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Minden eddiginél többen vettek részt a ma-
gyar költészet napja rendezvényén Gödöllőn. 
Városunkban az elmúlt években hagyomány-
nyá vált, hogy április 11-én a Szabadság té-
ren a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs 
Központ szervezésében az irodalomhoz kap-
csolódó programok, játékok és vers színpad 
várja az érdeklődőket.

Így volt ez idén is, 10 órától 13-ig egymás-
nak adták a versszínpadot a szavalók. Egyé-
nileg és csoportosan mondták a verseket, 
amelyek között egyaránt helyet kaptak nagy 
költőink írásai, valamint ismert és kevésbé is-
mert kortárs művek. 

Az eseménysorozatot délelőtt dr. Gémesi 
György polgármester nyitotta meg, aki meg-
emlékezett József Attiláról, aki 1905-ben ezen 
a napon született, és akinek tiszteletére 1964-
óta minden esztendőben, április 11-én a ma-
gyar költészetet ünnepeljük. Köszöntőjében 
szólt a gödöllői Gellér Balázsról is, akinek Jó-
zsef Attila az Altató című versét írta. A rendez-
vényt idén is a versben szereplő „kis Balázs” 
szobor mellett tartották meg.

(folytatás a 10. oldalon)

A mAgyAr költészet 
nApjA

Versek hagyományosan
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– Hogyan került kapcsolatba 
a zenével?

– Hárman vagyunk testvé-
rek, mind jártunk zeneiskolába. 
Az idősebbik bátyám ütőhang-
szereken tanult, a fiatalabbik 
pedig klarinétozott, de nekem 
már gyerekkoromban nagy 
álmom volt, hogy dobos le-
hessek. A bátyám tanárától 
próbáltunk időpontot kérni, 
hogy én is tudjak órákra járni, 
de mivel nagyon népszerű volt 
az ütőhangszeres oktatás, így 
ez nem sikerült. Végül arra a 
kompromisszumos megoldás-
ra jutottunk, hogy a testvérem-
nek az órájából mindig lecsíp 
egy kicsit a tanár úr. Így indult 
az ütős karrierem, 6 évesen.

A Kodály Zoltán Általános 
Iskolában tanultam Nyíregyhá-
zán, ahol Szabó Dénes, a Nem-
zet Művésze volt az énektanárunk, így már 
ott belecsöppentünk a világszínvonalú zenei 
oktatásba. Viccesen meg szoktam említeni, 
hogy abból a tudásból, amit Szabó Dénesnél 
tanultunk, majdhogynem elvégeztük a Zene-
akadémiát.

– Az ütős hangszerekhez kell valami kü-
lönleges képesség, vagy ez bárki számára 
elsajátítható?

– Bármilyen hangszeren kezd el tanulni az 
ember, az egyik alapvető feltétel a ritmusérzék 
és a hallás. Az ütőhangszereknél azonban ez 
hatványozottan igaz. Sokszor megfigyelhető, 
hogy azok a gyerekek, akik kicsit izgágábbak 
a kelleténél vagy csörögnek-zörögnek a va-
sárnapi ebéd közben, azok szüleinek ajánlom 
az ütőhangszeres oktatást.

– Mi volt az első hangszere?
– A bátyám öt évvel idősebb nálam, ő kapott 

egy dobfelszerelést, amit aztán a garázsban 
tartott. A gimis évei alatt több bandája is volt. 
Ott ismerkedtem meg igazán a dobbal.

– Nyíregyházán járt általános iskolá-
ba, Vácon érettségizett, Debrecenben járt 
egyetemre, hogy kötött ki Gödöllőn?

– 2007-ben kaptunk egy lehetőséget Gö-
döllő városától, Gémesi György jóvoltából. 
Ő szerette volna, hogy a Talamba gödöllői 
művészeti csoport legyen, de ennek az volt a 
feltétele, hogy ide költözzünk. Lassan már 12 
éve élünk Gödöllőn. Nagyon jól érezzük ma-
gunkat és igazi európai körülmények között 
tudunk próbálni és dolgozni.

– Hogy találkozott a Talamba tagjaival?
– Debrecenben, a Liszt Ferenc Zeneművé-

szeti Főiskola ütős tanszékén tanultunk 
mindannyian. Egy tanszakon, de más-
más évfolyamban. A főiskolán kama-
razenei órákon is részt kellett vennünk, 
ami az ütőhangszereseknél úgy néz ki, 
hogy együttest alapítanak a hallgatók és 
ezeken az órákon együtt játszanak. Mi 

is így tettünk, aztán egyre nagyobb kedvvel 
játszottunk együtt, már nemcsak az óra kere-
tein belül, hanem a szabadidőnkben is. 1999-
ben a főiskolán alapítottuk meg a Talambát.

– Miért éppen Talamba? Mit jelent ez a 
név?

– A Talamba egy ősi ütőhangszer, délszláv 
cserépdob. Amellett, hogy van kapcsolata az 
ütőshangszerekhez, nagyon jól csengő név is. 
A rosszabbnál-rosszabb együttesnevek után 
úgy örültünk, mikor rábukkantunk erre.

– Komoly- és könnyűzenei feldolgozá-
sokat készítenek. Hogy születnek a dalaik?

– Azt szoktam mondani, hogy a Talamba 
se nem komolyzenészekből, se nem könny-
űzenészekből áll. Sőt, már magát ezt a felosz-
tást is nagyon nem szeretem, mert szerintem 
nincs ilyen, hogy könnyű- meg komolyzene. 
Ha arra gondolunk, hogy Bach a maga ide-
jében menüetteket írt, akkor az komolyzene 
vagy nem? A menüett egy tánczene. Minden 
kornak megvan a maga jó és rossz zenéje. Mi 
a Talambával megpróbálunk jó zenéket ját-
szani, lehet ez klasszikus vagy pop. Az elmúlt 
20 évben szerencsére nagyon sok mindent 
meg tudtunk mutatni az ütőhangszereken ke-
resztül. Együtt dolgoztunk a Magashegyi Un-
dergrounddal, Fábián Julival, Varnusz Xa-
vérral, Horgas Eszterrel, vagy DJ Bucival 
tavaly a Várkert Bazárban, a Tavaszi Fesztivál 
keretein belül. Pár héttel ezelőtt pedig a Bach 
Mindenkinek Fesztiválon játszottunk a MOM 
Kulturális Központban teltház előtt, Bach he-
gedűversenyt.

Fontosnak tartjuk azt, hogy az elmúlt 20 
évünk segített abban, hogy az emberek meg-

ismerjék azt, hogy az ütőhangszerek, nem 
csak dob és cintányér, hanem ennél sokkal 
több.

– Tavaly első magyar ütőegyüttesként, 
Nigériában koncerteztek. Óriási élmény le-
hetett…

– Olyan magas színvonalú ütőhangsze-
res zenészek vannak ott, 
akik az anyatejjel szívták 
magukba a zenét. Kicsit 
furcsálltuk is, hogy egyál-
talán mit keresünk mi ott? 
De a szervezők részéről 
jó ötletnek bizonyult, hogy 
egy európai ütőegyüttest 
is meghívtak egy afrikai or-
szágba, hiszen tátott száj-
jal figyeltek bennünket, és 
persze mi is őket. Nagyon 
sokat tanultunk egymástól. 
Szakmailag és emberileg 
is pozitív élmények értek 
minket.

– Mi az együttes leg-
nagyobb sikere?

– Ez a nigériai út az 
egyik, a másik pedig, 
hogy 20 évig kibírtuk 
együtt. Négy teljesen 

más habitusú emberről van 
szó, de ennek ellenére jól tudjuk egymást ke-
zelni. A harmadik pedig, hogy Közép-Európa 
egyik legszebb intézménye, a MÜPA hívott 
meg minket, hogy a 20. születésnapi koncer-
tünket tartsuk ott.

– Volt egy különleges rekordkísérlete...
– 2012-ben egy focisérülés miatt 8 hétig 

gipszben kellett lennem, ekkor találtam ki, 
hogy valamit kezdeni kellene ezzel a holt idő-
szakkal; így elkezdtem kézrendezni. A kéz-
rendezés gyakorlatilag egy gyorsító technika. 
Kíváncsi voltam, hogy van-e ebből valami 
rekord, de nem találtam. 2012 decemberé-
ben a Művészetek Házában koncert közben 
próbálkoztam meg a rekordkísérlettel. A xilofo-
non egy percen keresztül a kromatikus skálát 
szólaltattam meg. Ezt kamera rögzítette köz-
jegyző jelenlétében; 862 leütött hangot sikerült 
teljesítenem, azaz másodpercenként 14,3-at.

– Van még valami álomhelyszíne, ahol 
mindenféleképpen szeretne fellépni?

– A New York-i Carnegie Hall vagy a londoni 
Royal Albert Hallt.

– Otthon milyen zenét hallgat?
– Ha pihenni szeretnék, soha nem hallgatok 

zenét, persze ez furcsán hangozhat egy ze-
nész szájából, de ha tehetem, egyáltalán nem 
hallgatok zenét. Inkább főzök. Nemrég az ud-
varomon csináltam egy „Zombor-bisztrót”, van 
benne kemence, egy grill.

JÁ
(Az interjú teljes terjedelmében 

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

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

Miért éppen a cserépdob?
30 perc című műsorunk eheti vendége Zom-
bor Levente, a Talamba Ütőegyüttes alapítója 
volt. A zenésszel az együttes születéséről, a 
nigériai élményeikről, a 20., jubileumi szüle-
tésnapi koncertjükről, a kultúrmissziójukról, 
illetve a Guinness-rekordjáról beszélgettünk.

zombor levente
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A Magyar Faluprogram volt a témája a Magyar Önkor-
mányzatok Szövetsége, a Magyar Faluszövetség és a 
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége által 
szervezett konferenciának, amit április 10-én tartottak 
meg az Erzsébet Királyné Szálloda nagytermében. 

A rendezvényen dr. Gémesi György, a MÖSZ elnöke 
és Fixl Renáta, a Hanns-Seidel Alapítvány irodaveze-
tője mondott köszöntőt, majd dr. Gyergyák Ferenc, a 
TÖOSZ főtitkára ismertette a szövetségnek a munka-
anyaghoz készített javaslatait, Szabó Gellért, a Ma-
gyar Faluszövetség elnöke pedig a tagönkormányzatok 
szemszögéből mutatta be a programot. Mindezek mellet 
szó esett többek között a digitalizáció nyújtotta lehető-
ségekről és a fenntarthatóságról is. 

A rendezvényhez ez alkalommal szakkiállítás is kap-
csolódott, amelynek segítségével az előadásokhoz és a 
településüzemeltetéshez kapcsolódó szolgáltatásokkal 
ismertették meg a résztvevő polgármestereket.

(kj)

A Művészetek Háza valamennyi dolgozója egész napos, diffe-
renciált tréningen vett részt április elején. A Gödöllő Városi 
Nyugdíjas Egyesület vezetőivel és tagjaival közösen, kora dé-
lelőtt először tavaszi kertgondozást végeztek a MUZA épülete 
környezetében, amelynek során kitakarították a virágágyáso-
kat, rendbe tették a füves részeket, valamint (sajnálatos mó-
don) több zsáknyi szemetet is összegyűjtöttek az Alsópark-kö-
zeli ösvényein és az épület parkolójában. 

Ezt követően ta-
nulságos és megrázó 
érzékenyítő tréninget 
tartottak számukra a 
Fővárosi Önkormány-
zat Gödöllői Idősek 
Otthonának dolgozói 
és lakói, valamint az 
érintettek családtag-
jai. A Művészetek 
Háza munkatársai a 
tréning során maguk 
is kerekesszékbe ül-
tek, ezzel próbálva 
meg bejárni munka-

helyük külső és belső környezetét. Kovács Balázs, a MUZA 
ügyvezetője, köszönő beszédében kiemelte: intézményük ed-
dig is mindent megtett a gödöllői fogyatékkal élők színházi- és 
más kulturális programokhoz való hozzáférése megkönnyíté-
sének érdekében, de a tréning során szerzett tapasztalatokkal 
gazdagodva további lépéseket is fognak tenni az épület teljes 
akadálymentesítése érdekében. Szomorú-vidám, játékos fel-
adatokon keresztül a munkatársak néhány perc erejéig azt is 
kipróbálhatták, milyen nehézségekkel szembesülnek a min-
dennapokban a demenciában szenvedők, illetve a vakok és a 
gyengénlátók.

A tréning zárásaként átadták azt a defibrillátort, amit a közel-
múltban vásárolt az intézmény, és amelynek használatáról kü-
lön képzésben is részesültek a munkatársak.                       (ny.f.)

Nyugdíjba vonulásuk 
alkalmából ünnepélye-
sen búcsúztak el La-
xenburg testvérváro-
sunk polgármesterétől 
Ing. Robert Diensttől, 
valamint alpolgármes-
ter asszonyától Elisa-
beth Maximtól.

A díszünnepséget 
a laxenburgi kastély 
színháztermében ren-
dezték. Robert Dienst 
20 évig vezette test-
vértelepülésünket, il-
letve 28 éven át volt a 
képviselő-testület tag-
ja, míg Elisabeth Maxim 23 évig te-
vékenykedett alpolgármesterként, 
és 27évig volt a képviselő-tesület 
tagja.

A búcsúünnepségre dr. Gémesi 
György, Gödöllő polgármestere is 
meghívást kapott.

A januárban leköszönt város-
vezetőket David 
Berl polgármester 
és Silvia Wolfhart 
alpogármester vál-
tották.

Gödöllő és La-
xenburg 1997 ok-
tóberében kötöttek 
testvérvárosi szer-
ződést. A kapcsolat 
megálmodója és 
mind a mai napig 
lelkes támogatója 
a Gödöllő Városért 
Díjas Susanne 
Feichtinger.

(pts)

A mAgyAr fAlu progrAmmAl ismerkedtek
A polgármesterek

ÉrzÉkenyítő programok
a művÉszetek házában
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Nyugdíjba voNult testvérvárosuNk 
polgármestere és alpolgármestere
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premontrei fejlesztések:
Új növények,

rendezettebb terület

Év eleje óta folyamatosan dol-
goznak a Várkapitányi Lak belső 
helyreállításán. A külsőleg már 
korábban megszépült épületben 
a januárban megkezdett munka 
ütemezés szerint halad. 

