvel 
ezelőtt elbukott, mégis van mit ün-
nepelni, hiszen – ahogyan beszé-
dében dr. Kedves Gyula hadtör-
ténész fogalmazott – az isaszegi 
és a gödöllői események (Kossuth 
Lajos itt fogalmazta az 1849. ápri-
lis 14-én, Debrecenben elfogadott 
függetlenségi nyilatkozatot.) idején 
a politikai és katonai hatalom kivé-
teles összhangban volt a korabeli 

Magyarországon, ahol ritkán ta-
pasztalt egység jött létre az orszá-
gon belül.
Az ünnepségen az Ella Attila ve-
zényelte Gödöllői Fúvószenekar 
játszott, majd köszöntőt mondott 
Pelyhe József alpolgármester. A 
műsorban a Pechan Kornél kar-
nagy által irányított Gödöllői Vá-
rosi Vegyeskar férfi tagjai és az 
Urban Verbunk fiatal néptáncosai 
is felléptek. A lovasok a kastélyból 
hagyományosan a Dózsa György 
úti temetőbe vonultak, ahol meg-
koszorúzták az Isaszegi csata em-
lékművét.

(k.j.)

Gróf Teleki Pálra emlékeztek ha-
lálának 78. évfordulója alkalmából 
április 5-én este, az egykori mi-
niszterelnök, főcserkész és tudós 
máriabesnyői temetőben lévő sír-
jánál. 
A Teleki egyesület által szer-
vezett esemény ez alkalom-
mal kapcsolódott a Földrajz 
Éjszakája rendezvénysoro-
zathoz. Az Európai Földraj-
zi Társaságok Egyesülete, 
EUGEO által életre hívott 
kezdeményezés egy hatá-
rokon és kultúrákon átívelő 
európai programsorozat, 
amelynek célja, hogy felhívja 
a figyelmet a nem földrajzos társa-
dalom tagjai számára a geográfia 
fontosságára. 
Ez alkalommal a sírnál beszédet 
mondó dr. Jeney László is Teleki 
Pál földrajztudósként végzett mun-
kásságát helyezte a középpontba. 
Teleki Pál 1909–1913 között volt a 
Földrajzi Intézet nevű kiadóvállalat 
tudományos igazgatója, 1910–

1923 között pedig a Föld-
rajzi Társaság főtitkára. 

1911-ben Atlasz a japáni szigetek 
cartographiájának történetéhez 
című munkája magas francia elis-
merésben (Jomard-díj) részesült. 
Jeney László úgy fogalmazott, 
ezt az elismerést csak a legna-

gyobb tudósok kapják meg. 1912 
augusztus-októberében Cholnoky 
Jenővel nagy körutat tett az Egye-
sült Államokban. Ebből az útból 
született 1922-ben az Amerika 
gazdasági földrajza című egyete-
mi jegyzete. Az I. világháborúban 
önkéntesként szolgált, ez idő alatt 
született korai jelentős műve: A 
földrajzi gondolat története. 1918 
őszétől a párizsi békekonferenciá-
ra többekkel elkészítette a Magyar 
Királyság etnikai térképét, majd a 
híres „vörös térképet”, amelyen 
a magyar nemzetiséget vörössel 
jelölte. A megemlékezésen részt 
vett, Teleki Géza özvegye, és fia, 
az egykori miniszterelnök déduno-
kája is.          (k.j.)

TiszTelgés az isaszegi csaTa hősei előTT

emlékezés teleki pálra
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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

BÖLCSŐDEI „KUKUCSKA”

Tisztelt Szülők!
2019. április 15-16-17-én, 9-11 óráig szeretettel várjuk a Gödöl-
lői Egyesített Palotakert Bölcsőde mindkét egységében azokat a   
gödöllői családokat, akik szeretnék megtekinteni intézményeinket. 
Kérjük látogassanak el hozzánk, hogy megismerjék kisgyermekne-
velőinket, nevelési programunkat, valamint a bölcsődékben zajló 
életet. 
Előzetes telefonos időpontegyeztetés szükséges! 
Címünk: • Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde (2100 Gödöllő, 
Palota-kert 17.), telefon: 06-28-410-906      
• Gödöllői Mézeskalács Ház Bölcsőde (2100 Gödöllő, Premontrei u. 
8., telefon: 06-28-422-072

Varga Gyöngyi intézményvezető

Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesület

A Gödöllői klíma-klu-
bot idén 10 éve ala-
pították helyi civilek. 
A havi rendszeres-
séggel szervezett in-
formális találkozók 
célja, hogy a klímaváltozással 
és energiatakarékossággal 
kapcsolatos információkat min-
denki számára hozzáférhetővé 
tegye, valamint, hogy motiválja, 
segítse, támogassa a háztartá-
sok szintjén történő változást és 
vállalásokat. A klubban a részt-
vevők, fiatalok és idősebbek, 
tea és házi sütemény mellett 
beszélgetnek arról, ki mit tehet 
otthonában a klímaváltozás el-
len, valamint ötleteket, tippeket 
osztanak meg egymással az 
energiatakarékosságról, klíma-
barát háztartásvezetésről.
Áprilistól a klíma-klub keretein 
belül beszélgetéssorozatot in-
dítunk, melynek címe: 
Zöld életmód Gödöllőn: min-
denki másképp csinálja, de 
hogyan?
Minden alkalommal más-más 
téma kerül a fókuszba, amelyet 
meghívott gödöllői vendégeink-
kel alaposan körüljárunk, előbb 
kerekasztal-beszélgetés for-
májában, majd a résztvevőkkel 
közösen is.
Első alkalommal, április 17-én 
általánosságban a zöld élet-
módról beszélgetünk. Mit is 

jelent a zöld életmód? Ki mi-
lyen alapelveket követ ennek 
során? Mi segít ennek megva-
lósításában Gödöllőn? Szabad 
hibázni is? Milyen területeken 
könnyebb, milyen területeken 
nehezebb? Mi motivál a fejlő-
désben?
Beszélgetőtársak:
Révész Gabriella építész, a 
Magyar Szalmaépítők Egyesü-
letének elnöke, idealista
Laurán Csaba, a gödöllői Er-
zsébet Királyné Szálloda igaz-
gatója, a Gödöllői klíma-klub 
egyik alapító tagja 
Vadovics Edina, a Green-
Dependent Egyesület elnöke, 
szakmai vezetője, Gödöllői klí-
ma-klub alapító, 
Moderátor: Vadovics Kristóf, 
a GreenDependent munkatár-
sa, Gödöllői klíma-klub alapító
Várunk mindenkit április 17-én, 
17 órától a gödöllői Civil Ház-
ba (2100 Gödöllő, Szabadság 
út 23.), a klub hagyományinak 
megfelelően teával, sütivel. A 
beszélgetés 17:30-tól kezdő-
dik, a részvétel mindenki szá-
mára nyitott és ingyenes!

(A Gödöllői Klíma-klub)

Szombaton és vasárnap 
az egyetemi sportcsar-
nokban rendezték meg 
az 1. Gödöllői Csokoládé 
és Édesség Fesztivált. 
Természetesen a hazai 
kézműves édességek 
mindenféle formája fel-
lelhető volt a kínálatban, 
kóstolóra és vásárlásra 
egyaránt volt lehetőség. 
A sokféle finomság mel-
lett zenés programok, 
játékok, arcfestés és ho-
mokképkészítés is várta 
az érdeklődőket.

Beszélgetéssorozat indul a zöld élet-
módról a gödöllői klíma-klubban

édes program az egyetemi 
sportcsarnokBan
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Remekül helyt álltak a gödöl-
lői gyerekek az AMTS Robo-
tics versenyben. A márciusban 
megrendezett megmérettetésre 
első akalommal neveztek be a 

Művészetek Házában működő 
Robolabor szakkör tagjai – tud-
tuk meg Kurucz Balázstól, a 
szakkör vezetőjétől. 
A robot szumó versenyben ti-
zenöt csapat mérte össze tu-
dását. A feladat nem volt egy-
szerű, a gyerekeknek egy Lego 
robotot kellett építeni és progra-
mozni úgy, hogy annak fel kel-
lett ismernie és megtámadnia 
ellenfelét. A küzdelem egy kije-
lölt területen zajlott, amit a robot 
nem hagyhatott el. 

