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Ősztől új helyen, a Tormay Károly Egész-
ségügyi Központban, az eddiginél kor-
szerűbb körülmények között várja majd a 
betegeket a tüdőbeteg-gondozó intézet. 
Erről április 25-ei ülésén döntött a képvi-
selő-testület, amely 110 millió forint támo-
gatást szavazott meg a Tormay számára. 

Az intézet jelenlegi, Ady Endre sétányon 
lévő épülete rossz műszaki állapotban 
van. Bár 2016-ban és 2017-ben a kerítés 
és a tető részleges felújítására sor került, 
a többi rész állapota folyamatosan romlik, 
a teljes felújításra pedig nem állnak ren-
delkezésre források. Épp ezért pályázat 
útján kívánja értékesíteni az önkormány-
zat azzal a feltétellel, hogy ott a jövőben 
is egészségügyi intézmény kapjon helyet.

A képviselő-testület döntése szerint így, 
szakmai befektetés keretében a város el-
látásában is szerepet vállaló egészség-
ügyi létesítménnyel gazdagodhat Gödöllő, 
amelyben járó és legalább 80 aktív ággyal 
rendelkező fekvőbeteg ellátás együttesen 
valósulna meg.

(folytatás a 3. oldalon)

Versek hagyományosan
és újragondolVa

A főépületben kAp helyet
A tüdőgondozó
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– Mit csinál tulajdonképpen egy főépítész?
– Végzettségemet tekintve építész és urba-

nista vagyok, várostervezéssel és építészeti 
tervezéssel egyaránt foglalkoztam a jelenlegi 
munkám előtt. A főépítészi munkámban is ez 
a kettősség érvényesül. A családiházak tervei-
nek véleményezésétől egészen a nagy, várost 
átfogó stratégiai tervezési feladatokig minden 
hozzám tartozik. Illetve még a főépítészhez 
tartozik az örökségvédelem, természeti és 
kulturális örökség.

– Térjünk rá Gödöllő múltjára, a barokk 
kor komoly hatást gyakorolt a városra. 
Nagy szerepe volt ebben Grassalkovich 
Antalnak. A barokk mellett milyen építé-
szeti stílusok figyelhetők még meg?

– Való igaz, hogy meghatározó volt a város 
fejlődése szempontjából, hogy komoly ura-
dalmi birtok alakult ki Gödöllőn. A városkép 
arculatára azonban sokkol nagyobb hatással 
volt a kiegyezés utáni időszak, amikor a királyi 
pár koronázási ajándékként megkapta a kas-
télyt. Ekkor nagy fejlődésen ment át Gödöllő. 
Az épületek száma szinte megháromszoro-
zódott. Nagyon sok nyaraló, családiház épült. 
Kedvelt üdülőhely, vonzó település lett a királyi 
pár látogatásai miatt.

– Milyen rejtett építészeti értékek vannak 
még, amit szívesen látna felújítva?

– Komoly feladat volt a Várkapitányi Lak 
helyreállítása, de valóban vannak még épü-
letek, amik szintén veszélyeztetett állapotban 
vannak. A babati istállókastély nagyon rossz 
állapotban van, vagy a Grassalkovich-pince, 
ami szintén Csipkerózsika-álmát alussza.

– Milyen volt, milyen most egy tipikus ut-
cakép, s vajon milyen lesz húsz év múlva?

– A második világháború előttig nagyjából 
egységes volt az utcakép. A házak ekkor még 
természetes módon illeszkedtek egymáshoz. 
A történelem azonban sok változást hozott. A 
szocializmus korában drasztikusan avatkoz-
tak be. Azonban nem azok a beavatkozások a 
problémásak, amikor egy zöldmezős beruhá-
zásként valósult meg egy új lakótelep – ilyen 
például a palotakerti vagy a Kazinczy –, ha-
nem azok, amik régi házsorok bontásával ké-
szültek, mint például a főtéri régi házsor bon-
tásával épült Dózsa György úti tízemeletes 
házak és a Szent István tér négyemeletesei.

Meg szoktunk arról is feledkezni, hogy a 
rendszerváltás felbolydította az építészeti ar-
culatot. Kitágult a világ, mindenki elkezdett 
úgy gondolkodni, hogy „az én házam, az én 
váram”. Mindenki meg szerette volna valósíta-
ni az álmait a saját telkén. Ez viszont azt ered-
ményezte, hogy egymás mellett különböző 
épületek születtek. Sokfélévé vált az utcakép. 
Ami pedig a jövőt illeti, azt szeretném, ha el-
kezdenénk jobban figyelni azokra az értékek-
re, amik megvannak és az új épületeket úgy 
alakítani, hogy szervesen táplálkozzon abból 
a hagyományból, ami Gödöllőn megtalálható. 
Szerencsére vannak jó példák.

– Tudna ilyet említeni?
– Vannak kortárs épüle-

tek, amiken látszik, hogy a 
régiből merítkezik, mégis 
újat teremt. Gödöllőn van-
nak a kortárs építészetnek 
olyan alkotásai, amiket 
építészhallgatók jönnek 
tanulmányozni. Ilyen a 
könyvtár épülete és a Pre-
mi tornacsarnoka.