Az elmúlt hetekben a föld-
szinten már megtörtén a gépé-
szeti vezetékek (víz, elektromos 
áram) kiépítése és a belső vako-
lás nagyobb részével is elkészült 
a kivitelező. 

Dolgoznak az eme-
leten is, itt jelenleg a 
díszítőfestések fel-
tárása zajlik. A feltárt 
falfreskókat csak rész-
ben restaurálják, azo-
kat nem festik újra.

Az épület jelenleg 
nélkülözi az eredeti, 
megmaradt, tömb fa-
lépcsőt, ezt ugyanis 

ideiglenesen elbontották, s majd 
a restaurálást követően fogják 
visszaállítani.

A belső nyílászárók helyét már 
kialakították, s a jó-
váhagyott tervek 
szerint napokon 
belül megkezdődik 
az elpusztult ele-
mek újragyártása, 
a megmaradtakat 
pedig részben a 
helyszínen, rész-
ben pedig elszállí-
tás után, műhely-
ben állítják helyre. 
A kivitelezést – köz-

beszerzési eljárás eredménye-
ként – a Belvárosi Építő és Szol-
gáltató Kft. végzi.

(kj)

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.

Gödöllő Város Önkormányzata 
pályázatot nyújtott be az Inno-
vációs és Technológiai Minisz-
térium „Az illegális hulladéklera-
kók felszámolás című pályázati 
felhívására. A bírálók szakmai 
értékelése alapján a pályázatot 
eredményesnek találták 
és 2.889.250 forint támo-
gatásban részesítették. Az 
önkormányzat a szárító-
pusztai területen található 
illegális hulladéklerakó fel-
számolásának céljára pá-
lyázott.

Szárítópuszta Gödöllő 
külterületéhez tartozik, ahol 
jelentős az illegális hulla-
déklerakási tevékenység. A 

pályázat célja a terület megtisztí-
tása, a talajszennyezés megelő-
zése. A fákkal körülvett terület, 
közúttól alig pár száz méterre 
található, így eldugott, de mégis 
könnyen megközelíthető terület, 
mely az illegális hulladékot el-

helyezőknek kedvez. A helyszín 
megtisztítását követően a bekö-
tőutak lezárása fog megtörténni 
a tervek szerint. A területen jel-
lemző hulladék a kábel burkola-
ta, a különböző fémalkatrésztől 
szétbontott használati tárgyak 

maradványai, így feltéte-
lezhető, hogy elsősorban 
illegális fémkereskedel-
met folytató személyek 
helyezik el a nem értéke-
síthető hulladékot.

A pályázat keretében 
az önkormányzat a terület 
teljes hulladékmentesíté-
sét szeretné elvégezni. A 
projekt keretében Gödöl-
lő Város Önkormányzata 

megbíz egy megfelelő képesí-
téssel és hulladékgazdálkodási 
engedéllyel rendelkező vállalko-
zást, amely a helyszínen lévő 
illegális hulladékot elszállítja és 
a megfelelő környezetvédelmi 
hatósági engedéllyel rendelkező 
hulladékfeldolgozó központban 
elhelyezi kezelésre. Az össze-
gyűjtésben az önkormányzat tu-
lajdonában álló városüzemeltető 
kft munkatársai működnek közre. 
A terület megtisztítását követő-
en a területre vezető bekötő utat 
az önkormányzat tervezi lezárni, 
tekintettel arra, hogy mindenkép-
pen meg kell előzni az ismételt 
illegális hulladék elhelyezést.

(db)

SikereS pályázat az illegáliS hulladék felSzámoláSára

belső munkák a Várkapitányi lakban
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Megújulás a városi Piacon

Az elmúlt hetekben nagy visszhangot kapott a Szabadság út 
mellett, az Arany János és a Komáromi utca közötti szaka-
szon végzett fakivágás és bozótírtás. Mint azt akkor megírtuk, 
a terület növényzettől 
való megtisztítására 
a rézsű megcsúszása 
miatt, az életveszélyes 
helyzet megelőzése 
érdekében volt szük-
ség. A rézsű ugyanis 
több helyen és több 
szinten is csúszásnak 
indult, ez azonban a 
növényzet takarásá-
ban nem látszott. 

Az érintett területen 
azóta elvégezték a ta-
lajvizsgálati munkákat, hogy kide-
rítsék, mi vezetett a csúszáshoz. 
Mint megtudtuk, a talajmechani-
kai fúrások igazolták a növényzet 
eltávolításának szükségességét, 
s megállapították, hogy a problé-
mát – azaz a rézsű megcsúszá-
sát – a talajban lévő vízmozgások 
okozták. 

A most szomorú látványt nyújtó 
terület természetesen nem ma-
rad ilyen, a vasútfelújítás befeje-
zését követően, várhatóan jövő 
tavasszal, új fákkal ültetik be.

***
Dolgoznak a gödöllői vasútállomáson is, épül a gyalogos alul-

járó és a Köztársaság úti felüljáró munkái 
is a tervek szerint haladnak. Mint azt már 
megírtuk, a gyalogos felüljárót a tervek sze-
rint május 26-ig használhatják, ekkor lezár-
ják, majd elbontják. Ezt követően a vasú-
tállomás felőli oldalról az egyetemi oldalra 
kizárólag kerülővel, a Köztársaság úti átjá-
rón, valamint a Szent Györgyi Albert utca 
hídon keresztül lehet majd eljutni. A mun-
kafolyamatok miatt egyéb módon nem lesz 
lehetséges a gyalogos átkelés.

ja

Vasút: aktuális információk

FiGyeLem
áRAmSZÜneT!

Az eLmÜ Hálózati Kft. tájékozta-
tása szerint több alkalommal is 
áramszünetre kell számítani má-
riabesnyőn. 

április 23-án, kedden 8:00-
16:00 között a Damjanich János 
általános iskolában átépítik a 
trafóházat, emiatt az ibolya utca, 
Csemetekert, Szabadság út, Bes-
nyő utca, Tábornok utca, valamint 
a Panoráma utca és a Damjanich 
utca területén kell a szolgáltatás 
szünetelésére számítani.

április 24-én, szerdán és 30-án, 
keddn pedig a vasúti átépítések 
miatt lesz áramszünet az Őz ut-
cától a Klapka utcáig terjedő te-
rületen.

(bn)

Szembeötlő változás tanúi lehettek, 
akik az elmúlt napokban megfordultak 
a városi piacon.  Első lépésben az ős-
termelői asztalok feletti sátorponyvák 
újultak meg, miután a korábbiak olyan 
rossz állapotban voltak, hogy már nem 
lehetett őket tisztítani. Az időjárási vi-
szontagságoknak kitett ponyvát a nap 
az évek során szétégette, több helyen 
szakadozott volt, így a piac vezetése a 
csere mellett döntött.  

Emellett a héten megkezdték a mo-
bil őstermelői asztalok felújítását is, 
ennek során újrafestik a vas és a fa 
szerkezeteket.

A most zajló felújításra közel egy-
millió forintot fordít a piac vezetése.

A nyár folyamán 
újabb munkákat ter-
veznek, a csarnok 
üvegtetőjének cse-
réjét. Ez az előzetes 
számítások szerint 
25-30 millió forintba 
kerülhet, a forrást a 
Gödöllői Városi Piac 
Kft. eredménytartaléka 
biztosíthatja.

(ny.f.)
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Hagyományosan virágvasár-
nap mutatták be a Besnyői 
Passiót, amit 2007 óta láthat-
nak a hívek Máriabesnyőn. Év-
ről-évre  egyre többen zarán-
dokolnak el a kegyhelyre, hogy 
részesei legye-
nek a Jézus 
utolsó tizenkét 
óráját bemuta-
tó szenvedés-
történetnek. 
Bár húsvétot 
mege lőzően 
passiót éne-
kelnek a temp-
lomokban, a 
Máriabesnyőn 
megelevenedő történet más 
megközelítéssel dolgozza fel 
az eseményt és hozza testkö-
zelbe. 
A passiónak ez alkalommal is 
a szabadtéri oltár és a búcsúk-
nak helyet adó templom udvar 
adott helyet,  ahol  a közönség 
is bekapcsolódhatott az előa-

dásba. A résztvevők „elkísér-
hették” Jézust a keresztúton, 
mint ahogyan anno a  nép tette 
Jeruzsálem utcáin, egészen a 
Golgotáig. 
A Máriabesnyőn ismét bemu-

tott szenvedés történet Mel 
Gibson A passió című filmjére 
és boldog Emmerich Anna Ka-
talin látomásaira, valamint az 
evangéliumokra épül, és fontos 
eleme a zene, melyet A passió 
és a Gladiátor című filmek ze-
néiből állítottak össze. 

Fotók: Benke István 

A húsvéti felkészülés 
jegyében tartottak kon-
certet vasárnap délután 
az evangélikus temp-
lomban. A Nagyheti 
hangoló című rendez-
vényen egyházi-népi 
énekek csendültek fel. Albertné 
Joób Emese, Bolya Mátyás 
és Szitha Miklós előadásában 
az egyházi év ünnepeihez kap-
csolódó imádságokat, a mold-
vai magyarság  szájhagyomány 

útján megörzött vallásos énekeit 
hallhatta a közönség, amelynek 
tagai a megszólaltatott dalokról 
és zenékről érdekességeket is 
megtudhattak.

(j.k.)

Baán Katalin fotóművész képe-
iből nyílt kiállítás a Civil Házban. 
A „Képi gondolatok a zsoltárok 
könyvéből” című tárlat megnyitó-
ján Pelyhe József alpolgármester 
mondott köszöntőt, melyben úgy 
fogalmazott, a kiállított alkotások 
és a hozzájuk kapcsolódó idéze-
tek az alapvető emberi értékekre 

mutatnak rá, és a 
valóban fontos kér-
désekre keresik a vá-
laszt. A kiállítást meg-
nyitó P. Tóth Zoltán 
megemlékezett a 
virágvasárnapról és 
beszélt a zsoltárok-
ról, mint imádságok-
ról, majd egy-egy ké-
pet kiemelve mutatta 
be Baán Katalin lá-
tásmódját, és méltat-
ta a kiállított műveket, 

amelyeket a fotóművész két kép 
egymásra fotózásával hozott létre. 
A megnyitón Albert Anna népda-
lénekes és Kövesdi László szín-
művész működött közre.         (b.j.) 

NAGYCSÜTÖRTÖK (április 18.):  07.00: Jeremi-
ás siralmai; 10.00: Krizma szentelési mise Vácott; 
18.00: Esti mise az utolsó vacsora emlékére; 
Mise után Agapé, búcsúbeszéd olvasása; 20.30: 
Éjszakai szabadtéri keresztút

NAGYPÉNTEK (április 19.): 09.00: Jeremiás siralmai; 17.00: Ke-
resztút a szabadtéri stációknál; 18.00: Az Úr szenvedésének emlé-
kezete - Passióéneklés

NAGYSZOMBAT – HÚSVÉT ÉJJEL (április 20.): 09.00: Jeremiás 
siralmai; Egész nap Szentsír látogatás – őrzés; 20.00: A húsvéti vigí-
lia szertartása, Feltámadási körmenet

HÚSVÉT VASÁRNAP (április 21.): 09.00: Szentmise; 10.30: Ünnepi 
nagymise

HÚSVÉT HÉTFŐ (április 22.): 09.00: Ünnepi szentmise; 18.00: 
Szentmise

NAGYHÉT PROGRAMJAI A MÁRIABESNYŐI 
NagyboldogasszoNy bazilikábaN

BESNYŐI PASSIó zenés ünnepre hAngolódás

képek és zsoltárok 
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BÖLCSŐDEI „KUKUCSKA”

Tisztelt Szülők!
2019. április 15-16-17-én, 9-11 óráig szeretettel várjuk a Gödöllői 
Egyesített Palotakert Bölcsőde mindkét egységében azokat a   gödöllői 
családokat, akik szeretnék megtekinteni intézményeinket. 
Kérjük látogassanak el hozzánk, hogy megismerjék kisgyermekneve-
lőinket, 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

Napjainkban a klímaváltozás miatt 
egyre súlyosabb kihívásokkal kell 
szembenéznünk. Egyre nyilván-
valóbb, hogy az energetikai célok 
elérését jelentősen befolyásolják 
végső energiafogyasztási szoká-
saink és a szokásokat befolyásoló 
tényezők összetett rendszere.