A gödöllői csapat, Soós Márton 
(Premontrei Iskolaközpont), 
Czifra Antal (Szent Imre Kato-
likus Általános Iskola), Fábián 
Balázs (Erkel Ferenc Általános 
Iskola) nem volt könnyű hely-
zetben, egy váratlan probléma 
miatt ugyanis nem érkezett 

meg a ver-
senyrobotjuk 
a helyszínre. 
Így, választ-
hattak, hogy 
f e l a d j á k , 
vagy gyor-
san építenek 
egy újat. Ez 
utóbbi mel-
lett döntöt-
tek, helyen 

építették meg versenyzőjüket 
és írták meg a hozzá tartozó 
programot. A küzdelmet a né-
zők egy hatalmas kivetítőn kö-
vethették, a gyerekek kommen-
tálása mellett. A gödöllői csapat 
végül a középdöntőbe jutott. 
Mint megtudtuk, a szeptember-
ben indult szakkörbe jelenleg 
tizenhét gyermek jár a 2. osztá-
lyosoktól a 7. osztályosokig. Ez 
volt az első versenyük, de már 
készülnek a következőre, amire 
május 3-án kerül majd sor.

2019. április 4-én rendezte meg 
a Gödöllői Hajós Alfréd Álta-
lános Iskola a hagyományos 
városi riporterversenyét, ame-
lyen hét iskolából 16 tanuló vett 
részt. Az idei vetélkedő szlog-
enje: Jubileum – Retro-Anno 
volt, utalva arra, hogy ebben 
a tanévben ünnepli az iskola 
fennállásának 45. évfordulóját. 
Ebből az alkalomból a riporta-
lanyok is az iskola régi tanárai 
voltak. 
A versenyen hat tanulót jutal-
mazott a zsűri, amelyben ez 
alkalommal Czeglédi Noémi, 
a Gödöllői Városi Múzeum 
muzeológusa, Faludi Ildikó, a 
Gödöllői Királyi Kastély muzeo-
lógusa és L. Péterfi Csaba (a 
zsűri elnöke), a polgármesteri 

kabinet vezetője foglalt helyet. 
I. helyezett lett Papp Pan-
na Abigél (Premontrei Szent 
Norbert Gimnázium), a két II. 
helyezett Bosánszky Blanka 
(Petőfi Sándor Általános Is-
kola) és Bors Lili (Premontrei 
Szent Norbert Gimnázium), míg 
harmadik helyezést szintén két 
versenyző ért el: Németh Ajsa 
(Református Líceum) és Ujvári 
Marcell (Hajós Alfréd Általános 
Iskola). Különdíjat kapott Zimá-
nyi Benedek (Damjanich Já-
nos Általános Iskola). Minden 
díjazott tanuló megkapta a Kirá-
lyi Kastély és a Városi Múzeum 
különdíját, valamint lehetőséget 
kapnak arra, hogy bepillantást 
nyerjenek a Gödöllői Szolgálat 
munkájába.

Robotok harca

riporTerverseny időuTazással
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Gödöllőn mutatták be „Az én 
könyvtáram” program mintaprog-
ramjait és a köznevelést támogató 
könyvtári szolgáltatásokat április 
3-án. A Gödöllői Városi Könyvtár és 
Információs Központ adott helyet a 
mintaprogram-fejlesztők közös ta-

lálkozóján, ahol a megye könyvtá-
ros szakembereit és pedagógusai 
tartottak előadásoka. A szakmai 
nap a mintaprogramok megisme-
résére mellett az együttműködése-
ket erősítő információ- és tapaszta-
latcserére is lehetőséget adott.  
A szakmai program bevezetése-
ként Steigervald Krisztián gene-

rációkutató tartott előadást a Z- és 
Alfa-generációkról és az aktuális 
szakmai kihívásokról. 
A résztvevők átfogó tájékoztatást 
hallhattak a mintegy 90 mintaprog-
ramról.  
A Gödöllőn fejlesztett tematiká-

ról Istók Anna és 
Liskáné Fóthy 
Zsuzsanna tartott 
bemutatót, majd a 
pomázi és a szent-
endrei tapasztalatok 
hangzottak el. 
A tanácskozás 
résztvevői fakultatív 
programként megte-
kintették a Gödöllői 
Városi Könyvtárban 
működő Ka-

maszHÍD-at.
Az én könyvtáram projekt 
arra keresi a választ: hogyan 
tudják a könyvtárak segíte-
ni abban a ma fiataljait, hogy 
helyt tudjanak állni a jövőben. 
A 14 év alatti gyerekek közül 
több mint 440 ezren jelenleg 
is aktív könyvtárhasználók, de 

nemcsak őket, hanem minél több 
óvodást és diákot szeretnének el-
érni a könyvtárak.
A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 
és partnerei – közöttük a Ham-
vas Béla Pest Megyei Könyvtár 
– együttműködésében megvaló-
suló projekt 2017-ben indult, és 
fejlesztési irányai között megjelenik 
az olvasásfejlesztés támogatása, 
a digitális írástudás közvetítése, 
a könyvtárhasználat és informá-
ciókeresés fejlesztése, valamint a 
szövegértés támogatása, fejlesz-
tése, különös tekintettel a digitális 
szövegértésre és az egyéni és kö-
zösségi tanulásra. A kulturális terü-
leten hiánypótló alapkutatások és 
igényfelmérések mellett lehetőség 
nyílt új módszertan- és mintaprog-
ramcsomagok kidolgozására is.  

(k.j.)

A Gödöllői Erkel Ferenc 
Általános Iskola várja az 

érdeklődő kollégákat, 
szülőket, zeneszere-
tő és az emberi hang 

közvetítő funkciója iránt 
fogékony embereket a
HANG VILáGNAPjA

alkalmából tartott
NYILVÁNOS PRÓBÁRA

Időpont: 
április16., 14.00-14.50

Program:
Bevezető gondolatok

Kicsinyek kórusa
nyilvános próba

Helye: Erkel Ferenc 
Általános Iskola 

Zeneterem
Bejelentkezés:

efai@erkeliskola.hu

Ha valaki nem 
tudná, hol van 
Répavölgy, an-
nak eláruljuk, 
k ö z v e t l e n ü l 
a Répa-hegy 
mellett. Lakói 
kedves, szere-
tetreméltó erdei 
állatok, népes 
nyusziközösség- 
gel. Az egyik itt 
élő család tagja 
Kisnyuszi, aki nagyon szere-
ti megfigyelni a völgyben élők 
mindennapjait, és szívesen me-
sél barátainak és az olvasóknak 
arról, mi minden történt velük.
A most megjelent mesekönyv-
ből megtudhatjuk, mi történt 
Monoklival, a kíváncsi nyu-
szival, aki mindig mások tit-
kait igyekezett kifürkészni, és 
hogyan változtatta Léni néni 
példás magaviseletűekké az 
örökké rakoncátlan Nyulasi 
gyerekeket. Kiderül, hogyan lett 
a népes Rongyosi család tagja 
Pénzesi bácsi, és hogy ki ápolta 
Nyúliusz doktort, amikor beteg 
lett. Mindezek mellett megtud-
hatják az olvasók azt is, hogyan 
kell kezelni a répamérgezést, 

és miben kiváló 
Kisnyuszi papá-
ja. 
Tony Wolf is-
mét egy rend-
kívül kedves, és 
sok tanulsággal 
szolgáló mese-
könyvvel lepte 
meg a gyereke-
ket, a s akár a 
szerző korábbi 
könyvei, úgy a 

most megjelent mese összeállí-
tás is remek szórakozást ígér. A 
mesék nem hosszúak, így akár 
azok a gyerekek is bátran kéz-
be vehetik, akik csak nemrég 
sajátították el az olvasás tudo-
mányát. A kedves illusztrációk 
nem csak a mesék birodalmá-
ba segítenek elrepíteni a gyere-
keket, hanem ahhoz is kedvet 
csinálnak, hogy a valóságban is 
megismerjék a könyvben sze-
replő állatokat.  
Ahogy Tony Wolf korábbi me-
séi, úgy ez a könyv is remek 
alkalmat teremt a néhány per-
ces estimesére, a szülő-gyerek 
kapcsolat erősítésére. 
(Tony Wolf: Kisnyuszi Répa-
völgyben)                          (ny.f.)

az én könyvtáram 
fejleszTő programok a digiTális világban

A bAgoly könyvesbolt AjánlAtA
répavölgyi kalandok

a hang 
világnapja
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Arthur Meyer 60. születésnapja alkal-
mából nyílt kiállítás az Erzsébet Királyné 
Szálloda dísztermében. Laurán Csaba 
a szálloda igazgatójának köszöntője 
után Gémesi György személyes hang-
vételű beszédében méltatta a holland 
festőművészt, majd Sz. Jánosi Erzsé-
bet képzőművész, a Levendula Galéria 
vezetője beszélt az 1991-ben Gödöllőre 
telepedett művész alkotásairól. 
„Képei által – legyen az egy pipacs szir-

ma, egy fiatal tölgyfa törzse, egy halvány rózsaszín 
derengés a fák között, a felhők pirkadatos játéka – 
csupán egy előtörténet. Minden fűszálban levélben, 
erdőrészletben benne van a napsütés, a tavalyi tava-
szi eső frissessége, a múlt év nyári szikkadtság és föld 
szomjúsága és a tél békéje. A részetekben a múlt és a 
jelen, a mindenség esszenciális ereje „   
A tájképek hangulatához illő zenei aláfestést Dezső 
Piroska és Tömpe Gábor tolmácsolta a közönség-
nek. Az „Én kis természetes világom” címet viselő tár-
lat április végéig tekinthető meg.                             (t.a.)