 Az EU Horizont 2020 támogatásá-
val megvalósuló ENERGISE pro-
jekt, melynek magyar partnere a 
gödöllői GreenDependent Intézet, 
az energiafogyasztással kapcsola-
tos társadalmi és kulturális hatások 
mélyebb szintű megértését kívánja 
elérni. A projekt keretében nyolc 
országban több mint 300 háztartás 
vett részt a 2018. szeptember-de-
cember között megvalósult Energia 
Élő Laborokban. Magyarországot 
Gödöllő városa képviselte, itt 41 
család vett részt a programban. A 
háztartások 2018 nyarán jelent-
kezhettek, és a kísérletbe végül a 
megadott kutatói szempontoknak 
megfelelő háztartások kerültek be. 
A résztvevők két fő kihívást vállal-
tak: a mosási kihívást, melyben a 
heti mosások felére csökkentését; 
valamint, a fűtési kihívást, melyben 
a beltéri hőmérséklet mérséklését 
kísérelték meg.
A kihívások teljesítésében sokféle 
módszer és eszköz segítette az 
Energia Élő Labor résztvevőket. 
A mosási kihívással kapcsolatban 
például egy fogyasztásmérő se-

gítségével mosási naplót vezettek 
minden mosásukat rögzítve, mo-
sási kihívás csomagot kaptak ben-
ne a mosások elkerülését segítő 
hasznos eszközökkel, és termé-
szetesen energiatakarékos mosási 
tippekkel.
Az Energia Élő Labor 2018. decem-

berben ért véget, 
de a résztvevők 
mérőóráikat még 
további 3 hóna-
pon keresztül le-
olvasták, amely-
nek végén egy 
kérdőívet is kitöl-
töttek, hogy a ku-
tatók az új szoká-
sok beépüléséről 
is képet kapjanak. 
A főbb magyar 
eredményeket a 

GreenDependent Intézet a hétvé-
gén rendezett közösségi Energia 
Élő Labor záró rendezvényen tet-
te közzé Gödöllőn a Művészetek 
Házában. Ebből kiderült, hogy a 
résztvevő háztartások esetében 
jelentősen változott az, ahogy a 
mosógépet és fűtésrendszert hasz-
nálták a résztvevők: pl. a fogyasz-
tásmérő segítségével a résztvevők 
kiderítették, melyek náluk a legta-
karékosabb programok, és ezu-
tán ezeket használták; csökkent a 
mosások száma, hőmérséklete, és 
a legtöbb helyen a beltéri hőmér-
séklet is. Előző évi fogyasztásuk-
hoz képest az Élő Labor résztvevői 
az Élő Labor végéig átlagosan 10 
%-kal csökkentették összes ener-
giafogyasztásukat. Ám a változás 
és fogyasztás-csökkentés a prog-
ram végével nem állt meg: a 3 hó-
nappal később kitöltött kérdőívek 
és a folyamatos mérőóra-leolvasás 
tanulságai szerint tovább folytató-
dott, és az átlagos megtakarítás 
15%-ra emelkedett. (A programról 
bővebben a szolgalat.com-on és 
facebook oldalunkon) 

A múlt héten több napon át 
nagy volt a nyüzsgés a Szent 
István Egyetem Mezőgazda-
sági Eszköz- és Gépfejlődés-
történeti Szakmúzeumában. 
Ezúttal nem a traktorkiállítás, 
hanem az ott megrendezett 
Sörmustra vonzott nagy tö-
meget. A Kisüzemi Sörfőzdék 
Országos Egyesülete által 
hagyományosan megszerve-
zett Sörmustra megnyitójának 
napján adták át a sörverseny 
legjobbjainak járó díjakat. A 
gödöllői Lados testvérek, a 
Szilvia és Péter vezette Yeast 

Side sörfőzde Suiside fantázi-
anevű árpabora ezüstdiplomát 
nyert; emellé még két bronzot 
érdemeltek ki a Russian Impe-

rial Stoutjukkal és a Dasistside 
nevű világos búzasörükkel.
A csütörtöki napon elsősorban 
a szakmáé volt a terep, amikor 
is előadások, főzdelátogatás és 
a hivatalos megnyitó szerepelt 
a programban. Persze pénte-
ken és szombaton is volt lehe-
tőség a sörfőzés rejtelmeivel 
megismerkedni. A Sörmustra 
a hétvégén színes programok-
kal folytatódott, a sörkóstoló és 
más gasztronómiai kínálat mel-
lett koncertek is voltak: Deák 
Bill Gyula és Péterfy Bori lé-
pett fel.        (t.a.)

SIkERREl zÁRulT A GödöllŐI 
ENERGIATAkARÉkOS ÉlETMód kíSÉRlET

sörmustra
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A Teleki Pál Egyesület Elnöksé-
ge szeretettel hív és vár minden 
kedves érdeklődőt Ludvig Da-
niella:” Erdélyi Odisszea – a 
Teleki ikrek története” c. köny-
vének gödöllői bemutatójára. 
A könyvet az írónő mutatja be, 
gazdag képanyagának vetítése 
kíséretében.

A könyvbemutató időpontja: 
2019. április 26. péntek 18 óra

Helyszíne: Gödöllő, Szabadság 
tér 1. Rézgombos Szolgáltató és Inkubátorház nagy-
terme, II. em.

A bemutató beszélgetőtársa: Csobán Pál, a Gödöl-
lői Református Líceum történelem tanára

A könyv korlátozott példányszámban még kapható 
ügyintézőnknél, a Rézgombos házban minden mun-
kanapon délelőtt.

Hagyományosan Kálmán herceg 
szobránál tartottak megemléke-
zést április 11-én délelőtt a Pre-
montrei Szent Norbert Gimnázi-
um szervezésében, amelyen IV. 
Béla király testvérére, a premont-
rei rend bőkezű jótevőjére és a 
Muhinál, a tatárok ellen vívott üt-
közet hőseire és áldozataira em-
lékeztek.
A rendezvényen Viszovszki Ta-
más, a premontrei gimnázium 
diákja ismertette Kálmán herceg 
életútját.
Az 1208-ban született Kálmán 
herceg mindvégig hű testvérként 
segítette elsőszülött bátyját, ami 
nem csak az Árpád-házban, ha-
nem más uralkodó családok tör-
ténetében is ritkaságnak számít. 
A tatár betörés ellen több tízezren 
védekeztek, a Muhi csatában a 
király nagyobb katonai tapasz-
talatokkal rendelkező öccse volt 
gyakorlatilag a magyar haderő 
főparancsnoka. A súlyos vereség 
ellenére a király megmenekült, de 

Kálmán herceg, miközben test-
vérét védte, halálos sebesülést 
szenvedett.
Kálmán herceg felvidéki birtokai-
ból jelentős adományokkal segí-
tette a Kassa környékén, Jászón 
gyökeret vert premontrei rend 
működését, a talapzaton látható 
szobrok Ugrin kalocsai érsek ré-
vén az egyház, Montreáli Jakab 
nagymester személyében a temp-
lomos lovagok hőseinek állítanak 
emléket. Mint mondta, szobrot 
a trianoni döntést követően Gö-
döllőre költőző premontreiek ál-
líttatták, így tisztelegve Kálmán 
herceg előtt, aki a premontrei 
rend bőkezű támogatója volt. Az 
eseményt az ünnepi műsort köve-
tően koszorúzás zárta, amelyen a 
szervezők mellett az önkormány-
zat, a gödöllői iskolák és civil szer-
vezetek képviselői helyezték el az 
emlékezés virágait. Gödöllő város 
önkormányzata nevében Pelyhe 
József alpolgármester koszorú-
zott.

TISzTElGÉS kÁlMÁN HERcEG EMlÉkE ElŐTT

MEGHÍVÓ – tElEki könyVbEMutatÓ
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(Folytatás az 1.oldalról) 

Gémesi György ez alkalommal 
a Gödöllőn többször is megfor-
dult Petőfi Sán-
dor Szeget szeg-
gel című versét 
mondta el, majd 
a Petőfi Sándor 
Általános Iskola 
diákjai Arany Já-
nos Walesi bár-
dok című művét 
adták elő – mint-
egy színjátékként 
megelevenítve a 
művet. 
A megnyitó után városunk óvo-
dásai, diákjai adták egymásnak 
a mikrofont, hogy egy-egy vers-

sel tegyék emlékezetessé a 
költészet napját.
Aki nem érzett elég bátor-
ságot ahhoz, hogy szín-

padra álljon, annak is érdemes 
volt kilátogatni az eseményre, az 
érdeklődőket kvízjátékok és más 

rejtvények várták. Idén is nagy 
sikert aratott a irodalmi periódu-
sos rendszer, ahol egy-egy költő 

nevét kellett a vegyjelek 
mellé illeszteni. A vállal-
kozó szellemű és tollú 
játékosok mókás befe-
jezéseket írhattak ne-
ves költőink verseihez, 
a legkisebbek pedig 
színes rajzokat készít-
hettek egy-egy gyer-
mekvershez. 
Mint megtudtuk, idén 
a korábbi évekhez ké-
pest jóval többen vettek 
részt a rendezvényen. 

A könyvtárosok csupán a cso-
portos szavalók között több mint 
húsz oklevelet osztottak ki.    (k.j.)

Faye, a frissen dip-
lomázott belsőépí-
tész néhány kelle-
mes hetet készül 
eltölteni Szardíni-
án, ahol egyszerre 
nyílik lehetősége a 
pihenésre, és egy 
régi színház felújí-
tására. Az ajánlat 
csábító, még akkor 
is, ha a helyszínen 
nem mindenki fo-
gadja barátságo-
san a fiatal angol nőt. 
Faye a barátnője meghívására 
érkezik a szigetre, maga mögött 
hagyva az egyetemi évek kime-
rítő munkáját és egy nemrég 
végetért kapcsolatot. Nem is 
sejti, hogy utazásával nem csak 
maga mögött zár le egy korsza-
kot, hanem szülei életében is, 
akiket már csak a megszokás 
tart össze, és a magukban hor-
dozott titkok egyre inkább szét-
szaggatják a két ember közötti 
köteléket. 
Lelkesen lát neki a feladatnak, 
felújítani a Rinaldi család egy-
kori, Deriuban álló színházát, 
ami évtizedek óta üres és pusz-
tulásnak indult. Ám a munka 
mellett, hamarosan más is a 
városhoz köti: egyre erőseb-
ben vonzódik megbízójához, 
Alessandro Rinaldihoz. De még 
mielőtt a kapcsolat kibontakoz-
hatna, villámként hasít életébe 
szülei válásának híre. Nem is 
sejti, hogy anyja és apja milyen 
mély fájdalmakat hordoznak, 

mint ahogy azt 
sem, milyen sötét 
titkokat rejtenek a 
színház falai. 
Mindaddíg, amíg 
fel nem lobbannak 
a lángok a Piccolo 
Teatro egyik he-
lyiségében, mind-
össze egyetlen 
ember, az öreg 
Pasquale fogadja 
őt barátságosan. A 
férfi szinte szellem-

ként jár-kel a színházban, ami-
nek apja hajdan gondnoka volt, 
őt pedig színészként ünnepelte 
a közönség. 
Faye egyszerre próbál megbír-
kózni a hatalmas, ám gyönyö-
rű szakmai kihívással, segíteni 
szüleinek átvészelni a kialakult 
helyzetet és távol tartani magát 
a mindenki által nőcsábásznak 
tartot Alessandrótól. 
Rosanna Ley ez alkalommal 
is egy izgalmas regénnyel lep-
te meg olvasóit. A mindvégig 
fordulatos könyv egyszerre ro-
mantikus szerelmi történet, és 
krimi. 
Szinte sosem tudhatjuk, ki visel 
maszkot, ki játszik szerepet. A 
cselekményeket több szerep-
lő szemszögéből követhetjük 
nyomon, így szinte eggyé vál-
hatunk Deriu lakóival, megis-
merhetjük sorsukat, megérthet-
jük döntéseiket, és a mélyben 
munkálkodó indulatokat. 
(Rosanna Ley: Kis színház a 
tengerparton)                      (ny.f.)

A bAgoly könyvesbolt AjánlAtA
Színjáték

a magyar költészet Napja  
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Húsvét vasárnap este, 19 órakor a gödöllői Trafo 
Clubban mutatja be új, Iram című albumát a Cimba-
liband. Az autentikus magyar népzenére és a balkán 
népzenére épülő dalok saját szerzemények, ám a 
Cimbaliband történetében első alkalommal Danics 
Dóra nemcsak énekesnőként, hanem szövegíró-
ként is közreműködik. 
Már maga a cím is sokat elárul az albumra került 
dalokról: IRAM 
Hogy ez mit takar, arról Unger Balázs a következő 
gondolatokat osztotta meg velünk:
– Körülöttünk az élet felgyorsult, egyre nehezebb 
lépést tartani a száguldó hétköznapokkal. A mai ro-
hanó világban a pillanat megélése az egyik legna-
gyobb kihívás! Az életet élvezni és örülni a legem-
lékezetesebb élményeknek, tudatos erőfeszítéseket 
igényel. Szinte meg kell tanulni lelassulni és élvezni 
a jelen pillanatot. Időt kell hagyni elménknek, testünknek-lelkünknek feldolgozni a minket ért temérdek külső impulzust. Hisszük, hogy 
ehhez az állapothoz egyik járható út a muzsikán keresztül vezet. Harmadik éve dolgozunk közösen Danics Dórával. Az eltelt több száz 
közös fellépés, koncert alkalmával létre jött egy különleges, egyedi hangzásvilág, melyet ezen a korongon szeretnénk a hallgatósággal 
megosztani. Az általam komponált cimbalmos és zenekari dallamokat, melyekre nagy hatással volt az autentikus magyar népzene és 
a balkáni népek melódiái, Danics Dóra töltötte meg lélekkel és tette teljessé saját verseivel, énekhangjával.                (k.j.)

38. alkalommal rendezték meg az 
Országos Táncháztalálkozó és Kira-
kodóvásárt a Papp László Sportaré-
nában április 6-7-én, ahol a gödöllői 
kulturális élet számos képviselőjével 
találkozhatott a népművészet, nép-
zene és néptánc iránt érdeklődő, 
mintegy tizenkétezer fős, rekordszá-
mú közönség. A sportaréna küzdő-
terében az Urban Verbunk táncosai 
indították be a két napon át tartó 
tánctanítások sorozatát, ahol is a 
Rákos mente és Galga vidék ínyenc 
táncaiba avatták be az érdeklődő-
ket. A nagyszínpad első esti gá-
laműsorában a Táncház Egyesület 
és a Muharay Elemér Népművésze-
ti Szövetség szervezésében bemu-
tatott Kenyérünnep című produkció 

rendező- koreográfusai az Urban 
Verbunk művészeti vezetői, Tóth 
Judit és Moussa Ahmed voltak, 
akik a környék hagyományőr-
ző együtteseiből, szólistáiból és 
zenészeiből összeállított aratási 
táncünneppel tisztelegtek a régió 
folyamatos értékmentő tevékeny-
sége előtt. Az est szóló énekese 
Benedek Krisztina volt, bemutat-
koztak Unger Balázs népzenész 
növendékei és az Urban Verbunk 
gyermekszólistái is. 
A Vasárnap esti gálaműsorban a 
Cimbaliband és Pál István Sza-
lonna és Bandája közös nagysza-
bású koncertje „a népzene szár-
nyán” repítette a táncháztalálkozó 
közönségét.                             (j.k.)

uRBAN VERBuNk ÉS GödöllŐ A SPORTARÉNÁBAN

IRAM – HúSVÉTI cIMBAlIBANd lEMEzBEMuTATó
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A Levendu-
la Galéria két 
alkotója, Sz. 
Jánosi Erzsé-
bet festőmű-
vész és Veres 
Enéh Erzsébet 
szobrászmű -
vész alkotásai 
is láthatók azon 
a csoportos ki-
állításon, ami 
a múlt héten a 
grazi Centrum 
Galleryben nyílt meg. A két gödöllői művészt Kühn Ildikó kurátor hívta 
meg a tárlatra, ahol többségében magyar kiállítók munkáival ismerked-
het az osztrák közönség. Sz. Jánosi Erzsébet elsősorban a „Színház az 
egész világ” témájú grafikáival, Veres Enéh Erzsébet pedig különleges 
hangulatú szobraival mutatkozott be. A műveket április 24-ig tekintheti 
meg az osztrák közönség.              (k.j.)