Harmadik születés-
napját ünnepelte a 
Királyi Váróban a 
Csányi István ál-
tal szervezett Jazz 
Club április 4-én. Az 
évforduló sztárven-
dége Falusi Mari-
ann volt, aki dupla 
koncertet adott. A 
neves énekesnő és 
barátai nem először 
voltak Csányi István vendégei, és 
minden alkalommal hatalmas si-
kerrel léptek fel Gödöllőn. A jazz- 
estek különleges helyet foglalnak 
el városunk kulturális életében. 
Az elmúlt három évben nem csak 
kialakult egy törzsközönség, ha-
nem folyamatosan bővül a műfaj 
rajongótábora. Egyre többen jön-
nek ide minőségi zenét hallgatni a 

térségből és a fővárosból is, egyre 
gyakrabban fordul elő, hogy az esti 
előadás mellett egy délutáni kon-
certre is megtelnek a széksorok.  
Ebben a hónapban két koncertnek 
örülhetnek a jazzrajongók, a szü-
letésnapi Falusi Mariann est után 
ugyanis, április 25-én a Finucci 
Bros Quartet (Balogh Roland, 
Balogh Zoltán, Horváth Plútó 

József, Bordás József 
és Havas Lajos Chico) 
lép fel a Királyi Váróban. 
A kiváló zenekarnak már 
több albuma megjelent, s 
a hazai koncertek mellett 
Európában és a USA-ban 
is nagysikerű turnékkal 
tették ismertté nevüket. 
      Fotók: Csányi Eszter

szüleTésnapi kiállíTás – arThur meyer 60

jazzestek szülinapi koncerttel
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Brahms-est zárta a Gödöllői Szimfo-
nikus Zenekar 2018/2019-es bérletes 
koncert évadát. A Remekművek Gödöl-
lőn bérletsorozat negyedik, záró kon-
certjét április 6-án a Művészetek Házá-
ban rendezték meg, neves meghívott 
vendégekkel. A kiváló zeneszerző Ket-
tősverseny, a-moll, op.102. című műve 
két kiváló művész, Nathan Giem (hege-
dű), a Magyar Rádió Zenekara elsőhe-
gedűse és Onczay Zoltán (gordonka) 
közreműködésével csendült fel.  A mű a 
két hangszer versenyműben való páro-
sítása miatt számít különlegességnek. Az est második remekműve Brahms I. szimfónia, c-moll, op. 68. című műve volt. A koncerten 
Hermann Szabolcs, erdélyi származású karmester vezényelt.                                Fotók: Váraljai János

Biatorbágyon rendezték meg az V. Papp Lajos Regionális Zongoraver-
sent, ami szép elismerést hozott a Frédéric Chopin Zenei AMI növendé-
keinek.  Váray Domonkos (I. korcsoport) I. helyezett lett és különdíjként 
meghívást kapott a Bartók Rádióban való szereplésre. A bemutatkozásra 
a Magyar Rádió Márványtermében kerül majd sor 2019. április 13-án, 
szombaton, 16 órakor.

Kuti Donát (IV. korcsoport) különdíjat kapott. Felkészítő tanáruk 
Telek Zsuzsa tanári különdíjban részesült.
Március 14-én rendezték meg Gödön a VI. Pest Megyei Rézfúvós 
Versenyt. A zeneiskolából heten mutatták be tudásukat, s a nö-
vendékek közül hárman díjazottként térhettek haza. Leskó Gábor 
(Mélyrézfúvó kategória – II. korcsoport – tenorkürt) I. díjat kapott 
(felkészítő tanára: Ella Attila). Kolozsvári Márton, szintén Ella 
Attila növendéke (trombita kategória – III. korcsoport) III. díjasként 
zárta a versenyt. Bernácz Eszter Cseperke (mélyrézfúvó kate-
gória – II. korcsoport – vadászkürt) III. díjas lett, felkészítő tanára 
Lázár Attila volt. Radnainé Puer Judit korrepetitori különdíjat ve-
hetett át.                          (b.j.)

Sztárvendégekkel zárt a szimfonikus bérletsorozat

ZeneiSkolai SikeRek
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Közeledik a húsvét, a hétvégén a 
kereszténység a virágvasárnapot 
ünnepli, amikor Jézus bevonult Je-
ruzsálembe. Az előttejáró és utá-
na tóduló sokaság így kiáltozott: 
Hozsanna Dávid fiának! Áldott, ki 
az Úr nevében jön! Hozsanna a 
magasságban! (Mt 21, 8). Ennek 

nyomán került az ünnep szertartá-
sai közé a pálmás, Európa északi 
tájain pedig a barkás körmenet. A 
körmenet tehát jeruzsálemi erede-
tű, ahol a legutóbbi időkig minden 
esztendőben megismétlődött a 
jeruzsálemi püspök személyében 
az Úr jelképes bevonulása a szent 
városba. A körmenet népe a fala-
kon kívül gyülekezett. Itt történt a 
pálmaszentelés. A kapukat bezár-
ták a menet előtt, csak később nyi-
tották meg. A püspök szamárháton 
vonult be, a kanonokok és hívek 
pedig ruhájukat terítették eléje. A 

szentelés középkori szertartásáról 
a Pray-kódex tájékoztat bennün-
ket. Archaizmusai közül említésre 
méltó, hogy az egész falut megjá-
ró körmenetben az írás e szavai-
nál: percutiam pastorem, a papot 
a barkaággal megveregették. 
Általános hagyomány szerint Jé-

zust vagy az evangéliumos könyv, 
vagy pedig feszület jelképezte, 
melyet zöldelő ágakkal díszítet-
tek. A barkagyűjtésre általában az 
ünnep vigíliáján, virágszombaton 
került sor. Ez általában mindenütt 
a gyerekek dolga volt, és a közös-
ség barkáját a szentelésig együtt 
kezelték. A barkát a nagymise előtt 
szentelte meg a pap, majd kiosz-
totta a híveknek. Ezután az ün-
neplő emberek barkával a kezük-
ben körmenetben megkerülték a 
templomot. Közben a templomaj-
tót bezárták vagy legalábbis be-

csukták. Amikor a körmenet eleje 
visszaérkezett a templom bejárata 
elé, a pap a körmeneti keresz-
ttel háromszor megzörgette az 
ajtót. Erre az ajtót kinyitották. A 
hívek bevonultak a templomba, 
ahol meghallgatták a nagymisét. 
A virágvasárnap hazavitt szentelt 
barkát a nép nagyon sokféle cél-
ra használta. Lenyelésével és el-
égetésével gyógyítottak. A barkás 
ággal vesszőzve varázsoltak. A 
barka jelenléte, például az állatok 
közelében, biztosítéknak látszott a 
védelemre, sikerre. A hagyomány 
szerint a szentelt barka megvédte 
gazdáját a villámlástól és az égi-
háborútól. Általában megállapít-
hatjuk, hogy a szentelt barka sze-
repe, jelentősége a népéletben 
vetekedett a szenteltvízével és a 
szentelt gyertyáéval. 

április 11., csütörtök, 
18.00: A népzene tanszak ki-
emelt hangversenye
április 12., péntek, 17.30:
Sivadóné Benyus Hedvig (fu-
vola) növendékeinek hang-
versenye
április 13., szombat, 10.30:
Béres Ágota és Bordás Esz-
ter (hegedű) növendékeinek 
hangversenye
április 15., hétfő, 17.00: 
Buka Enikő (oboa, furulya) 
növendékeinek hangverse-
nye 
április 16., kedd, 17.00: Te-
lek Zsuzsa (zongora) növen-
dékeinek hangversenye