Április 13-án Csepelen rendezték meg a XXVIII. Weöres Sán-
dor Gyermekszínjátszó Fesztivál megyei találkozóját. A ren-
dezvényen a Petőfi Sándor Általános Iskola három csoportja, 
négy előadással vett részt, szép eredményeket hozva az in-
tézménynek.

A szoros versenyben Kovács Viola 4. osztályos tanulói a Ka-
talinka szállj el előadással arany minősítést kaptak.  
Kis Tibor Toldi című előadása arany minősítést és különdíjat 
kapott, a Walesi bárdok című produkciót – melyet a magyar köl-
tészet napján a város főterén is bemutattak a diákok – ezüst-
re minősítette a zsűri. Kovács Éva Lyukasóra című előadása 
szintén arany minősítést kapott, így mind a négy előadás to-
vábbjutott a regionális döntőbe. 

Gödöllői művészek Grazban ARANYOS PETŐfISEk
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A húsvétra való felkészülés már 
a nagyböjttel megkezdődött a ke-
resztények számára. Az ünnep 
hete a nagyhét. Nagycsütörtök 
esti oltárfosztás során eltávolítják 
az oltár minden díszét és fehér 
lepellel takarják le, annak jelképe-
ként, hogy Jézust is megfosztották 
ruháitól és elkezdődött szenvedé-
seinek sorozata. Ekkor a harangok 
is elhallgatnak, a szólás szerint 
Rómába mennek. Nagypéntek 
gyászünnep, Jézus szenvedésé-
nek és kereszthalálának napja. A 
keresztény középkorban gyökere-
zik a nagypénteki tűzgyújtás szo-
kása, felidézve, hogy hajnalban, 
amikor Jézust Pilátus elé vitték, a 
szolgák és katonák tüzet gyújtot-
tak, amellett melegedtek. Másutt 
nagypéntek estéjén a templom 
mellett gyújtottak tüzet, annak em-
lékére, hogy amikor Jézus sírját 

őrizték, a tűz mellett virrasztottak. 
A nagypénteken sötét és díszte-
len templomokat nagyszombat 
reggelére virágokkal, zöld ágakkal 
díszítik fel, hiszen ez a nap a feltá-
madás jegyében zajlik, este „visz-
szajönnek“ a harangok is, a temp-
lomokban pedig új tüzet gyújtanak. 
Régebben szokás volt, hogy a 
mise után a megszentelt tűzből 
néhány széndarabkát hazavittek, s 
később azt használták fel, hogy jó 
termés legyen, vagy elemi károkat 
hárítsanak el. Húsvétvasárnap a 
feltámadás napja. Sok országban 
szokás a napfelkeltét hegy tete-
jén várni, egyrészt, mert a felkelő 
nap Krisztus feltámadásának bizo-
nyítéka. Magyar vidékeken e nap 
hajnalán a nők a keresztekhez in-
dultak imádkozni, énekelni, ezt az 
ájtatossági formát nevezték Jézus 
keresésének. A hajnali mise után, 

ahol tehették, hazafele menet a 
patakban mosakodtak meg, hogy 
frissek és egészségesek legye-
nek. A húsvétvasárnapi szertartá-
sok közül már a X. század óta igen 
elterjedt az ételszentelés, főként 
bárányt és kenyeret, később son-
kát, kalácsot és tojást is szenteltek. 
Sok helyen ennek a maradékát 
eltették, a szentelt sonka csontját 
például kiakasztották a gyümölcs-
fákra, hogy sok gyümölcs terem-
jen, a kenyér vagy kalács morzsá-
ját a tyúkoknak adták, hogy sokat 
tojjanak. A korai kereszténység 
idejében nagyszombaton keresz-
teltek, majd a húsvétvasárnapot 
követő, úgynevezett fehérvasár-
napon vetették le a kereszteléskor 
kapott fehér ruhát. Az ünnepkör 
tulajdonképpen nem ér véget a 
fehérvasárnappal, a húsvétot kö-
vető 50. napon tartott pünkösd, a 
Szentlélek eljövetelének ünnepé-
vel teljesedik ki.                        (k.j.)

Április 17. szerda 17.00: 
Deákné Ella Beatrix és Gor-
dos Éva (fuvola) növendéke-
inek hangversenye
TAVASZI SZÜNET: április 
18. csütörtöktől április 23. 
keddig (első tanítási nap: áp-
rilis 24. szerda)
Április 27. szombat 10.30: 
Váray-Major Zsófia (zongo-
ra) növendékeinek hangver-
senye
Április 29. hétfő 17.00: Vár-
nai Miklósné / Kelemen Kin-
ga (fagott, furulya) növendé-
keinek hangversenye

Frédéric Chopin Zenei 
AMI programja

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY 

Húsvétra készülve

geoMetria
Kántor József képzőművész 
és Zakar József keramikusművész 
közös kiállítása/geometriára 
épülő konstruktív kompozíciók
Felelős kiadó: Katona Szabó erzsébet 
Ferenczy noémi-díjas textilművész
Kurátor: Hidasi Zsófi textiltervező mű-
vész
Támogató: Gödöllő Város Önkormányzata
A kiállítás 2019. április 28-ig tekinthető meg, szombaton és 
vasárnap 14 órától 17 óráig.
A Gim-Ház húsvéti, ünnepi zárva tartási rendje:
2019. április 19. (péntek) nagypéntek: Zárva
2019. április 20. (szombat):            Zárva
2019. április 21. (vasárnap) Húsvét:      Zárva
2019. április 22. (hétfő) Húsvét:             Zárva
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  Támogassa 
adója 1%-val  

a gödöllői 
Kirchhofer 

józsef sporT-
egyesüleTeT!!!

manó maraTon, 
mini maraTon
TájéKozódási 

fuTás!

adószám: 
18721728-1-13

Ismét nyert, ezúttal a Nagy-
kőrös elleni hazai párharcon 
1-0-ra a Gödöllői SK megyei 
I. osztályban szereplő labda-
rúgó csapata, ezzel 40 pontos 
Nenad Pozder együttese és 
továbbra is tartja harmadik he-
lyét a tabellán.

A megye hármas GEAC-SZIE 
hosszú hetek sikertelenségét 
követően Sülysápon tudott 
nyerni 2-0-ra, ezzel 21 pontos 
és jelenleg 11. helyen áll cso-
portjában, míg a megyei IV. 
Keleti-csoportjában listavezető 
GSK II.-Szada ezúttal 1-1-es 
döntetlent ért el Zsámbokon, 

ennek ellenére 41 pontjával 
vezeti a csoportot.

Pest megyei I. osztály, 23. 
forduló: Gödöllői SK – Nagy-
kőrösi Kinizsi SE 1-0 (0-0) 
Gólszerző: Maródi György.

Pest megyei III. osztály Kele-
ti-csoport, 23. forduló
Sülysápi SE – Gödöllői EAC-
SZIE 0-2 (0-1) Góllövők: Kap-
debo Lóránd, Sztriskó István.

Pest megyei IV. osztály Kele-
ti-csoport, 17. forduló
Zsámboki SE – Gödöllői SK 
II.-Szada 1-1 (1-0) Gödöllői 
gólszerző: Kerecsényi-Fodor 
Norbert.          -ll-

lAbdArúgás – dobogón A gsk-s csApAtok

A nagykőrös is kipipálva

Programajánló
Pest megyei IV. 18. forduló

Április 20., szombat 16 óra
Gödöllői SK II.-Szada – 
Hévízgyörki Petőfi DSE

(Táncsics M. úti Sportcentrum)

A Gödöllői Kirchhofer SE ren-
dezésében április 7-én Gödöllő 
adott otthont a tájékozódási fu-
tás Budapest, Pest megyei Di-
ákolimpia megyei fordulójának. 
A Szent István Egyetemen és a 
hozzátartozó erdős területen zaj-
ló versenyen szép tavaszi időben 
több mint 400-an álltak rajthoz és 
az indulók közül 22 gödöllői diák 
jutott tovább a májusi országos 
döntőbe.

A csatolt képen a lány és fiú IV-
es korcsport gödöllői dobogósai 
láthatóak balról jobbra: Fóris Dá-
vid, Székely Lili, Kiss Kamilla, 

Abrán Csenge, Dudok Bálint (a 
képet Pintér István készítette).
Eredmények (vastaggal ki-
emelve a továbbjutók):
Fiú II-es korcsoport: 1. Bujdo-
só Márk (Szent Imre), 3. Ivas-
kó Barnabás (Hajós), 4. Kiss 
Ágoston (Damjanich), 8. Pintér 
Kornél (Damjanich)
Fiú III-as korcsoport: 1. Dobay 
Benedek (Szent Imre), 6. Fóris 
Máté (Török Ignác), 9. Nagy An-
dor (Waldorf), 10. Császár Arzén 
(Hajós), 11. Barsi Bence (Petőfi), 
12. Dudok Balázs (Hajós), 13. 
Mundruczó Géza (Erkel)
Fiú IV-es korcsport: 1. Tóth 

Benedek (Damjanich), 2. Fóris 
Dávid (Török Ignác), 3. Dudok 
Bálint (Hajós)
Fiú V-ös korcsoport: 2. Tóth 
András (Premontrei), 4. Finta 
András (Református Líceum), 5. 
Szabó Márton (Török Ignác)
Fiú VI-os korcsport: 2. Szegedi 
Sebestyén (Premontrei)
Lány II-es korcsport: 3. Vajda 
Júlia (Hajós)
Lány III-as korcsport: 2. Jávor 
Janka (Török Ignác), 4. Balázs 
Eszter (Premontrei), 5. Pintér 
Petra (Damjanich)
Lány IV-es korcsoport: 1. Kiss 
Kamilla (Református Líceum), 
2. Székely Lili (Premontrei), 3. 
Abrán Csenge (Református Lí-
ceum), 6. Földváry Magdolna 
(Premontrei)

Lány V-ös korcsoport: 1. Nagy 
Zsófia (Református Líceum), 2. 
Barta Regina (Premontrei), 3. 
Kiss Boglárka (Református Lí-
ceum) , 4. Abrán Hanga (Refor-
mátus Líceum), 7. Szilágyi Zsely-
ke (Premontrei).

-kgy-

diákolimpiA – tájékozódási futás gödöllő

Kirchhofer Se sikerek

Két versenyen vettek részt az elmúlt 
hetekben a Gödöllői Judo Klub fiatal 
versenyzői és összesen nyolc dobo-
gós helyet értek el Futó Gábor tanít-
ványai.

Cegléden rendezték meg a  Diák A, B 
Magyar Kupát, ahol a Gödöllői Judo 
Klub két versenyzője közül Püspök 
Zsombor (a képen a dobogó tetején) 
Diák B kategóriában aranyérmet, 

míg Krakóczki Máté Diák A kategó-
riában bronzérmet szerzett.
Újpesten került megrendezésre a 
Moravetz Ferenc Nyílt Regionális 
verseny, ahol Futó Gábor tanítványi 
közül Nagy Bálint, Krakóczki Ben-
ce, Badar Fanni, Kálmán Bálint 
aranyéremnek, míg Krakóczki Máté 
és Dubis Márton ezüstéremnek 
örülhetett.              
              -ji-

judo – sikerek minden korosztálybAn

nyolc gödöllői érem

Április 10-én, 22. alkalommal 
került megrendezésre a tanévi 
Atlétika Mezei Futás Diákolimpia 
országos döntője a gödöllői Re-
pülőtéren. Az eseményen a II-VI. 
korcsoport fiú és lány versenyzői 
mérték össze tudásukat, hogy 
a küzdelem végén a legjobbak 
megszerezzék „Magyarország  
diákolimpiai bajnoka” címet.

A Diákolimpia legnépszerűbb 
versenyére az idei tanévben or-
szágosan több mint 30 000 tanu-

lót neveztek az öt korcsoportban. 
Közülük került ki az a 2289 ver-
senyző, akik az országos döntőn 
képviselhették iskolájukat. 
A megnyitó ünnepségen részt 

vett, beszédet mondott, illetve 
díjat adott át Pelyhe József, 
Gödöllő város alpolgármestere, 
Eich László, a Dunakeszi Tan-
kerületi Központ igazgatója és 
Balogh Gábor, a Magyar Diák-
sport Szövetség elnöke is, vala-
mint a díját adott át a helyezet-
teknek többek között Dr. 
Gémesi György polgár-
mester és Dombi Rudolf 
olimpiai bajnok kajakos, aki 
az MDSZ Közép-magyar- 
országi Régiójának munka-
társa és az elmúlt időszak-
ban az Exatlon versenyző-
jeként láthattunk nap, mint 
nap a képernyőn keresztül.

A döntőbe jutott gödöllői diákok 
közül a lányoknál a Török Ignác 
Gimnázium tanulója, Zsemle 
Hanna (III. korcsoport) 9. helye, 
míg a fiúknál a Hajósos Szabó 
Csongor (III. kcsp.) 17. helye 
volt a legjobb eredmény az idén. 
                           -forrás: mdsz.hu-

diákolimpiA – országos mezei döntő 22. AlkAlommAl gödöllőn

Közel 2300 gyerek futott az idén
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Idén is megrendezik az Alsó-
parkban, a Világfával szemben 
lévő placcon a Gödöllői Majá-
list, ahol a számos kultúrprog-
ram mellett sportrendezvények 
is színesítik majd a napot. Lesz 
kerékpárverseny, sport- és 
táncbemutató, valamint ismét 
szerveznek jótékonysági fu-
tást.

A majális első sportos eseménye 
a reggel kilenc órakor kezdődő 
jótékonysági futás lesz. A közel 
2 kilométeres távra regisztráló 
futók pénzadományaikkal segít-
hetik a 17 évesen tolószékben 
élő Tóth Márk mindennapjainak 

jobbá tételét. A nemes cél mögé 
álló adományozók a Patrónus 
Ház által, a helyszínen kihelye-
zett gyűjtőládába adhatják le 
pénzadományaikat a nap folya-
mán majd. A jótékonysági futás 
eddigi támogatói: Gödöllő Város 
Önkormányzata, Csaba Antal, 
az Elszer Invest Kft. ügyvezetője, 
a gödöllői Tesco áruház, a Minor 
és Hatházy Bt, a Patrónus Ház, 
illetve a Gyümölcspatika kiske-
reskedés.
Szintén reggel kilenc órai kez-
déssel várja a Bike Zone Ke-
rékpár Egyesület a kétkerekű 
szerelmeseit a II. Majális Kupa 
kerékpárversenyre. Részletek 

a versennyel és a nevezéssel 
kapcsolatban megtalálhatók az 
egyesület weboldalán, a www.bi-
kezone.hu oldalon.
A majálisi prog-
ramsorozat spor-
tos délelőttjét 
sport- és táncbe-
mutató is színe-
síti majd. A hely-
színre kilátogatók 
reggel 9-12 óra 
között a színpa-
don tekinthetik 
meg a különbö-
ző egyesületek 
bemutatóit. Ér-
demes lesz te-

hát május elsején kilátogatni az 
Alsóparkba a Világfához, hiszen 
reményeink szerint ismét egy fer-
geteges napot tölthetnek majd el 
kicsik és nagyon a természet lágy 
ölén. (a fotó a 2018-as Majálison 
készült, készítetete: Tóth László)

-li-

gödöllői mAjális sportprogrAmokkAl – fergheteges progrAmokkAl várják A résztvevőket

Jótékonysági futás és kerékpárverseny

A búcsú napja volt április 12-én 
a Szent István Egyetem sport-
csarnokában. Idei utolsó bajnoki 
meccsét játszotta a Gödöllői RC, 
az ellenfél a Palota Volley csapa-
ta volt, de a nap fénypontját nem 
a találkozó jelentette, hanem a 
gödöllői színekben utoljára pályá-
ra lépő Széles Petra búcsújáté-
ka, akitől egy majdnem teltházas 
mérkőzésen búcsúzott a klub és 
a magyar röplabda társadalom.

Közvetlenül a mérkőzés kezdete 
előtt Barta László klubelnök kö-
szöntötte Széles Petrát, illetve az 
ugyancsak ezen a mérkőzésen 
búcsúzó 61-szeres válogatott 
Dégi Barbarát egy-egy csokor 
virággal és ajándékkosárral. Az 
utolsó bajnoki meccsnek csak 
vendég szempontból volt tétje, 
ugyanis amennyiben a papírfor-
mának megfelelően kikap a Pa-
lota csapata, akkor osztályozóra 

kényszerül az NB II-ből érkező 
bajnok ellen az NB I. Liga tagság 
megőrzése céljából. A párharc 
sima gödöllői győzelemmel zá-
rult, a hab a tortán az volt, hogy 
az utolsó pontot éppen Széles 
Petra ejtése jelentette, kialakítva 
így a 3-0-s végeredményt.
A szezon utolsó pontja után szem 
nem maradt szárazon, a jelen-
legi csapattársak és a búcsúzó 
csapatkapitány is sírva borultak 

egymás nyakába, hiszen a 
mellett, hogy győztes mér-
kőzéssel ért véget a sze-
zon, egy ikon távozott a 
klub életéből. A megjelent 
volt csapattársak, edzők, 
szövetségi képviselők és 
szurkolók mindegyike a 
visszavonuló Széles Petra 
közelségét kereste. A já-
tékos mezszámát, a 13-as 
számot a klub elnökségi 

döntése alapján a jövőben senki 
sem viselheti a felnőtt csapatban, 
ezzel is tisztelegve a klubhűség 
mintaképe előtt (Fotók: Vasas At-
tila).
NB I. Liga, kvalifikáló kör a 11-
14. helyekért, 6. forduló
Gödöllői RC – Palota Volley 3-0 
(12, 19, 19)          -li-

röplAbdA – győztes ponttAl és győzelemmel búcsúzott széles petrA

A játékossal együtt a 13-as mezszám is visszavonult

Az elmúlt hétvégén testvérváro-
si meghívásnak eleget téve az 
ausztriai Bad Ischlben vett részt 
egy háromcsapatos U16-os foci-
tornán a Török Ignác Gimnázium 
14-16 évesekből álló iskolai csa-
pata, akiket elkísért Dr. Gémesi 
György polgármester is.
A gödöllői csapat, akik között 
három lány is helyet kapott, an-
nak ellenére, hogy a helyi klub 
korosztályos gárdájától és hor-
vát Opatija ellen is alulmaradt, 
kiválóan küzdöttek és mindkét 
ellenfél ellen szoros meccset tud-

tak játszani. A gödöllői testvérvá-
ros, Bad Ischl vendégszeretetét 
élvező TIG-diákok a focitorna 

után megcsodálhatták a kisváros 
gyönyörű belvárosát mielőtt ha-
zautaztak és minden bizonnyal 

élményekkel gazdagabban tértek 
haza Ausztriából.
Fotó: Tóth László          -tt-

testvérvárosi foci AusztriábAn – Bad ischlben járt a TiG csapata
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Aki keresett már kutyával al-
bérletet, bizonyára szembesült 
vele, hogy ez nem is olyan egy-
szerű feladat. A lakástulajdono-
sok többsége előítélettel visel-
tet a négylábú albérlők felé, az 
esetleges károkra, a nagyobb 
koszra és a hangos ugatásra 
hivatkozva, ami zavarja majd a 
szomszédokat. 
Az esetek többségében ez a 
kutyákról kialakított kép nem 

fedi a valóságot, hiszen egy jól 
szocializált és tanított kutyával a 
világon semmi probléma nincs. 
Igaz, nem egyszerű felmérni, 
hogy a potenciális albérlő meny-

nyi időt fordít kedvence képzé-
sére és ezáltal nehéz kiszűrni a 
trehány, nemtörődöm gazdikat. 
A lakástulajdonos tehát, meg-
könnyítve saját dolgát, eleve 
kizárja az állatos érdeklődők je-
lentkezését. De jól teszi-e mind-
ezt?
Ha egy kicsit más szemszög-
ből közelítjük meg a problémát, 
láthatjuk, hogy kisállattal nehéz 
megfelelő lakást találni. Akinek 

mégis sikerül kivennie egyet, 
meg is fogja becsülni azt, tehát 
hosszútávra lehet tervezni a ku-
tyás lakókkal. Ha félünk az állat 
által okozott károktól, kérjünk 

magasabb kauciót. Amennyiben 
a gazdi hajlandó ezt kifizetni, 
már tudhatjuk, hogy kezeskedik 
kutyájáért. 
De mit tehet a kutyás, hogy el-
nyerje leendő főbérlője bizal-
mát? 
Mutassuk be kedvencünket a 
főbérlőnek. Emeljük ki a legjel-
lemzőbb tulajdonságait, jelez-
zük, hogy általában mennyi időt 
töltene egyedül a lakásban. 
Előző főbérlőnktől kérjünk aján-
lást, ezzel bizonyítva, hogy 
az állattal korábban sem volt 
probléma. Amennyiben járunk 
kutyaiskolába, mutassuk be az 
elvégzett tanfolyamokról kapott 
okleveleinket. 
Tudni kell, hogy egy tanított, 
rendszeresen lemozga-
tott eb nem hódol olyan 
hobbiknak, mint a bú-
torrágás vagy a célta-
lan ugatás. 

Semmiképp se csempésszük 
be kedvencünket az új lakásba, 
hiszen ezzel teljesen aláásnánk 
a belénk vetett bizalmat.
Emellett persze az is fontos, 
hogy hagyjunk elegendő időt 
arra, hogy megtaláljuk a leg-
megfelelőbb albérletet, ami nem 
csak a mi, hanem kedvencünk 
igényeit is kielégíti (legyen sé-
táltatásra alkalmas terület a kö-
zelben vagy állatorvos elérhető 
távolságban stb). 
A költözést próbáljuk úgy időzí-
teni, hogy otthon tudjunk marad-
ni kutyánkkal 1-2 napot, amíg 
megszokja új otthonát. 
Bízunk benne, hogy idővel a 
lakástulajdonosok nyitottabbá 
válnak az állattartó albérlők felé.

Albérletben hAtlábon

Sajnos már 150 forinttól vásárolható élő kiscsibe, pár ezerért 
pedig dísznyúl, melyet sokan arra használnak, hogy elkáp-
ráztassák gyermekeiket. Seres Zoltán, az Orpheus Állatvé-
dő Egyesület vezetőjének tapasztalata az, hogy az össze-
vásárolt élő állatok ünnepek után legtöbbször unott terhek 
maradnak. Gondot okozhat a családnak az állat táplálása, a 
lakást piszkító szőrzet és a rendszeresen keletkező ürülék 
(és bűz) is. Az élő állat szőrére vagy tollára ezeken felül 
egyre többen allergiásak is. Az állati jövevényektől sokan 
durva módon próbálnak megszabadulni. Kukába dobják, út 
szélén eleresztik, WC-be húzzák le a megunt állatokat. Az 
Orpheus Állatvédő Egyesület munkatársai az elmúlt évek 
folyamán durva, extrém esetekkel is találkoztak. Amellett, 
hogy a megunt kisállatokat dobozba zárva, az út szélére 
dobják ki, a díszhalaktól toalettbe lehúzással, madaraktól 
kalitkából kieresztéssel próbálnak megszabadulni. Utcára 
dobva a háziállatként tartott nyuszi önálló életre képtelen. 
Ezenfelül a megunt házi kedvencet kidobni Magyarorszá-
gon bűncselekmény.
Az Orpheus Állatvédő Egyesület szegedi központja 
idén is próbál segíteni az ünnepek utáni kidobásra ítélt nyusziknak. Húsvét után egy hónapig, ha semmilyen más megoldás 
nincsen, utcára dobás helyett díjmentesen leadható az állatvédőknek minden megunt nyuszi. A www.ebangyal.hu felületén 
lehet felvenni az állatvédőkkel a kapcsolatot.

CUKI, DE NE VEGYÜNK ÉLŐ ÁLLATOT HÚSVÉTRA!!
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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!

A kertünk, balkonunk tervezésénél 
mindig nagyon sok fontos dolgot 
szoktunk sorra venni, ám legtöbb-
ször az illatok szerepe az utolsó sor-
ban kullog, pedig egy igazi, illatokkal 
teli kert testi-lelki felüdülésünket is 
szolgálja.

Az illatozó növények tehát oda ke-
rüljenek, ahol a legtöbbet élvezhet-
jük aromájukat, így az ablak alá, 
vagy balkonládákba, teraszok szé-
lén nagyon jó helyen lesznek. 
Rengeteg növény közül választha-
tunk, amelyek egészen ősz végé-
ig, sőt majdan télen is „nyárillatot” 

csempésznek otthonunkba, ám egy 
pár növény ajánlásával ezen a hé-
ten segítünk ebben a kérdésben. 
A tearózsákat mindenki ismeri. Ők, 
nagyobb hely híján  még nagyobb 
cserepekben is jól érzik magukat, 
ha megfelelő tápanyag utánpótlást 

kapnak és hosz-
szú hónapokig 
ontják színes, 
illatos virágaikat. 
Ám a legolcsóbb 
illatos szőnyeg, 
amit akár bal-
konládákba is 
ültethetünk, az 
egynyári illatos 
ternye magja, 
melyet fehér és 
lila színben él-
vezhetünk, illatát 
egész nap! Má-
sik egyszerűen 

gondozható, ám csak este illatozó 
egynyári bódító virágunk az estike 
és a díszdohány. Nappal diszkré-
ten virágoznak, ám este illatfelhővel 
gondoskodnak a jó hangulatunkért. 
Nagyobb kertekben akár fákkal is 
parfümözhetjük a kertet. Bódító illatú 
a japán díszcseresznye, a fényesle-

velű fagyal, de akár a hársfák illatát 
is használhatjuk. Nagyon dús illatot 
nyújt, a kerti viola és a tengeri viola 
összeültetése is, mert a különböző 
napszakokban felváltva nyílnak és 
illatoznak, így bejáratok elé is gyak-
ran ültetik, hogy a betérőt rögtön ér-
zéki örömökben részesítse. 
Télre is tudunk tartalékolni a sok-
sok illatból, ha egynyári rezedát 
ültetünk nyár közepe felé. Az első 
fagyok előtt a lakásba téve, világos 
helyre rakva, egész télen át élvez-
hetjük a nyár illatát. 
Illatok szempontjából a kellemeset 
a hasznossal is összeköthetjük, 

így ha a családban van gyengén 
látó, akkor hasznos lehet számá-
ra a kontrasztos illatú növényekkel 
szegélyezett ösvény.  Ilyen ösvényt 
akár praktikusan is készíthetünk 
fűszernövényekből, kakukkfűből, 
rozmaringból, vegyítve szegfűvel, 
kamillával. 
Így nem csak útbaigazít, hanem ké-
sőbb a konyhában ezeket a növé-
nyeket fel is használhatjuk.
Reméljük „illatos” cikkünk sok ker-
tészkedőnek ad új ötletet és elfog-
laltságot a következő hétre is. 