Frédéric Chopin Zenei 
AMI programja

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY 

ViRágVaSáRnap

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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Zajlik az élet a Gödöllői Röplabda 
Club háza táján az utóbbi időben. 
Pályafutása utolsó mérkőzés-
re készül Széles Petra, bajnoki 
döntőbe jutottak a juniorok, a fel-
nőtt csapat Diósgyőrben tudott 
nyerni 3-2-re, valamint az is kide-
rült, hogy a jövőben is Szabados 
István irányítja majd a felnőtte-
ket.
Április 12-én láthatjuk utoljára 

mérkőzésen 
gödöllői szí-
nekben Szé-
les Petrát, 
aki a Palota 
Volley elle-
ni bajnoki 
mérkőzésen 
ölti utoljára 
magára a 
gödöllői sze-

relést. Az örökös csapatkapitány 
2005-ben mutatkozott be a GRC 
csapatában, az eltelt 14 év alatt 
számos sikerben volt része. A bú-
csúmeccsre a belépés ingyenes 
és azt kérik a klub vezetői min-
den röplabdát és a gödöllői spor-
tot szeretőtől, hogy minél többen 
látogassanak ki a mérkőzés hely-
színére, ezzel is megtisztelve a 
klubhűség mintaképének is ne-

vezhető visszavonuló játékost.
A felnőtt csapat Diósgyőrben vizi-
tált és nyert 3-2-re az NB I. Liga, 
11-15. helyekért zajló kvalifikáci-
ós körének ötödik játéknapján. 
A klub vezetősége a mérkőzés 
előtt jelentette be, hogy Szaba-
dos István tovább építheti a jövő 
csapatát, azaz ő marad a felnőtt 
csapat vezetőedzője a következő 
bajnoki évben.
A vezetőedző párhuzamosan 
az utánpótlásért is felel, nem is 
akár milyen eredményeket pro-
dukálva, ezt 
bizonyították a 
juniorok, akik 
az elődöntő B 
csoportját meg-
nyerve bejutot-
tak a hatcsa-
patos országos 
döntőbe (to-
vábbi résztve-
vők: Budaörs, 
UTE, Vasas, 

Békéscsaba, Nyíregyháza), 
amely Kaposváron lesz majd.
NB I. Liga, kvalifikáló kör a 11-
14. helyekért, 5. forduló
Diósgyőri VTK FUX – Gödöllői 
RC 2-3 (-15, 23, -20, 25, -7)
U21 Nemzeti Bajnokság elő-
döntő 2. forduló, B-csoport
Fatum-Nyíregyháza – Gödöllői 
RC 3-1 (17, -24, 24, 21)
Gödöllői RC – 1.MCM Dia-
mant-Kaposvár 3-1 (24, 19, -20, 
23) Fotók: grcvolley.hu, facebook

-tt-

RöplAbdA – oRszágos döntőben A junioRok

Széles Petra: Utolshow

Nem bírt a vecsésiekkel a Gö-
döllői SK csapata, akik 1-0-ra 
kaptak ki riválisuktól idegen-
ben, viszont a megyei kupaso-
rozatban a 16 közé jutott Ne-
nad Pozder együttese. A GSK 
kettő papírforma, 5-2-es sikert 
ért el a Mogyoród KSK ellen, 
míg a GEAC 3-0-ra kapott ki a 
Dánytól.

Jó formában utaztak a gö-
döllőiek Vecsésre a megyei I. 
osztályú pontvadászat 22. já-
téknapján, de végül a párharc-
ból a dobogóra hajtó vecsési-

ek jöttek ki győztesen, miután 
a meccs hajrájába fordulva 
egy szöglet utáni lehetőség-
ből megszerezték a találkozó 
egyetlen gólját. A Gödöllői SK 
37 ponttal a tabella 3. helyét 
foglalja el.
A megyei kupasorozatban a 
II. osztályban szereplő Péceli 
SSE ellen nyert 4-1-re a Gö-
döllő, ezzel bejutott a 16 közé. 
Az április 17-ei nyolcaddöntő-
ben az ellenfele a szintén me-
gye kettes Alsónémedi SE lesz 
majd.

Pest megyei I. osztályú baj-
nokság, 22. forduló: Vecsési 
FC – Gödöllői SK 1-0 (0-0)
Pest megyei Kupa, 3. forduló
Péceli SSE – Gödöllői SK 1-4 
(1-2) Gödöllői gólszerzők: 
Tóth Benedek (2), Schlemmer 
Balász, Dolhai Gergő.

Hátország – Papírforma 
eredmények
5-2-re nyert a Gödöllői SK 
II.-Szada a Mogyoród KSK 
ellen, ezzek 40 pontjával to-
vábbra is listavezető a megyei 
IV. Keleti-csoportjában, míg a 
megye III. Északi-csoportjá-
ban szereplő GEAC papírfor-
ma, 3-0-ás vereséget szen-
vedett a Dány KSK ellen és 

továbbra is 18 pontos, ezzel a 
13. helyen áll csoportjában.
Pest megyei III. osztály Kele-
ti-csoport, 22. forduló
Gödöllői EAC-SZIE – Dány 
KSK 0-3 (0-1)
Pest megyei IV. osztály Kele-
ti-csoport, 16. forduló
Gödöllői SK II.-Szada – Mo-
gyoród KSK 5-2 (2-1) Gödöllői 
gólszerzők: Mudroch Mendel, 
Dékány Balázs (2-2), Kovács 
Dániel.          -li-

lAbdARúgás – 16 között A gsk A megyei kupábAn

Savanyú volt a vecsési

Programajánló
Pest megyei I. 23. forduló

április 13., szombat 16 óra
Gödöllői SK – Nagykőrösi Kinizsi
(Táncsics M. úti Sportcentrum)

Jól indult a tavaszi versenysze-
zon a Gödöllői Kirchhofer SE 
tájékozódási futói számára, akik 
két versenyen összesen 14 al-
kalommal állhattak fel a dobogó 
valamelyik fokára.

A Gödöllői Kirchhofer SE futói a 
Gyulán megrendezett VI. Hagy-
matikum Kupán tíz, míg a a Vér-
tesben megrendezett 56. Tavaszi 
Spartacus Kupán négy dobogós 
helyezést értek el a különböző 
kategóriákban. Első lett Ivaskó 
Barnabás, Rahner Anna, Szé-
kely Lili és Pintér István, ezüs-
térmet szerzett Finta András, 
Kovács Róbert, Balázs Eszter 

és Dékány Szilvia, míg a dobo-
gó harmadik fokára állhatott fel 
Ivaskó György, Kolozsi Liza, 
Baji Boglárka, Pásztor Rita, 
Nagy Norbert és Rahner Anna. 
(a fotón a Hagymatikum Kupa 
érmesei (készítette: Ivaskóné Ku-
bovics Szilvia).
A gödöllői tájfutók eredményei, 
VI. Hagymatikum Kupa:
F12C korcsoport, 1. hely Ivaskó 
Barnabás, 4. hely Ujvári Dáni-
el, 5. hely Rahner Péter; F18B 
2. hely Finta András; F21B 3. 
hely Ivaskó György; F35B 2. 
hely Kovács Róbert; N14B 1. 
hely Rahner Anna, 5. hely Pin-
té Petra; N16B 1. hely Székely 

Lili, 3. hely Kolozsi Liza; N21B 
3. hely Baji Boglárka; N35B 4. 
hely Ivaskóné Kubovics Szilvia; 
N45B 7. hely Finta Gabriella; 
Nyílt kategória 1. hely Pintér Ist-
ván, 3. hely Pásztor Rita.
56. Tavaszi Spartacus Kupa 
részletes eredményei: F10D 
3. hely Nagy Norbert, 5. Pin-
tér Kornél, 6. Gyurina Márton; 
F12C 11. Gyurina Márton, 19. 
Rahner Péter; F14B 10. Do-
bay Benedek; F15-18C 5. Fóris 
Máté, 8. Dudok Bálint, 11. Du-
dok Balázs; F35Br 13. Gyurina 
Szabolcs; F40B 14. Kovács Ró-
bert, 15. Dobay Zsolt, 18. Nagy 
József; F45B 15. Dudok Csaba, 
16. ifj. Kiss György; F50B 9. 
Szitter Attila; N14B 4. Gyurina 
Judit; N16B 7. Kiss Kamilla, 
10. Kiss Boglárka; N15.18C 2. 

Balázs Eszter, 3. Rahner Anna, 
4. Pintér Petra; N18B 7. Nagy 
Zsófia; N21A 7. Dékány And-
rea; N21B 2. Dékány Szilvia; 
N40B 8. Dobay Ivett; N45B 10. 
Dudokné Székelyhidi Melinda; 
Nyílt Technikás 7. Pintér István; 
Nyílt Könnyű 7. Pásztor Rita.