(Bujtás Anikó) 
  www.bujtaskert.iwk.hu

illatos kert a léleknek

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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EURóPAI PARLAMENTI KÉPVISELŐ VÁLASZTÁS 2019 – GÖDÖLLŐI SZAVAZóKÖRÖK
001.SZ. SZAVAZóKÖR
PILISI PARKERDŐ ERDÉSZET, 
CSEMETE-KERT 13.
ALMA UTCA    
BARACKOS UTCA  
BIRS UTCA 
BORÓKA UTCA
FENYVES KÖZ (18-IG  FOLYAMA-
TOS)
FENYVESI DÜLŐÚT 
FENYVESI FŐÚT 
FENYVESI NAGYÚT 
GESZTENYE UTCA 
GYERTYÁN UTCA
JUHAR UTCA 
KERT UTCA 
KERTÉSZ KÖZ 
KLAPKA KÖZ 
MANDULA UTCA 
NYÁR UTCA 
ÖRÖKZÖLD UTCA
ŐSZ UTCA 
SELYEMFENYŐ UTCA
SZÁZSZORSZÉP UTCA
TAVASZ UTCA 
TÉL UTCA 
TOBOZ UTCA  
VIOLA UTCA

002.SZ. SZAVAZóKÖR 
SZENT FERENC KÖZÖSSÉGI 
HÁZ, SZABADSÁG ÚT 251. 
GÁRDONYI GÉZA UTCA 
HAVAS UTCA 
KATONA JÓZSEF UTCA 
KINIZSI PÁL UTCA 
KLAPKA GYÖRGY ÚT 
MADÁCH IMRE UTCA 
NÁDAS UTCA 
NAPSUGÁR UTCA 
ŐRHÁZ UTCA 
PERES DŰLŐ 
PERES UTCA 
SZEDRES UTCA 
SZIVÁRVÁNY UTCA 
ZÁPOR UTCA

003.SZ. SZAVAZóKÖR 
SZENT FERENC KÖZÖSSÉGI 
HÁZ, SZABADSÁG ÚT 251. 
AVAR UTCA 
BABAT PUSZTA 
BÁNKI DONÁT UTCA 
BESNYŐ UTCA 
BOGLÁRKA UTCA 
BOJTORJÁN UTCA 
CSEMETE – KERT 
DAMJANICH JÁNOS UTCA
ERDÉLYI FERENC UTCA 
ERDŐSZÉL UTCA 
FOGADALOM UTCA
GYÖNGYVIRÁG UTCA 
HARMAT UTCA 
HÉTHÁZ UTCA 
HUN UTCA 
INCSŐI ERDÉSZHÁZ 
ISKOLA KÖZ 
IVÁNKA IMRE UTCA 
KANKALIN UTCA
KAPUCINUSOK TERE 
KERENGŐ UTCA 
KÖKÉNY UTCA 
LOMB UTCA 
MAGYAR UTCA 
MÁLYVA UTCA 
MIKES KELEMEN UTCA 
NAGYBOLDOGASSZONY TÉR 
ORGONA KÖZ 
PUSKÁS TIVADAR UTCA 
REPKÉNY UTCA 
SZABADSÁG ÚT    
(70-TŐL VÉGIG PÁROS OLDAL, 
135-TŐL VÉGIG PÁRATLAN 
ODAL)

SZÉKELY KÖZ
SZÉKELY BERTALAN UTCA 
SZKÍTA KÖRÚT 
SZTELEK DÉNES UTCA 
TÁBORNOK UTCA 
TAMÁS ATYA UTCA 
ZÚZMARA UTCA 
TEMETŐI ŐRHÁZ 
9 MÁV ŐRHÁZ

004.SZ. SZAVAZóKÖR 
DAMJANICH JÁNOS ÁLTALÁNOS 
ISKOLA BATTHYÁNY L. U. 32-34. 
AULICH LAJOS UTCA 
BALATON UTCA 
BATTHYÁNY LAJOS UTCA 
DANKÓ PISTA UTCA 
DÁRDA UTCA 
DUNA UTCA 
GRÓF TELEKI PÁL TÉR 
ISKOLA UTCA
SAJÓ UTCA 
SIÓ UTCA
SZABADSÁG ÚT (79-133 PÁRAT-
LAN OLDAL )
TISZA UTCA 
TURUL UTCA 

005.SZ. SZAVAZóKÖR 
MONTÁGH IMRE ÁLTALÁNOS 
ISKOLA DOBó KATICA. U. 2.
ANTALHEGYI LEJTŐ 
ANTALHEGYI UTCA 
ARANKA UTCA
ÁRVÁCSKA UTCA 
BAGOLY UTCA
BOROSTYÁN UTCA
DOMBOLDAL UTCA 
HÓVIRÁG UTCA 
IBOLYA UTCA 
ILLÉS KÖZ 
KILÁTÓ UTCA
MÓKUS UTCA 
PANORÁMA UTCA 
REKETTYE UTCA 
SZARVAS UTCA 
TÁJKÉP UTCA 
VIRÁG KÖZ 
ZSÁLYA UTCA

006.SZ. SZAVAZóKÖR 
MONTÁGH IMRE ÁLTALÁNOS 
ISKOLA DOBó KATICA. U. 2.
AGYAGOS UTCA
ALKOTMÁNY UTCA 
ASBÓTH SÁNDOR UTCA
BABATI UTCA (10-TŐL VÉGIG 
PÁROS OLDAL)
BÁSTYA UTCA 
CÍMER UTCA 
DOBÓ KATICA UTCA 
ÉRSEK UTCA
HŐS UTCA 
JOGAR UTCA
KARD UTCA 
KERESZT UTCA 
KNÉZICH KÁROLY UTCA (28-TÓL 
VÉGIG FOLYAMATOS)  
KOKÁRDA UTCA
KORONA TÉR 
MOHÁCS UTCA 
NÁDOR KÖZ
ORSZÁGALMA UTCA 
PALÁST UTCA 
PRÉSHÁZ UTCA 
SZENT GELLÉRT UTCA 
VASVÁRI PÁL UTCA 
ZÁSZLÓ UTCA

007. SZ. SZAVAZóKÖR 
ISKOLAÉPÜLET, MÁTYÁS K. U. 10. 
ÁDÁM UTCA (18-VÉGIG PÁROS 
OLDAL, 31-TŐL 135-IG PÁRAT-
LAN OLDAL)

ATTILA UTCA 
CSILLAG UTCA 
FECSKE UTCA
HOLD UTCA 
HOLLÓ UTCA 
HUNYADI JÁNOS UTCA (39, 52-
TŐL VÉGIG FOLYAMATOS)  
KELEMEN LÁSZLÓ UTCA 
KNÉZICH KÁROLY UTCA (1-TŐL 
27-IG FOLYAMATOS) 
MÁTYÁS KIRÁLY UTCA (24-TŐL 
VÉGIG PÁROS OLDAL, 53-TÓL 
VÉGIG PÁRATLAN OLDAL) 
ÖREGHEGYI UTCA 
RADNÓTI MIKLÓS UTCA 
SZILÁGYI ERZSÉBET UTCA
VENYIGE UTCA
VINCELLÉR UTCA 
ZENGŐ UTCA 

008.SZ. SZAVAZóKÖR 
NYÁRI NAPKÖZISTÁBOR BLA-
HÁNÉ UTCA 132.
ARADI UTCA
BERKENYE UTCA
BONCSOKI DŰLŐÚT 
CSALOGÁNY UTCA 
CSIPERKE UTCA 
ESTIKE UTCA 
FŰZFA UTCA 
GERLE UTCA 
HAJNALKA UTCA
HÁRSFA UTCA 
HEGY UTCA
HEGYALJA UTCA  
HEGYESI MARI UTCA 
HÉRICS KÖZ
ILONA UTCA 
KÁPOLNA KÖZ 
KIS-KOMLÓS UTCA
KÖKÖRCSIN UTCA
LÁZÁR VILMOS UTCA 
LIGETI JULISKA UTCA 
MARGITA UTCA 
PERCZEL MÓR UTCA
PERESZKE UTCA 
SŐTÉR KÁLMÁN UTCA
TOPOLYA UTCA
VŐFÉLY KÖZ
VÖLGY UTCA 

009.SZ. SZAVAZóKÖR 
ÖREGEK NAPKÖZI OTTHONA, 
BLAHÁNÉ UTCA 45.
AKÁCFA UTCA 
BLAHÁNÉ UTCA 
BODZA KÖZ 
BUZOGÁNY UTCA 
CSERJÉS KÖZ
DIÓFA UTCA 
FÜVES KÖZ 
GALAGONYA UTCA 
GALAMB UTCA
GIDA KÖZ
HATÁRJÁRÓ ÚT 
KECSKÉS DŰLŐ 
NYÁRFA UTCA 
NYÁRKÚT UTCA 
RÉT UTCA 
RIGÓ UTCA 
SAS UTCA 
TÖLGYFA UTCA 
ÚRRÉTI UTCA

010.SZ. SZAVAZóKÖR 
FŐVÁROSI SZOCIÁLIS OTTHON, 
DóZSA GYÖRGY ÚT 65. 
DÓZSA GYÖRGY ÚT 65.-65/A-67.

011.SZ. SZAVAZóKÖR 
FENYŐLIGET óVODA, TÁNCSICS 
MIHÁLY ÚT 1. 
AMBRUS ZOLTÁN KÖZ 
DÓZSA GYÖRGY ÚT (11-TŐL  

19-IG PÁRATLAN OLDAL 
KOSSUTH LAJOS UTCA (15-TŐL 
VÉGIG PÁRATLAN OLDAL, 28-tÓL 
VÉGIG PÁROS OLDAL) 
REMSEY JENŐ KÖRÚT 
SZENT IMRE UTCA (3-TÓL 15-IG  
PÁRATLAN OLDAL, 6-TÓL 12/A-IG 
PÁROS OLDAL) 
TÁNCSICS MIHÁLY ÚT (8-TÓL 18-
IG PÁROS OLDAL)
26 MÁV ŐRHÁZ

012.SZ. SZAVAZóKÖR 
FENYŐLIGET óVODA, TÁNCSICS 
MIHÁLY ÚT 1. 
BALASSI BÁLINT UTCA
CSONKÁS KÖZ  
DOBOGÓ UTCA 
DÓZSA GYÖRGY ÚT (21-TŐL 
63/A-IG PÁRATLAN OLDAL, 69-
TŐL VÉGIG PÁRATLAN OLDAL) 
ERKEL FERENC UTCA 
HARASZTI KÖZ 
HARASZTI UTCA 
HOMOKI NAGY ISTVÁN UTCA 
KANDÓ KÁLMÁN UTCA 
KENYÉRGYÁRI UTCA 
KOTLÁN SÁNDOR UTCA 
KÖRÖSFŐI KRIESCH ALADÁR 
UTCA 
LIGET UTCA
MEZSGYE ÚT 
MIKSZÁTH KÁLMÁN UTCA 
MÓRA FERENC UTCA 
MÓRICZ ZSIGMOND UTCA 
SEMMELWEIS UTCA 
SPORT KÖZ 
SZADAI UTCA
SZÉCHENYI ISTVÁN UTCA 
SZENT IMRE UTCA (12/B-TŐL 
VÉGIG PÁROS OLDAL) 
SZENT IMRE UTCA (17-TŐL VÉ-
GIG PÁRATLAN OLDAL) 
TÁNCSICS MIHÁLY ÚT (4-IG 
PÁROS OLDAL, 1-VÉGIG PÁRAT-
LAN OLDAL, 20-TÓL VÉGIG  
PÁROS OLDAL )
TOLDI MIKLÓS UTCA 
VÁROSMAJOR UTCA 
VIRÁG UTCA

013.SZ. SZAVAZóKÖR 
MOSOLYGó óVODA, KAZINCZY 
KÖRÚT 32. 
BERENTE ISTVÁN UTCA
BOSSÁNYI KRISZTINA UTCA
DÓZSA GYÖRGY ÚT (54-TŐL 
VÉGIG PÁROS OLDAL) 
GARÓ EMÍLIA UTCA
HAMVAY FERENC UTCA 
KAZINCZY KÖRÚT 
KAZINCZY FERENC UTCA 
KLEBESBERG KUNO UTCA 
KORNYA MIHÁLY UTCA
MÁRKI SÁNDOR UTCA 
ODRAY JÁNOS UTCA 
OTTÓ FERENC UTCA 
RIPKA FERENC UTCA
THEGZE LAJOS UTCA 
UNDI MARISKA UTCA

014.SZ. SZAVAZóKÖR 
ISKOLAÉPÜLET, MÁTYÁS KI-
RÁLY UTCA 10.
ÁDÁM UTCA (1-TŐL 29-IG  PÁRAT-
LAN OLDAL, 2-TŐL 16-IG  PÁROS 
OLDAL) 
ÉVA UTCA 
HUNYADI JÁNOS UTCA (1-TŐL 
38-IG FOLYAMATOS, 40-TŐL 0/A.   
FOLYAMTOS)
MÁTYÁS KIRÁLY UTCA (1-TŐL 
51-IG PÁRATLAN OLDAL, 2-TŐL 
22-IG PÁROS OLDAL) 
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NAP UTCA 
RÁKÓCZI FERENC UTCA 
RÓZSA UTCA 
RÖGES UTCA 
SURIN ISTVÁN UTCA

015. SZAVAZóKÖR
ISKOLAÉPÜLET, MÁTYÁS KI-
RÁLY U. 10.
ARANY JÁNOS ÚT (35, 37-TŐL 
VÉGIG FOLYAMATOS)
BÁTHORI ISTVÁN UTCA  
BEM JÓZSEF UTCA
BERCSÉNYI MIKLÓS UTCA 
BOCSKAI ISTVÁN UTCA
CSANAK UTCA
GOMBA UTCA
HAJÓ UTCA
REMÉNY UTCA
SZÍV UTCA
ZRÍNYI MIKLÓS UTCA

016. SZAVAZóKÖR
ERKEL FERENC ÁLTALÁNOS 
ISKOLA, SZABADSÁG TÉR 18.
ERZSÉBET KIRÁLYNÉ KÖRÚT 
MAGYAR KÁZMÉR KÖZ  
MIHÁLY DÉNES KÖZ
NAGY SÁNDOR KÖZ
SZABADSÁG TÉR (12-TŐL 17-IG 
FOLYAMATOS)
SZENT ISTVÁN TÉR

017. SZAVAZóKÖR
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT, PETŐFI 
SÁNDOR TÉR 4-6.
BAJCSY-ZSILINSZKY UTCA
DÓZSA GYÖRGY ÚT (50-IG PÁ-
ROS OLDAL)
DÓZSA GYÖRGY ÚT (1-TŐL 7-IG 
PÁRATLAN OLDAL)
GÁBOR ÁRON UTCA
KAMPIS ANTAL TÉR
KOSSUTH LAJOS UTCA (26-IG 
PÁROS OLDAL)
KOSSUTH LAJOS UTCA (1-TŐL 
13-IG PÁRATLAN OLDAL)
LUMNICZER SÁNDOR UTCA (1-
TŐL 7-IG PÁRATLAN OLDAL)
LUMNICZER SÁNDOR UTCA (2-
TŐL 12-IG PÁROS OLDAL)
PETŐFI SÁNDOR TÉR
PETŐFI SÁNDOR ÚT
RÁKOS PATAK UTCA
SZABADSÁG TÉR (0-11-IG FOLYA-
MATOS)
SZABADSÁG TÉR (18-TÓL VÉGIG 
FOLYAMATOS)
SZABADSÁG ÚT (1-TŐL 7-IG PÁ-
RATLAN OLDAL)
SZILHÁT UTCA