-li-

tájékozódási futás - jó tAvAszi szezonkezdés

két verseny, 14 érem
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(Folytatás az 1. oldalról)
A legrövidebb, 2,5 kilométeres 
távot az előregisztrációkat és a 
helyszíni nevezéseket követően 
200-an teljesítették. A férfiaknál 
Siska Dominik, Kreitz Máté, 
Vertse László, míg a hölgyeknél 
ábrahám Zita, Kátai Nóra, Vert-

se Anna sorrend született az első 
három helyen. 
Az 5,3 kilométeren 222-en álltak 
rajthoz, itt a férfiak mezőnyében 
Judák Endre, Korsós Zoltán, 
Németh Barnabás sorrendben 
értek célba a futók, míg a höl-
gyeknél Filó Edit nyert, a má-
sodik helyen Horváth Zsófia ért 
célba, míg a dobogó harmadik 
fokára Halászy Tamara állhatott 
fel.
A 10,6 kilométeren ra legtöbben, 
közel 340 futó állt rajthoz. A tá-
vot a férfiaknál Czindrity Attila 
nyerte, megelőzve a dobogóért 
zajló küzdelemben Baumgartner 
Tamást és Besze Tibort, míg a 
hölgyeknél Oláh Erika, Togobic-
kij Vera, dr. Csikos Edit sorrend 
született az első három helyen.
A 100 fős félmaratatoni, 21,2 ki-
lométeres távot a férfiaknál a 
leggyorsabb a gödöllői Vanyó 
László teljesítette, a második 

helyen Csépe György, míg 
a harmadikon Molnár-Sza-
bó Sándor végzett. A höl-
gyeknél a szintén gödöllői 
Kalóczki Tímea végzett az 
élen, megelőzve Máté-Palo-
tai Zsuzsannát és a szintén 
gödöllői Kéri Veronikát (a 
bal alső képen)
Részletes eredmények megta-
lálhatók az alábbi linken: https://
www.evochip.hu/results/result.

php…
Fotók: Rehorovszky Gábor, Tóth 
László, Tatár Attila         -li-

Két fordulóval a bajnokság vége 
előtt már biztosan aranyérmes 
a Gödöllői KC serdülő csapata, 
akik a harmadosztály Északi-cso-
portjában 20 mérkőzésből 20 
mérkőzést megnyerve szerezték 
meg az első helyet Mácsár Gyu-
la tanítványai.

A felnőttek is túl vannak egy 
újabb bajnoki mérkőzésen az NB 
II. Északi-csoportjában. Bartos 
Gábor együttese a Pilisvörösvár 
csapatát fogadta és hozva meg-
szokott tavaszi hazai formáját 29-
25-re kikapott, ezzel 20 pontjával 
a hetedik helyen áll a csoportjá-
ban a GKC.
Fotón (forrás: Facebook) az 
aranyérmes serdülő csapat tag-
jai láthatók: Bréda Péter, Cseh 

Péter, Csermely ábel, Farkas 
Balázs, Farkas Domonkos, Fa-
zekas ádám, Fedor Balázs, Fe-
renc Márton, Jambrik Márton, 
Kolozsvári Sámuel, Kőműves 
Márton, Kurucz Benedek, Ma-
joros Domokos, Mácsár Hunor, 
Nagy ágoston, Pásztor áron, 
Pásztor Imre, Vilhelm Tamás. 
Edző: Mácsár Gyula.

NB II. Északi-csoport, 19. for-
duló: Gödöllői KC – Pilisvörösvá-
ri KSK 25-29 (11-18)
Utánpótlás eredmények, Ifjúsá-
giak: Gödöllői KC – Pilisvörösvár 
38-33 (19-20), Serdülők: Gödöl-
lői KC – VS Dunakeszi II. 38-25 
(20-10) • Csömör – Gödöllői KC 
13-32 (4-17)

-tt-

kézilAbdA – ismét otthon kApott ki A gkC

Aranyérmes a serdülő csapat
Március 29-31. között rendezték 
meg a budapesti BOK csarnok-
ban a IV. országos Sulivívó Di-
ákolimpiát, amelyen a gödöllői 
fiatalok összesen hét dobogós 
helyet szereztek.

Mindhárom, azaz a kard, a tőr és 
párbajtőr fegyvernemben is pást-
ra álltak a Diákolimpia versenyen 
a gödöllői diákok. Kardban Kecs-
keméti áron, a Református Lí-
ceum tanulója az V. korcsoporto-
sok között ezüstérmes lett, ugyan 
itt a GEAC vívója, az Aszódi 
Evangélikus Gimnázium tanulója, 
Grosso Márkó ötödik lett. Papp 
Máté (Református Líceum) a VI. 
korcsoportban lett második, Bata 
Édua (Aszódi Evangélikus Gim.) 
az V. korcsoportban végzett a 6. 
helyen, míg Csaba Zsigmond 
( P r e m o n t r e i 
Gimnázium) a 
III. korcsopor-
tosoknál lett 
hatodik.
Tőr fegyver-
nemben Hanzl 
Lilla, a Török 
Ignác Gimnázi-
um utolsó éves 
n ö v e n d é k e 
a VI. korcso-
portban arany-

érmet szerzett, ugyan itt Zász-
kaliczky Piroska (Ref. Líceum) 
hatodik lett, míg Hanzl András V. 
korcsoportban végzett a harma-
dik helyen.
A párbajtőrözők közül a Damjani-
ch Iskola tanulója, Keresztesi Ist-
ván tanítványa, Kormos-Vellás 
Helka (a fotón Imre Géza olim-
piai ezüstérmes párbajtőrözőtől 
veszi át a díjat, kép: hunfencing.
hu) állhatott fel a dobogóra az I. 
korcsoportban, miután a „B” dön-
tőben arany, az „A” döntőben pe-
dig ezüstérmes lett. Nagy Balázs 
(TIG) az V. korcsoportban végzett 
a harmadik helyen, míg Szabó 
Eszter Vilma (Ref. Líceum) az V. 
korcsoportosok között végzett a 
hatodik helyen.
(Részletes eredmények: 
www.hunfencing.hu)          -tt-

vívás – iv. oRszágos sulivívó diálkolimpiA

Hét érem az idei sorozatban

i. gödöllői kAstélyfutAm – négy távon álltAk RAjthoz

közel 900-an futottak
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Svájc egyik déli kantonjában je-
lent meg az ázsiai márványpo-
loskák természetes ellensége, 
a szamurájdarázs. Ha minden 
jól megy, akkor ezek az állatok 
számolhatnak le a brutális po-
loskainváziókkal.
Egy nemzetközi kutatócsoport 
a svájci Ticino kantonban há-

rom különböző helyen található 
almaültetvényen fedezte fel az 
ázsiai márványpoloska termé-
szetes ellenségét, a szamuráj-
darazsat. Azt még nem lehet 
tudni, hogy a szamurájdarázs 

– ami egyébként a poloska pa-
razitált tojásaiból kel ki – hogy 
került Európába, de tudósok 
szerint az a legvalószínűbb for-
gatókönyv, hogy a poloskák a 
saját testükön hozták be az el-
lenségeiket, a nem több mint 2 
milliméter nagyságú apró dara-
zsakat.

Sokan nem emlékeznek rá, de 
2008-ban is volt már egy polos-
kainvázió, csak akkor az afrikai 
eredetű, zöld hátú vándorpolos-
ka lepte el Magyarországot.
Az elmúlt években viszont az 

ázsiai márványpoloska szapo-
rodott el hazánkban, ami sokkal 
invazívabb faj, mint az afrikai 
poloska. Rengeteg kárt okoz a 
mezőgazdaságban, de a nyílás-
zárókon keresztül még a háztar-
tásokba is befészkelik magukat.
Ezért a rovarászok, mezőgaz-
dászok már a kétezres évek 

közepén elkezdték keresni a 
márványpoloska ősi, természe-
tes ellenségét. A tudósok olyan 
parazitoid fajt kerestek (A para-
zitoid és a parazita közötti kü-
lönbség, hogy előbbi megöli a 

gazdaszervezetet, melyen élős-
ködik.), amely a poloska petéibe 
rakja saját petéit, így a fejlődő 
lárva felfalja a poloska utódait.
A kutatásokat Ázsiában kezdték 
meg, ott pedig a legelterjedtebb 
faj, amit találtak, az a szezám-
magnál is kisebb szamurájda-
rázs volt.

Később az USA-ban folytat-
ták a vizsgálatokat, ahol szá-
mos kérdés merült fel:

Milyen hatással van az ős-
honos fajokra a „spontán be-
telepített” szamurájdarázs, 
vagyis hogy működik a bioló-
giai növényvédelem?
Afrikában például egy 
dél-amerikai darázsfaj, az 
Apoanagyrus lopezi bete-
lepítésével sikerült vissza-
szorítani az édesburgonyán 
élősködő bíbortetűt. Hawai-
in viszont visszafelé sült el 
a mongúzok betelepítése, 

amelyeknek elvileg a patkányo-
kat kellett volna elpusztítania, 
de őshonos állatok, madarak, 
teknősök is áldozatul estek a 
mongúzoknak.

Annak veszélyét, hogy a madarak felhőkarcolóknak repüljenek, csökkentené, 
ha éjszakára lekapcsolnák az épületek kivilágítását az állatok főbb vándorlási 
időszakai alatt. Egy új tanulmány megállapítja azt is, melyik amerikai városok 
jelentik a legnagyobb veszélyt a madarakra. Az első helyen Chicago végzett, 
ahol sok üvegfelületű épület található, és amely városon több mint ötmillió 
madár repül keresztül minden tavasszal és ősszel. Ugyancsak a legveszé-
lyesebb városok közt van Houston, Dallas, de New York, Los Angeles, Saint 
Louis és Atlanta is.
És hogy mivel lehetne elkerülni a madarak halálát? Miután vonzza őket a 
fény, már az is nagy segítséget jelentene, ha a főbb vándorlási időszakaik 
alatt néhány hétre lekapcsolnák az épületek éjszakai kivilágítását a váro-
sokban. Egy másik frissen publikált tanulmány szerint egyébként bizonyos 
madárfajok hajlamosabbak nekirepülni az épületeknek, ilyenek például az 
énekesmadarak, köztük a verebek.

Megjelent európában a poloskák terMészetes ellensége!

AKÁR EGYMILLIÁRD MADÁR HALÁLÁÉRT IS FELELHETNEK A FELHŐKARCOLÓK

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

öcsi: Fiatal kan, játékos, emberba-
rát, a szukákkal jól kijön.

kagi: 3 éves kan. Nagy mozgás- 
igényű, területét védi. Gyerekbarát, 
szukákkal jól elvan.

bundás: Nagy testű, jámbor, já-
tékos, szeretnivaló energiabomba. 
Nem szökős.

cseri: Másfél éves kan. Óriási szí-
ve van, ragaszkodó típus. Kutyákkal 
jól kijön. Csak olyannak ajánljuk, 
aki a falkavezér szerepét átveszi 
tőle! A Gyepi legszebb kutyája!

Ami nem is olyan haszontalan, mint 
gondolnánk… 
Sok bosszúságot tud okozni a moha 
a kertben, ami általában az árnyé-
kos, nem jó elvezetésű helyeken 
remekül érzi magát. Ám nem csak 
rossz oldala van ennek a növény-
nek, hanem remek felhasználási 
lehetőségei is a kertben. 
Amikor takarítjuk a kertünket, akkor 
az összeszedett mohát gyűjtsük 
össze, hagyjuk, hogy megsötéted-
jen és elhaljon, majd terítsük szét a 
kertünkben ott, ahol savasító talajta-
karóra van szükségünk. Így remek 
talajjavítót adhatunk az azáleáknak, 
kaméliáknak, de a hangaféléknek is 
nagyon jót teszünk vele. 
A szobanövényeknek is remek pár-
nát alakíthatunk így ki, ha a növény 
cserepe és a tartóedény közötti 
részt kitöltjük mohával. Egyrészt 
stabilabban fog állni, másrészt a 
vízmegkötő képessége miatt pára-
dús légteret hoz a növényünk körül, 
nem fogja engedni, hogy a csere-
pünk nagyon hamar kiszáradjon és 

a gyökereket is védeni fogja. Ezzel 
a kialakított fészekkel nagyon jó kis 
életteret biztosíthatunk a kint nyara-
ló szobanövényeink számára is. 
A kertünk szépítésében is nagy sze-
repet játszik a moha, legalábbis an-
nak, aki szereti a patinásabb, ódon 
külsejű tereptárgyakat, virágtartó-
kat. Egy régi eljárással ilyen külsőt 

nagyon könnyen tudunk kölcsönöz-
ni kerti tárgyinknak.
Néhány marék mohát egy vödör-
ben keverjünk el sörrel és cukorral, 
majd jól vegyítsük el őket. Akár tur-
mixgépbe is tehetjük, akkor teljesen 
jól kenhető masszát kapunk. 
Fogjunk egy ecsetet és akár az új 
téglafalra, kerítéselemekre, madá-
retetőre, kő itatókra ecsettel kenjük 
fel.  
A keverék az algásodást nagyban 
elősegíti, így akár egy új kertben is 
olyan hatást fogunk elérni tárgya-
inkkal, mintha már évtizedek óta 
nálunk állna. 
Természetesen a sok haszna mel-
lett hátránya is tud lenni a mohának 
kertünkben és a legbosszantóbb 
sokszor a gyepen. Szinte kivétel 
nélkül a rossz vízelvezetésről árul-
kodik és bár remek mohaírtókat 
lehet manapság már kapni, ha az 
eredeti problémát nem orvosoljuk, 
akkor csak ideig-óráig lesz hatásos 
a kezelés. A levegőztetéssel viszont 
nagyban akadályozhatjuk a kifejlő-
dését.
Első lépésben gereblyézzük ki a 
mohát a gyepből, majd amennyi-

ben kis területtel rendelkezünk egy 
vasvillával megszurkálva 7-8 cm 
mélyen 10 centis közöket hagyva 
haladjunk végig a területen.
Végül homokot szórjunk a talajra a 
meglévő fű közé és így már ezzel a 
művelettel is sokat tehetünk a gyep-
felületeink megóvásáért.

(Bujtás Anikó) 
  www.bujtaskert.iwk.hu

NE FÉLjüNK A MOHÁTÓL! 

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

Kiadó a gödöllői piac csarnokában üzlethelyiség, valamint az 
emeleti részen egy közel 10 m2-es irodai helyiség. 

Érdeklődni lehet: 
Fekete Zoltán ügyvezető igazgatónál 

a 06-28/422-019-es, a 06-30/503-0777-es telefonszámokon 
vagy személyesen a piacon: 2100 Gödöllő, Szabadság út. 3.

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

gyógyszertári ügyelet
április 8-14: 

Alma Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 510-220.
április 15-21.: 

ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi u. 1. Tel.: 416-551.

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

Értesítem a gödöllői állandó lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel ren-
delkező tisztelt szülőket, hogy 3 éven aluli gyermekük bölcsődei felvé-
teli kérelmét az alábbi időpontban jelezhetik az önkormányzat által 

fenntartott bölcsődékben:
2019. május 6-10-ig,  8.00-17 óráig

Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde, Gödöllő, Palota-kert 17. 
(Tel.: 410-906) 
Intézményvezető: Varga Gyöngyi 
Telephelye: Mézeskalács Ház, Gödöllő, Premontrei u. 8. (Tel :422-072)
Bölcsődevezető: Virágh Anita
Gödöllői Mesevilág Bölcsőde, Gödöllő, Kossuth L. u. 5-7. (Tel :410-
566)
Intézményvezető: Pálfi Sándorné

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumokat szíveskedjenek ma-
gukkal vinni:
A gyermek egészségügyi kiskönyve, TAJ kártyája és lakcímkártyája.
A szülő/k vagy gondviselő/k személyazonosító igazolványa és lakcím-
kártyája.

Gödöllő, 2019. április 5.                                    Dr. Gémesi György sk.              

FELHÍVáS

Értesítem a gödöllői állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel ren-
delkező tisztelt szülőket, hogy az önkormányzat által fenntartott óvo-

dákba történő jelentkezés időpontja:
2019. május 6-10 -ig, 8.00 – 17.00 óráig.

A 2019/2020-as nevelési évre való jelentkezés feltétele a 2019-es év-
ben betöltött 3. életév és gödöllői lakhely vagy tartózkodási hely.  
Kérem, hogy a harmadik életévét betöltött gyermekük óvodai felvéte-
lét a körzetük szerinti óvodába kérjék. Az óvodák elérhetőségei és a 
módosított óvodai körzethatárok Gödöllő város honlapján találhatók a 
Polgárok/Intézmények/Oktatás/Óvodák és Óvodai körzethatárok elér-
hetőségen illetve a Hírek menüpont fejlécében.
A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumokat szíveskedjenek ma-
gukkal vinni:
A gyermek egészségügyi kiskönyve, TAJ kártyája és lakcímkártyája, az 
utolsó védőnői státuszvizsgálat másolata, a szülő/k vagy gondviselő/k 
személyazonosító igazolványa és lakcímkártyája.
Tájékoztatom a Tisztelt szülőket, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 8. (2) bekezdése értelmében azoknak a gyer-
mekeknek, akik augusztus 31-ig betöltik harmadik életévüket, kötelező 
az óvodába járás.
Tájékoztatom, hogy a jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, 
valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt 
tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek 
az ötödik életévét betölti, felmentést adhat a kötelező óvodai nevelés-
ben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képessége-
inek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. 
Az a szülő, aki a fentiekben részletezett okok miatt felmentést kér a 
kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, a gödöllői védőnőknél 
vagy a körzet szerinti óvoda vezetőjénél megtalálható nyomtatvány 
kitöltésével 2019. április 20-ig nyújthatja be kérelmét a gyermek lakó-
helye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz.
Gödöllő, 2019. április 5.                                        Dr. Gémesi György sk.