018. SZAVAZóKÖR
PETŐSI SÁNDOR ÁLTALÁNOS 
ISKOLA, MUNKÁCSY MIHÁLY 
ÚT 1.
PATAK TÉR 
SZABADSÁG ÚT (11-TŐL 13-IG 
PÁRATLAN OLDAL)
SZENT JÁNOS UTCA (26-IG PÁ-
ROS OLDAL)
SZENT JÁNOS UTCA (1-TŐL VÉ-
GIG PÁRATLAN OLDAL)

019. SZAVAZóKÖR
PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS IS-
KOLA, MUNKÁCSYMIHÁLY ÚT 1.
BETHLEN GÁBOR UTCA (1-TŐL 
17-IG PÁRATLAN OLDAL)
BETHLEN GÁBOR UTCA (2-TŐL 
22-IG PÁROS OLDAL)
LUMNICZER SÁNDOR UTCA (9-
TŐL VÉGIG PÁRATLAN OLDAL)
LUMNICZER SÁNDOR UTCA (14-
TŐL VÉGIG PÁROS OLDAL)

MUNKÁCSY MIHÁLY ÚT
PAÁL LÁSZLÓ KÖZ
SZABADKA UTCA (8/C-IG PÁROS 
OLDAL)
SZABADKA UTCA (3-3/A-IG PÁ-
RATLAN OLDAL)
SZABADSÁG ÚT (15-TŐL 21-IG 
PÁRATLAN OLDAL)
SZENT JÁNOS UTCA (30-TÓL 
VÉGIG PÁROS OLDAL)
ZOMBOR UTCA (1-TŐL 1/B-IG  
PÁRATLAN OLDAL)

020. SZAVAZóKÖR
PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS IS-
KOLA, MUNKÁCSY MIHÁLY ÚT 1.
ÁRPÁD UTCA
BETHLEN GÁBOR UTCA (19-TŐL 
VÉGIG PÁRATLAN OLDAL)
BETHLEN GÁBOR UTCA (26-TÓL 
VÉGIG PÁROS OLDAL)
DEÁK FERENC TÉR  
GRASSALKOVICH ANTAL UTCA 
(1-TŐL 7-IG PÁRATLAN OLDAL)
KÖR UTCA
SZŐLŐ UTCA

021. SZAVAZóKÖR
PALOTAKERT ÓVODA, PALO-
TA-KERT 17-18. 
PALOTA-KERT
PALOTAKERT
SZABADSÁG ÚT (8-TÓL 28/A-IG 
PÁROS OLDAL)

022. SZAVAZóKÖR
PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS IS-
KOLA, MUNKÁCSY MIHÁLY ÚT 1.
BARTÓK BÉLA UTCA
BÉKE UTCA
FILLÉR UTCA
FIUME UTCA
FORINT UTCA
GRASSALKOVICH ANTAL UTCA 
(2-TŐL VÉGIG PÁROS OLDAL)
GRASSALKOVICH ANTAL UTCA 
(9-TŐL VÉGIG PÁRATLAN OLDAL)
JÓZSEF ATTILA UTCA
KISS JÓZSEF UTCA
KODÁLY ZOLTÁN UTCA (1-TÓL 
3-IG PÁRATLAN OLDAL)
MÁRCIUS 15. UTCA  
NAGYVÁRAD UTCA (1-TŐL 27-IG 
FOLYAMATOS)
NAGYVÁRAD UTCA 29-29/A  
OKTÓBER 6. UTCA
SZABADKA UTCA (5-TŐL VÉGIG 
PÁRATLAN OLDAL)
SZABADKA UTCA (10-TŐL VÉGIG 
PÁROS OLDAL)
SZABADSÁG ÚT (25-TŐL 33-IG 
PÁRATLAN OLDAL)
TÁTRA UTCA  
TESTVÉRVÁROSOK ÚTJA 
TOMPA MIHÁLY UTCA
ZOMBOR UTCA (2-TŐL VÉGIG PÁ-
ROS OLDAL)
ZOMBOR UTCA (3-TÓL VÉGIG PÁ-
RATLAN OLDAL)

023. SZAVAZóKÖR
CIVILHÁZ, SZABADSÁG ÚT 23.
ARANY JÁNOS ÚT (36/B-IG PÁ-
ROS OLDAL)
ARANY JÁNOS ÚT (1-TŐL 33-IG 
PÁRATLAN OLDAL)
BABATI UTCA (8-IG PÁROS OL-
DAL)
BABATI UTCA (1-TŐL VÉGIG PÁ-
RATLAN OLDAL)
BRASSÓ UTCA
CSOKONAI VITÉZ M. UTCA
DEMBINSZKY JÓZSEF UTCA
EPERJES UTCA
ÉSZAK UTCA

HEGEDŰS GYULA UTCA
JÓKAI MÓR UTCA
KAFFKA MARGIT UTCA
KISFALUDY SÁNDOR UTCA
KODÁLY ZOLTÁN UTCA (2-TŐL 
VÉGIG PÁROS OLDAL)
KODÁLY ZOLTÁN UTCA (5-TŐL 
VÉGIG PÁRATLAN OLDAL)
KOMÁROMI UTCA
KÖLCSEY FERENC UTCA
NAGYVÁRAD UTCA (28, 30-TÓL 
VÉGIG FOLYAMATOS)
RAKTÁR UTCA
SZABADSÁG ÚT (30-TÓL 66-IG 
PÁROS OLDAL)
SZABADSÁG ÚT (35-TŐL 77-IG 
PÁRATLAN OLDAL)
SZENTGYÖRGYI ALBERT UTCA 
VÖRÖSMARTY MIHÁLY UTCA

024. SZAVAZóKÖR
PREMONTREI GIMNÁZIUM, 
TAKÁCS MENYHÉRT ÚT 2.
ATE KÍSÉRLETI TÉR
BÚZAVIRÁG UTCA
EGYETEM TÉR
ERDÉSZ KÖZ
FÁCÁN SOR
FENYVES KÖZ (19-TŐL VÉGIG  
FOLYAMATOS)
IPOLYSÁG UTCA
JÁSZÓVÁR UTCA
KASSA UTCA
KIKERICS UTCA
LELESZ UTCA
MAKARENKÓ TELEP
MÁRIA UTCA
NEFELEJCS UTCA
OTTLIK GÉZA UTCA
ŐZ UTCA
PÁTER KÁROLY UTCA
PIPACS UTCA
PREMONTREI UTCA
RÓNAY GYÖRGY UTCA
ROZSNYÓ UTCA
SZIE KOLLÉGIUM
TAKÁCS MENYHÉRT ÚT,
TÚRÓC UTCA
VÁRADHEGYFOK UTCA
ZARÁNDOK UTCA

025. SZAVAZóKÖR
PREMONTREI GIMNÁZIUM, 
TAKÁCS MENYHÉRT ÚT. 2.
ALKONY UTCA
BÉRI BALOGH ÁDÁM UTCA
BESSENYEI GYÖRGY UTCA
BORBOLYA UTCA
CSILLAGFÜRT UTCA
KIRÁLY UTCA
KÖZTÁRSASÁG ÚT 
LEVENDULA UTCA
MARIKA TELEP
PITYPANG UTCA
RÓMER FLÓRIS UTCA
SZÁRÍTÓ PUSZTA
VADÁSZ UTCA

026. SZAVAZóKÖR
PREMONTREI GIMNÁZIUM, 
TAKÁCS MENYHÉRT ÚT 2.
ESZE TAMÁS UTCA
KISS ERNŐ UTCA
NAGY LÁSZLÓ UTCA
NÉMETH LÁSZLÓ UTCA
PODMANICZKY UTCA
SIMON ISTVÁN UTCA
SZABÓ PÁL UTCA
SZÁNTÓ KOVÁCS JÁNOS KÖZ
THÖKÖLY IMRE UTCA
VERES PÉTER UTCA

027. SZAVAZóKÖR
HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS 
ISKOLA, LÉGSZESZ UTCA 10.
ADY ENDRE SÉTÁNY 11. 
ADY ENDRE SÉTÁNY (56-TÓL 
VÉGIG FOLYAMATOS)
ÁLLAMITELEP
ÁLLAMITELEPEK
ÁLLOMÁS TÉR
ÁLLOMÁS ÚT
ALSÓ-TÓ UTCA
ALVÉG UTCA
ÁOI TELEP
ARBORÉTUM
BAROMFI TELEP
BIHARI JÁNOS UTCA
BONOKA TANYA
CSIPKE UTCA
DALMADY GYŐZŐ UTCA
DÉRYNÉ UTCA
FELSŐ-TÓ UTCA
FÜRDŐ UTCA
GÉPGYÁRI LAKÓTELEP
GULYÁS TANYA
HAJNAL UTCA
HORGÁSZTÓ UTCA
ISASZEGI ÚT
LÉGSZESZ UTCA
LISZT FERENC UTCA
MALOMTÓ UTCA
MÁV ÁLLOMÁS
MÁV NŐI MUNKÁSSZÁLLÓ
MÉHÉSZET
ŐRÖSI PÁL ZOLTÁN SÉTÁNY 
SÍK SÁNDOR UTCA
TANÍTÓ KÖZ
VAK BOTTYÁN UTCA
VILLANYTELEP UTCA

028. SZAVAZóKÖR
HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS 
ISKOLA, TÖRÖK IGNÁC UTCA 5.
ADY ENDRE SÉTÁNY (12-54-IG 
FOLYAMATOS) 
ADY ENDRE SÉTÁNY (1-TŐL 10-
IG FOLYAMATOS)
BATSÁNYI JÁNOS UTCA
BLÁTHY OTTÓ UTCA
CSONKA JÁNOS UTCA
DESSEWFFY ARISZTID UTCA
FAISKOLA TÉR
FAISKOLA UTCA
GANZ ÁBRAHÁM UTCA
GÉBICS UTCA
HAJNÓCZY JÓZSEF UTCA
HONVÉD UTCA
IFJÚSÁG UTCA
JÁZMIN UTCA
KASTÉLY
KÉTHÁZ UTCA
KŐRÖSI CSOMA UTCA
KÜHNE EDE UTCA
KÜTTEL TANYA
LOVARDA UTCA
LOVAS UTCA
MAGTÁR KÖZ
MAJOR UTCA
MARTINOVICS IGNÁC UTCA
MÉHÉSZ KÖZ
NAGYREMETE
PACSIRTA UTCA
PATTANTYÚS ÁBRAHÁM KÖRÚT
REPÜLŐTÉR
REPÜLŐTÉRI ÚT
SZABADSÁG ÚT (6-IG PÁROS 
OLDAL)
TAVASZMEZŐ UTCA
TELEP UTCA
TESSEDIK KOLLÉGIUM
TESSEDIK SÁMUEL ÚT
TÖRÖK IGNÁC UTCA
VÁGÓHÍD
VÁSÁR UTCA
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INGATLAN
+ Bontandó házat vagy építési telket vennék 
Gödöllőn! Tel:20/944-7025
+ Eladó lakást keresek központban! Tel:20/944-
7025
+ Szadán, központban, n+3 szobás, egyszin-
tes, ikerházfél 400m2-es telekkel eladó! Irány-
ár: 40,9Mft Tel:20/772-2429
+ Szadán új építésű csok képes n+4 szobás 
ikerházak eladók! Irányár: 45MFt, www.godol-
loihaz.hu Tel:20/804-2102
+ Gödöllő keresett részén új építésű/ újszerű, 
rezsimentessé tehető, extra energiatakarékos 
n+3 szobás lakás dupla kocsibeállóval eladó! 
Irányár: 47,9Mft Tel:20/772-2429
+ Szent J. utcában 59m2-es, 4.emeleti, kon-
vektoros, felújított lakás KEDVEZŐ áron 
25.9MFt-ért ELADÓ! 20/539-1988
+ Gödöllő Blahai részén 968m2-s, 8m szé-
les belterületi telek 30m2-es faházzal eladó! 
7,5MFt Tel.:20/218-8577
+ Gödöllőn 725nm-es telekrésszel kulcsrakész 
108nm-es új építésű CSOK képes garázs-
kapcsolatos ikerház eladó, 3 szoba + nappali 
+ tetőtéri beépítési lehetőséggel. Érd: 06-30-
588-5889
+ Gödöllő kertvárosi részén 130 m2-es ker-
tes 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 oldalon, 
2001-2004-ben épült 150 nm-es ház beépített 
tetőtérrel, 859 nm-es gondozott telekkel eladó. 