TISZTELT VáLASZTóPoLGároK! 
A Nemzeti Választási Iroda a 2019. május 26-ra kitűzött Európai 
Parlamenti képviselők választása kapcsán megküldte Önöknek a 
névjegyzékbe való felvételről szóló értesítőket. Amennyiben nem 
kapott értesítőt, kérem keresse a Helyi Választási Iroda névjegy-
zékkel foglalkozó munkatársát, Csapainé Kiss Edinát (telefon: 
06/28/529-215; e-mail: kiss.edina@godollo.hu; személyesen: 
Gödöllői Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálata 2100 Gödöllő Pe-
tőfi tér 4-6.).

Felhívom figyelmüket, hogy a Máriabesnyői területen a korábbi 
1-es szavazókör (Boróka Egészségház), 2-es szavazókör (MÁV 
Állomás) és 3-as szavazókör (Református Óvoda) helyszíne és 
címe megváltozott.  
Az érintett lakosság az alábbi szavazókörökben adhatja le szavazatát: 

01. szavazókör: Gödöllő Csemete-kert 13., Pilisi Parkerdő Er-
dészet 
02. szavazókör: Gödöllő Szabadság út 251., Szent Ferenc Kö-
zösségi Ház 
03. szavazókör: Gödöllő Szabadság út 251., Szent Ferenc Kö-
zösségi Ház

Kérem Önöket, hogy a szavazási értesítőt nézzék meg és az ott 
megjelölt szavazókörbe menjenek szavazatukat leadni a választás 
napján. 
Gödöllő, 2019. április 5.          Dr. Kiss Árpád  HVI vezető
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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: 45MFt, 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. utcában 59m2-es, 4.emele-
ti, konvektoros, 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: 
06-30-588-5889 
+ Gödöllő központ-
jában 1.em. telje-

sen felújított lakásomat elcserélném érté-
kegyeztetéssel kisebb családi házra vagy 
telekre. Haraszt, Kertváros és Alvég érde-
kelne. Érd: 06-20-4989-485 (de.)
+ 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
+ Gödöllő Fenyves részén, Klapka úti olda-
lon, 2001-2004-ben épült 150 nm-es ház 
beépített tetőtérrel, 859 nm-es gondozott 
telekkel eladó. Beszámítunk 50 nm-es, 1,5 
szobás, 1.emeleti lakást Gödöllőn. Tel: 06-
30-311-1422 
+ Gödöllő központjához közel, kertvárosi 
övezetben eladó 50,13 nm-es, téglaépí-
tésű, konvektoros, erkélyes, kétszobás, 
2.em. lakás tárolóval. Parkolás az utcán, 
nem fizetős. Max. 10 perces séta a HÉV, 

busz pályaudvar, ren-
delő, iskola, óvoda, 
egyetem, gimnázium. 
Iár: 25,9MFt. Érd: 06-
70-387-2908 
+ Jászapáti gyógyfür-
dővárosban rendezett 
környéken eladó egy 
kétszobás, fürdőszo-
bás, 65 nm-es pa-
rasztház 1100 nm-es 
telken, pár percnyire 
a fürdőtől 4,6 M Ft-ért. 
Tel: 06-20-999-6453 
+ Eladó Gödöllő 
Röges részén egy 
nappali+ 2szobás, 
teljesen felújított csa-
ládi ház terasszal, fúrt 
kúttal, kocsibeálló-
val, garázzsal, elekt-
romos kapuval 760 
nm-es telken fedett 
terasszal. I.Á.: 41mFt 
0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a 
blahai dombon egy 
déli fekvésű, tetőte-
res, téglából épült, 
szigetelt kúria, mely 
áll amerikai kony-
hás, teraszkapcsola-
tos nappali+ 3szoba 
1500nm-es telken 
rendezett kerttel, ri-
asztóval, öntözőrend-

szerrel felszerelve csodálatos panorámá-
val. 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 kertvárosában egy 70nm-
es családi ház saroktelken, mely ikerház 
építésére alkalmas. I.á.: 33 mFt 0620-919-
4870

ALBÉrLET KIADó
+ 77nm-es 2 szobás + parkoló és 90nm-es 
3 szobás + parkoló lakások kiadók Gödöl-
lőn, további információ: +36 30 588 5889 
+ Gödöllőn 1 szoba összkomfortos kertes 
ház kiadó. Érd: 06-20-9425-487

áLLáS
+ SZAKKÉPZETT FÉRFI BETEGÁPOLÓT 
keresünk Kerepesen nappali munkára (reg-
gel 8 órától este kb 19 óráig) heti több al-
kalomra, hosszabb távon. Érd: 06-30-577-
9661
+ Munkaidő pótlékkal több, ill. egy műsza-
kos munkarendbe műanyagfeldolgozó gö-
döllői kft felvesz NAPPALI BIZTONSÁGI 
ŐRT, BETANÍTOTT MUNKÁSOKAT, RAK-
TÁROST, SZERSZÁMKÉSZÍTŐT: tel: 06-
20-9423-112, www.plastexpress.hu 
+ TÁBLAGÉPPEL, OKOSTELEFONNAL 
végezhető munka! 06-20-777-1122
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+ Gödöllőn a Csíkos Pizzériába kiemelt fi-
zetéssel PULTOS LÁNYT, PIZZA SZAKÁ-
CSOT, ill. a Csíkos ABC-be BOLTI ELADÓT 
felveszünk. Tel: 06-70-772-7850 vagy sze-
mélyesen a helyszínen! 
+ TAKARÍTÓI ÁLLÁSRA keresünk munka-
társat hosszú távra, GÖDÖLLŐI MUNKA-
HELYRE - NAPI 8 ÓRÁRA – BEJELEN-
TETT ÁLLÁS. ELVÁRÁSOK: MUNKÁJÁRA 
IGÉNYES, PRECÍZ, ÉS GYORS, JOGO-
SÍTVÁNNYAL és saját gépkocsival REN-
DELKEZŐ, MEGBÍZHATÓ, NEMDOHÁNY-
ZÓ. Nettó fizetés: 160.000,- Ft. Gödöllő és 
közvetlen körzetéből, fényképes bemutat-
kozó levelet várunk: email: gaalautohaz@
opelgaal.hu
+ SZAKÁCSOT és KONYHAI KISEGÍTŐT 
felveszünk. Szada, a Szűcs Fogadója. Érd: 
06-20-9430-746 
+ Gödöllői KÁVÉZÓBA, szadai CUKRÁSZ-
DÁBA PULTOS/ FELSZOLGÁLÓ munka-
társat keresünk. Jelentkezni: 06-30-400-
4762 
+ Gödöllői műhelyünkbe gumiszerelésben 
jártas kollégát keresünk! Bérezés meg-
egyezés szerint! Jelentkezni a 06-30-9466-
930-as telefonszámon vagy e-mailben le-
het: pfgautokft@gmail.com. 
+ Ingatlan értékbecslés álláslehetőség 
azonnali kezdéssel. Regisztrált, számlaké-
pes értékbecslőket keresek Budapest és 
Pest megye területére. ABT Balogh Kft. 06-
30-410-3767 Balogh József
+ A Gödöllői Kastélykert Óvoda állást hirdet 
ÓVODAPEDAGÓGUS munkakör betöl-
tésére, határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszonyban. A pályázatokat a következő 
e-mail címre várjuk: martinovicsovoda@
gmail.com. Érd: 28/420-786 
+ Családi házak és lakások alkalmi, illetve 
komplett TAKARÍTÁSÁT VÁLLALOM. Hívjon 
bizalommal. Tel: 06-70-903-0682
+ Lottóvizsgával rendelkező ELADÓT keresünk 
gödöllői lottózóba, két műszakos munkarendbe, 
azonnali kezdéssel! Érd: 06-30-638-9788 

SZoLGáLTATáS
+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 50 nyelven, 
anyanyelvi, diplomás, gyakorlott szakfordí-

tókkal! Kedvezmé-
nyes árak. I.L.I For-
dítóiroda, Gödöllő, 
Körösfői u. 2. Tel.: 
06-20-556-2653, 06-
20-543-1775, e-ma-
il: info@ili.hu, ili.go-
dollo@gmail.com
+ KERTGONDO-
ZÁS. Bízza most 
rám! Fakivágás, sö-
vényvágás, bozótir-
tás, fűnyírás, fűka-
szálás. Füvesítés, 
gyepfelújítás, vegy-
szeres gyomirtás. 
Rotációs kapálás. 
Gyepszellőztetés. 
Metszés, faültetés. 
Ágak, levelek elszállítása. Ereszcsatorna 
tisztítás. Kert takarítás. Gépi permetezés. 
Kerítésfestés. Kerti tavak tisztítása. 06-30-
747-6090 
+ KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabér-
számfejtés, 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 karbantar-
tása felújítása, javítása. Tel: 06-20-9527-
289, 06-28-476-229 
+ SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? 
Hívjon bizalommal, 
házhoz megyek. 
Számítógép sze-
relés, rendszer és 
programtelepítés, ví-
rusirtás garanciával. 
Hétvégén is! Tel: 06-
30-333-9201 
+ SZOBAFESTÉS, 
MÁZOLÁS, TAPÉ-
TÁZÁS. Ingyenes 
árajánlat! Tiszta, 
rendes munka! Tel: 
06-20-4359-650
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+ DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉL-
KÜL. Tóth Tamás 06-70-502-5620 
+ KUTYÁUL ÉRZED MAGAD ÉS ELEGED 
VAN BELŐLE? Betegségednek lelki okai 
vannak, melyeket oldani lehet. Szeretnéd 
visszanyerni az uralmat életed felett? Gye-
re el Te is egy kezelésemre! Betegségek 
lelki okait oldom 4 év tapasztalatával Gö-
döllőn. További infót, véleményeket a www.
ThetaGodollo.hu oldalamon találsz. A keze-
lés ára 9900 Ft. Garantálom Neked, hogy a 
végén elégedetten távozol. Ellenkező eset-
ben ingyen adom. Élj kevesebb stresszel 
hosszabb ideig! Adsz esélyt magadnak? 
Ha igen, KÉRJ IDŐPONTOT MOST: 06-20-
367-4274
+ LAKÁSOK, IRODÁK KÖLTÖZTETÉSE, 
lomtalanítás. Pianínó-, páncélszekrény 
szállítás. Hétvégén is. NEER TEHER 06-
70-648-7660
+ DUGULÁS ELHÁRÍTÁS falbontás nélkül. 
Ázások csőtörések megszüntetése. Vécék 
tartályok csapok szifonok cseréje. Csator-
na kamerázás. VÍZSZERELÉS. 06-20-491-

5089
+ Apollo Ambu-
lance Service Kft. 
Vállalunk sze-
mélyre szabott 
személyszállítást 
a nap 24 órájá-
ban. Szakrende-
lésre, CT, MRI, 
v i zsgá la tok ra , 

kórházba, illetve onnan haza, családi ese-
ményre, gyászszertartásra, stb. Tel: 06-70-
7702-338
+ Azonnali kezdéssel vállalok HÁZÉPÍTÉST tel-
jes kivitelezéssel, KŐMŰVES MUNKÁT, BUR-
KOLÁST, VÍZSZERELÉST, TETŐJAVÍTÁST! 
Tel: 06-70-361-9679 
+ Velux árnyékolók 1 hetes szállítási határidő-
vel: -külső hővédő rolók, -belső fényzáró rolók, 
-roletták, -stb. Érd.: Kor-Mon Nyílászáró Kft. 
Gödöllő, Kossuth L. u. 26. Tel.: 06-30-280-9375; 
06-30-398-4815
+ Műanyag és alu redőnyök, fix, rolós, nyíló 
szúnyoghálók, harmonika ajtók, reluxák 2-3 
hetes gyártási határidővel! Kor-Mon Nyílászáró 
Kft. Gödöllő, Kossuth L. u. 26. Tel.: 06-30-398-
48-15, 06-28-423-739. Web: www.kormon.hu; 
Email: kormon@invitel.hu 
+ KÖLTÖZTETÉS! BÁRMIT, BÁRHOL, BÁRMI-
KOR! Igény esetén RAKTÁROZÁST, LOMTA-
LANÍTÁST is vállalunk. Tel: 06-70-621-6291 
+ NYÍLÁSZÁRÓK SZAKSZERŰ beépítése, ille-
tőleg értékesítése kedvező áron. Ajtók, ablakok, 
tetősíkablakok, garázskapuk. Felmérés adott 
területen ingyenes. Ajánlatkérés e-mail címen: 
einbauinvest@gmail.com Érdeklődni: H-P 9-17-
ig 06-70-3888-369 



hirdetés2019. április 9. gödöllői szolgálat 23

+ TETŐFEDÉS Régi és új tetők javítása, 
tetőszerkezeti munkák, tetőfedés, ácsmun-
ka, bádogos munka, ereszcsatorna, Lindab 
tetőfedés, lécezés, fóliázás, ereszdeszkák, 
madárdeszkák festése, palajavítások, kúp-
cserép lekenése, leszögelése. Bármilyen 
kisebb javításokat is vállalok. Nyugdíjasok-
nak 10% kedvezmény! Érdeklődni: 06-30-
526-8532 
+ SZOBAFESTÉS – MÁZOLÁS – TAPÉ-
TÁZÁS. Tiszta, igényes munka. Tel: 06-20-
428-4327 
+ VILLANYSZERELÉS családi házak, la-
kások felújítása, hibaelhárítás. Tel: 06-70-
573-6761 
+ Ha Ön olyan SZOBAFESTŐT keres, aki 

nem fogyaszt al-
koholt, kedvező 
áron, rövid hatá-
ridővel és igénye-
inek megfelelően 
végzi a munká-
latokat, akkor jó 
helyen jár, mert 
megtalálta! Hív-
jon bizalommal: 
06-70-774-1780
+ FUVAROZÁST, 
K Ö L T Ö Z T E -
TÉST vállalok: 
valamint KERT-
GONDOZÁST, 
fakivágást, ud-
v a r t a k a r í t á s t , 
szemételhordást, 
garázsépí tést , 

otthoni mun-
kákat (járdák, 
lépcsők, tera-
szok…). 06-
70-943-8030 

EGÉSZSÉG, 
T E S T á P o -
LáS
+ Gyógype-
dikűr: tyúk-
szem, sze-

mölcs, bőrkeményedés, vastag benőtt 
gombás köröm kezelése, ápolása. Talp-
masszázs. Óvakodjon a feketén dolgozó 
házaló kontároktól! 30 év szakmai háttér. 
Bárándi József 06-20-532-7275

oKTATáS
+ Nagy tapasztalattal rendelkező ANGOL 
tanárként magánórákat vállalok. Kifejezet-
ten nehéz esetek is jöhetnek bármilyen kor-
osztályból! 06-20-358-6057 

ADáS-VÉTEL
+ RÉGISÉG. Pappné Szilvia szakbe-
csüs díjtalan kiszállással vásárol an-
tik bútorokat, festményeket, órákat, 
mindenféle szobrokat, vitrin dísztár-
gyakat, ezüstöt (hibás és hiányos da-
rabokat is), régi pénzeket, könyveket, 
bizsukat és ékszereket, borostyánt, 
mindenféle régiséget és HAGYATÉ-
KOT. Legmagasabb áron vásárolunk 

első vevőként! Tel: 70/942-0806, 20/465-
1961 
+ 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 
+ Eladó Gödöllő belvárosában egy relax 
fotel lábtartóval, bézs színben és új álla-
potban. Ár: 20.000 Ft. Érdeklődni a +36-30-
435-8929-es telefonszámon lehet.
+ Jó állapotban lévő használt bútorok el-
adók: ágyneműtartó, 2db fotel, 2db rekamié, 
1db dohányzóasztal és Philips szagelszívó. 
Érdeklődni egész nap: 06-20-540-1111
+ Eladó egy ÚJ szoba WC eredeti csoma-
golásban. Összerakható, állítható típus. 
Érd: 06-30-639-1426 

járMŰ, ALKATrÉSZ
+ AKKUMULÁTOR minden típusú gépjár-
műhöz szaküzletünkben vagy kiszállítással. 
Szolgáltatásaink: beszerelés, bevizsgálás, 
töltés-mérés, szaktanácsadás. Minősé-
gi akkuk, új akciók. Gödöllő, Dózsa Gy. út 
50. (Temetővel szemben) 06-30-536-4300, 
28/611-728 www.akkugodollo.hu 

EGYÉB
+ MEGBÍZHATÓ, kedves, fiatal nő ELTAR-
TÁSI SZERZŐDÉST kötne idős hölggyel! 
Tel: 06-30-648-4642 
+ MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Lu-
dányi Méhészetből! Akác-, Virág-, Hárs-, 
Gesztenye-, Repce krém-, Lépesméz, Pro-
polisz, Virágpor, DIÓBÉL kapható. 3kg fö-
lött házhoz szállítjuk.06-30-9891-721 
+ 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
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Beküldési határidő:
2019. április 16.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyer-
te: Pozsonyi Ágnes, Soltész Andrea
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyer-
te: Kovács Lóránd, Borcsányi Józsefné
A Happy Box 2000 Ft-os utalványát nyerte: Zsolnay Gábor
A Városi Mozi ajándékát nyerte: Sziráki Marcell, Varjú Mátyás
A Mezőgazdasági és Kertészeti áruház 1000 Ft-os vásárlási 
utalványát nyerte: Bobos Áron, Illés Erzsébet Judit

Felhívjuk tisztelt megfejtőink figyelmét, hogy a nyereménysorsolá-
son való részvételhez elengedhetetlen, hogy – akár postai úton, 
akár e-mailen küldik be a megfejtést – a nevük mellett a pontos 
postai címüket is adják meg!