Beszámítunk 50 
nm-es, 1,5 szo-
bás, 1.emeleti la-
kást Gödöllőn. Tel: 
06-30-311-1422 
+ Gödöllő köz-
pontjához közel, 
kertvárosi övezet-
ben eladó 50,13 
nm-es, téglaépíté-
sű, konvektoros, 
erkélyes, kétszo-
bás, 2.em. lakás 
tárolóval. Parkolás 
az utcán, nem fizetős. Max. 10 perces séta a 
HÉV, busz pályaudvar, rendelő, iskola, óvoda, 
egyetem, gimnázium. Iár: 25,9MFt. Érd: 06-70-
387-2908 
+ 1-2 szobás lakást keresek megvételre, sa-
ját célra Gödöllőn. Magánszemély vagyok, 
magánszemélyek jelentkezését várom. 06-30-
688-1672
+ Eladó Gödöllő Röges részén egy nappali+ 
2szobás, teljesen felújított családi ház terasz-
szal, fúrt kúttal, kocsibeállóval, garázzsal, 
elektromos kapuval 760 nm-es telken fe-
dett 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, ön-
tözőrendszerrel felszerelve csodálatos 

panorámával. I.á.: 
65 mFt 0620-919-
4870
+ Eladó Gödöllő 
királytelepi részén 
egy 2szintes, 2ge-
nerációs, 4szobás, 
2konyhás, 2fürdő-
szobás családi ház 
felújítva, új tetővel, 
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 laká-
sos társasházban 80 
és 100nm közötti laká-
sok kulcsrakész álla-
potban CSOK és hitel 
lehetőséggel. Bővebb 
információ Főnix Ingat-
lanirodánál az alábbi 
telefonszámon: +36-
20-919-4870
+ Eladó Gödöllőn egy 
2 generációs, 5szobás, 
2nappalis, 2fürdőszo-
bás téglából épült csa-
ládi ház. I.á.: 36,5 mFt 
0620-919-4870
+ Eladó Gödöllő kertvá-
rosában egy 70nm-es 
családi ház saroktel-
ken, mely ikerház épí-

tésére alkalmas. I.á.: 33 mFt 0620-919-4870

ALBÉRLET KIADÓ
+ 90nm-es 3 szobás + parkoló lakás kiadó Gö-
döllőn, további információ: +36 30 588 5889 
+ Gödöllőn május 1-től a Remsey krt-on más-
fél szobás, második emeleti, erkélyes, részben 
bútorozott lakás kiadó: 130.000 Ft/hó + rezsi + 
két havi kaució. Tel: 06-30-346-5408 
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+ Kiadó Gödöllőn 2 szobás, 56 nm-es, erké-
lyes, felújított, bútorozatlan, konvektoros lakás 
csendes helyen május 1-től hosszútávra, 1-2 
személy részére. 130.000 Ft/hó + rezsi + két 
havi kaució. Tel: 06-20-210-9937 
+ Gödöllő központjában 3. emeleti, bútorozott, 
teljesen felszerelt, 56 nm-es, erkélyes lakás 
kiadó. Állandó költségek: 150.000 Ft rezsivel 
együtt. 2 havi kaució szükséges. Érd: 06-30-
2468-391 

ÁLLÁS
+ SZAKKÉPZETT FÉRFI BETEGÁPOLÓT 

keresünk Kerepe-
sen nappali munkára 
(reggel 8 órától este 
kb 19 óráig) heti több 
alkalomra, hosszabb 
távon. Érd: 06-30-
577-9661
+ Munkaidő pótlékkal 
több, ill. egy műsza-
kos munkarendbe 
műanyagfeldolgozó gödöllői kft felvesz 
NAPPALI BIZTONSÁGI ŐRT, BETANÍ-
TOTT MUNKÁSOKAT, RAKTÁROST, 

SZERSZÁMKÉSZÍTŐT: tel: 
06-20-9423-112, www.plas-
texpress.hu 
+ TÁBLAGÉPPEL, OKOSTE-
LEFONNAL végezhető mun-
ka! 06-20-777-1122
+ Gödöllőn a Csíkos Pizzéri-
ába kiemelt fizetéssel PIZZA 
FUTÁRT, PULTOS LÁNYT, 
PIZZA SZAKÁCSOT, ill. a Csí-
kos ABC-be BOLTI ELADÓT 
felveszünk. Tel: 06-70-772-
7850 vagy személyesen a 
helyszínen! 
+ TAKARÍTÓI ÁLLÁSRA ke-
resünk munkatársat hosszú 
távra, GÖDÖLLŐI MUNKA-
HELYRE - NAPI 8 ÓRÁRA 
– BEJELENTETT ÁLLÁS. 
ELVÁRÁSOK: MUNKÁJÁ-
RA IGÉNYES, PRECÍZ, ÉS 
GYORS, JOGOSÍTVÁNNYAL 
és saját gépkocsival RENDEL-
KEZŐ, MEGBÍZHATÓ, NEM-
DOHÁNYZÓ. Nettó fizetés: 
160.000,- Ft. Gödöllő és köz-
vetlen körzetéből, fényképes 
bemutatkozó levelet várunk: 
email: gaalautohaz@opelgaal.
hu
+ Parkok és kertek gondozá-
sához keresek fiatal férfi segítőt heti 
2-3 alkalomra. Tel: 06-20-428-4545 

+ SZAKÁCSOT és 
KONYHAI KISEGÍTŐT 
felveszünk. Szada, a 
Szűcs Fogadója. Érd: 
06-20-9430-746 
+ A Gödöllői Kastély-
kert Óvoda állást hirdet 
ÓVODAPEDAGÓGUS 
munkakör betöltésére, 
határozatlan idejű köz-
alkalmazotti jogviszony-
ban. A pályázatokat a 
következő e-mail címre 
várjuk: martinovicso-
voda@gmail.com. Érd: 
28/420-786 
+ Családi házak és la-
kások alkalmi, illetve 
komplett TAKARÍTÁSÁT 
VÁLLALOM. Hívjon bi-
zalommal. Tel: 06-70-
903-0682
+ Lottóvizsgával rendel-
kező ELADÓT keresünk 
gödöllői lottózóba, két 
műszakos munkarend-

be, azonnali kezdéssel! Érd: 06-30-638-9788 
+ Szakképzett AUTÓSZERELŐ munkatársat 
keresek Gödöllőre. Bér megegyezés szerint! 
Tel: 06-20-375-3635

SZOLGÁLTATÁS
+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 50 nyelven, 
anyanyelvi, diplomás, gyakorlott szakfordítók-
kal! Kedvezményes árak. I.L.I Fordítóiroda, 
Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.: 06-20-556-2653, 
06-20-543-1775, e-mail: info@ili.hu, ili.godol-
lo@gmail.com
+ KERTGONDOZÁS. Bízza most rám! Faki-
vágás, sövényvágás, bozótirtás, fűnyírás, fű-
kaszálás. Füvesítés, gyepfelújítás, vegyszeres 
gyomirtás. Rotációs kapálás. Gyepszellőzte-
tés. Metszés, faültetés. Ágak, levelek elszál-
lítása. Ereszcsatorna tisztítás. Kert takarítás. 
Gépi permetezés. Kerítésfestés. Kerti tavak 
tisztítása. 06-30-747-6090 
+ KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszám-
fejtés, tanácsadás. Irodák: Gödöllő, Szada. 
Tel: 30/592-1856, 30/508-1380, 28/784-752 
+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS, 
fürdőszobák, régi fűtési rendszerek, vízvezeté-
kek felújítása. CIRKÓK, GÁZKÉSZÜLÉKEK, 
KONVEKTOROK karbantartása felújítása, ja-
vítása. Tel: 06-20-9527-289, 06-28-476-229 
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+ SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon 
bizalommal, házhoz megyek. Számítógép sze-
relés, rendszer és programtelepítés, vírusirtás 
garanciával. Hétvégén is! Tel: 06-30-333-9201 

+ SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS. 
Ingyenes árajánlat! Tiszta, rendes munka! Tel: 
06-20-4359-650
+ DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉLKÜL. 
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 oldom 
4 év tapasztalatával Gödöllőn. További infót, 
véleményeket a www.ThetaGodollo.hu oldala-
mon találsz. A kezelés ára 9900 Ft. Garantá-
lom Neked, hogy a végén elégedetten távozol. 
Ellenkező esetben ingyen adom. Élj kevesebb 
stresszel hosszabb ideig! Adsz esélyt magad-
nak? Ha igen, KÉRJ IDŐPONTOT MOST: 06-
20-367-4274
+ LAKÁSOK, IRODÁK KÖLTÖZTETÉSE, lom-
talanítás. Pianínó-, páncélszekrény szállítás. 
Hétvégén is. NEER TEHER 06-70-648-7660
+ DUGULÁS ELHÁRÍTÁS falbontás nélkül. 
Ázások csőtörések megszüntetése. Vécék tar-
tályok csapok szifonok cseréje. Csatorna ka-
merázás. VÍZSZERELÉS. 06-20-491-5089
+ Apollo Ambulance Service Kft. Vállalunk 
személyre szabott személyszállítást a nap 24 

órájában. Szakrende-
lésre, CT, MRI, vizs-
gálatokra, kórházba, 
illetve onnan haza, 
családi eseményre, 
gyászszertartásra, stb. 
Tel: 06-70-7702-338
+ Azonnali kezdéssel 
vállalok HÁZÉPÍTÉST 
teljes kivitelezéssel, 
KŐMŰVES MUNKÁT, 
BURKOLÁST, VÍZ-
SZERELÉST, TETŐ-
JAVÍTÁST! Tel: 06-70-
361-9679 
+ REDŐNYJAVÍTÁS, 
GURTNICSERE akár 
2 órán belül! Új redőny 
azonnal megrendel-
hető! Péter úr, 06-20-
3685-888 
+ KÖLTÖZTETÉS! 
BÁRMIT, BÁRHOL, 
BÁRMIKOR! Igény 
esetén RAKTÁRO-
ZÁST, LOMTALANÍ-
TÁST is vállalunk. Tel: 
06-70-621-6291 
+ NYÍLÁSZÁRÓK 
SZAKSZERŰ beépíté-
se, illetőleg értékesítése kedvező áron. Ajtók, 
ablakok, tetősíkablakok, garázskapuk. Felmé-

rés adott területen ingyenes. Ajánlatkérés 
e-mail címen: einbauinvest@gmail.com Ér-
deklődni: H-P 9-17-ig 06-70-3888-369 
+ TÁRSASHÁZAK KÖZÖS KÉPVISELETÉT 
VÁLLALOM. Hívjon bizalommal: Kovács 
Anikó 06-70-466-4367
+ SZOBAFESTÉS – MÁZOLÁS – TAPÉTÁ-
ZÁS. Tiszta, igényes munka. Tel: 06-20-428-
4327 
+ Ha Ön olyan SZOBAFESTŐT keres, aki 

nem fogyaszt alko-
holt, kedvező áron, 
rövid határidő-
vel és igényeinek 
megfelelően végzi 
a munkálatokat, 
akkor jó helyen jár, 
mert megtalálta! 
Hívjon bizalommal: 
06-70-774-1780

EGÉSZSÉG, TES-
TÁPOLÁS
+ Gyógypedikűr: 
tyúkszem, sze-
mölcs, bőrkemé-
nyedés, vastag be-
nőtt gombás köröm 
kezelése, ápolása. 
Ta l p m a s s z á z s . 
Óvakodjon a feke-
tén dolgozó házaló 
kontároktól! 30 év 
szakmai háttér. Bá-
rándi József 06-20-
532-7275

ÜDÜLÉS
+ Kiadó apartma-
nok Horvátország-
ban, Trogirnál. 
Családoknak és 
t á r s a s á g o k n a k 
is kiváló. Közel a 
parthoz, nagy te-
raszok, teljes ten-
geri panoráma, 
www.santafumija.
hr. Érd: 06-20-467-
4199

ADÁS-VÉTEL
+ RÉGISÉG. Pappné Szilvia szakbecsüs díj-
talan kiszállással vásárol antik bútorokat, fest-
ményeket, órákat, mindenféle szobrokat, vitrin 
dísztárgyakat, ezüstöt (hibás és hiányos dara-
bokat is), régi pénzeket, könyveket, bizsukat 
és ékszereket, borostyánt, mindenféle régi-
séget és HAGYATÉKOT. Legmagasabb áron 
vásárolunk első vevőként! Tel: 70/942-0806, 
20/465-1961 
+ ALMAVÁSÁR! Ismét kapható CSÁNYI 
ALMA: Idared, Zöld és KR-11-es (Jonatán, 
Starking keveréke). 100-200 Ft/kg-ig. Ugyanitt 
lé és cefre alma: 50 Ft/kg. Tel: 06-28-411-298, 
06-20-4359-650 
+ Jó állapotban lévő használt bútorok eladók: 
ágyneműtartó, 2db fotel, 2db rekamié, 1db do-
hányzóasztal és Philips szagelszívó. Érdeklőd-
ni egész nap: 06-20-540-1111
+ GYÖNYÖRŰ OSZLOPTUJÁK kaphatók 
Gödöllőn termelőtől. Több mint 1.000 közül 
választhat 30-40 %-os áron. Szállításba bese-
gítek. Tel: 30/569-8137 
+ Eladó egy ÚJ szoba WC eredeti csomago-
lásban. Összerakható, állítható típus. Érd: 06-
30-639-1426 
+ Eladó Gödöllő belvárosában egy relax fotel 
lábtartóval, bézs színben és új állapotban. Ár: 
20.000 Ft. Érdeklődni a +36-30-435-8929-es 
telefonszámon lehet.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
+ AKKUMULÁTOR minden típusú gépjár-
műhöz szaküzletünkben vagy kiszállítással. 
Szolgáltatásaink: beszerelés, bevizsgálás, töl-
tés-mérés, szaktanácsadás. Minőségi akkuk, 
új akciók. Gödöllő, Dózsa Gy. út 50. (Teme-
tővel szemben) 06-30-536-4300, 28/611-728 
www.akkugodollo.hu

EGYÉB
+ MEGBÍZHATÓ, kedves, fiatal nő ELTARTÁSI 
SZERZŐDÉST kötne idős hölggyel! Tel: 06-30-
648-4642 
+ MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludá-
nyi Méhészetből! Akác-, Virág-, Hárs-, Gesz-
tenye-, Repce krém-, Lépesméz, Propolisz, 
Virágpor, DIÓBÉL kapható. 3kg fölött házhoz 
szállítjuk.06-30-9891-721 
+ Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zársza-
lagos mézet közvetlenül a termelőtől! Akác-, 
Hárs-, Akác-hárs-, Napraforgóméz. 720ml-es 
csavaros tetejű befőttes üveget cserébe elfo-
gadok. Házhoz szállítás. Szabó Méhészet Gö-
döllő, Lovas u.3. 28/417-913
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Beküldési határidő: 
2019. április 23.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásár-
lási utalványát nyerte:
Sassy-Molnár Emese, Bajusz Gergő 

A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásár-
lási utalványát nyerte:
Kubatov Balázs, Bedő Dorottya

A Happy Box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os 
utalványát nyerte:
dr. Fehér Zsófia

A Városi Múzeum ajándékát nyerte:
Géczy Katalin, Moldovánné Bényei Anna

Az Eötvös Cirkusz előadására 2 fő részé-
re belépőt nyert:
Lőrincz Huba, Körösiné Dósa Ilona

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!