– Tavaly megújult a 
Rönkvár, idén is folyta-
tódik a játszóterek meg-
újítása?

– Igen. Próbálunk olyan 
akciókat kitalálni, amibe 
bevonhatjuk a la-
kosságot. Az idei év-
nek az egyik kiemelt 
helyszíne az Úrré-
ti-tó. A környéken 
élőkkel közösen ala-
kítottunk ki egy koncepciót, ami természetkö-
zeli anyagokkal a vizes tematikához kapcsoló-
dik. Egy kalózszigetszerű dolog fog kialakulni, 
aminek az első eleme már meg is épült.

– Régóta folynak az előkészületei a Rá-
kos-patak nagyszabású rehabilitációjának, 
hogy áll most a program?

– Ez térségi együttműködéssel fog meg-
valósulni; a Rákos-patak menti települések, 
Pécel, Isaszeg, Gödöllő és Szada együtt-
működésével. A Pest Megyei Önkormányzat 
koordinálásával közös fejlesztésben veszünk 
részt. A fő cél az, hogy az egész Rákos-patak 
mente egy rekreációs zöld folyosó legyen, ami 
végig járható, kerékpározható és kirándulha-
tó. Szeretnénk, hogy Budapestről is sokan jöj-
jenek ide kirándulni.

Gödöllőnek két kiemelt helyszíne van a pa-
tak mentén. Az egyik az Isaszegi úti tórend-
szer, illetve az alsóparki patakszakasz. Itt a 
korábbi Hattyús-tó inspirációja alapján egy 
nagyon izgalmas fejlesztést készítettünk elő. 
Ez a terület most egy szinte áthatolhatatlan 
erdős rész a város szívében, ahol gazdag élő-
világ maradt fenn. Szeretnénk a biodiverzitást 
megőrizve kirándulhatóvá tenni a területet. 
Olyan tanösvényt tervezünk kialakítani, ami 
óvodásoknak, iskolásoknak, de a felnőtt kor-
osztálynak is szemléletformáló tudásanyagot 
tud nyújtani. Azt szeretnénk, hogy egy kis vá-
rosi oázis lehessen ez a terület.

– Gödöllőnek több mint 50 százaléka 
zöldterület...

– A városfejlesztésnek kiemelt feladata, 
hogy a meglévő zöldfelületeket megőrizze és 
továbbfejlessze. Nagyon szép tájképi adott-
ság, amit meg kell őrizni! A várost tulajdonkép-
pen egy erdőgyűrű veszi körül. A településren-
dezés feladata, hogy ezeket az erdőket úgy 
óvja a további beépítésektől, hogy ezek meg-
maradjanak mind tájképi elemi, mind ökológiai 

elemében. Ugyanakkor folyamatosan fejlesz-
teni kell a zöldfelületek minőségét is. Egyedi 
adottsága Gödöllőnek a városon áthúzódó 
parkrendszer; azon dolgozunk, hogy ezek 
összekapcsolódjanak, átjárhatóak legyenek. 
Egy új program is elindult a városban: a cél 
az, hogy évente 200 új fával bővüljön a város.

– A Kerékpárosbarát Város Program ke-
retében tavaly átadták a Dózsa György úti 
szakasz. Idén is folytatódik a program?

– Igen. A tavaly elkészült szakasz egy 
észak-déli kerékpáros tengely kialakításának 
volt az első üteme. Ez a Haraszti úttól a Dó-
zsa György úton át a főtérig vezető kerékpárút 
megvalósítását jelentette. Idén az építkezés 
mindkét irányba folytatódni fog. Egyrészt a 
Haraszti úti munkahelyi területekig, illetve a 
Berente utcán át a blahai területet fogja ösz-
szekapcsolni. A fejlesztés nagyobb szakasza 
a főteret fogja összekötni, az Alsóparkon ke-
resztül, az Arborétummal, illetve a HáGK-val.

– Milyen irányba fejlődik a város, milyen 
távolabbi tervek vannak?

– Nagy igény van rá, hogy a város területi-
leg is fejlődjön. Ez azonban nem fenntartható 
fejlesztési modell. Inkább a belső területek sű-
rűsödésével fog fejlődni a város. A központban 
is nagyon sok olyan terület van, ami a koráb-
bi mezőgazdasági művelésből maradt ránk. 
Ezek most nem igazán vannak kihasználva.

Az lenne a természetes módja a fejlődés-
nek, ha ezek a területek besűrűsödnének. Az 
azonban nagyon fontos, hogy megtaláljuk az 
arany középutat, hogy megmaradjon a város 
zöldövezeti jellege.

Jae.
(Az interjú teljes terjedelmében 

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

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

Egy város főépítészének lenni felelősségtel-
jes és nagy feladat. Gödöllő főépítészével, 
Mészáros Judittal beszélgettünk a hétköz-
napjairól, kihívásokról, feladatokról „30 perc” 
című műsorunkban. 

Zöld folyosó

Mészáros Judit
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Gödöllő város képviselő-testülete a leg-
utóbbi ülésén megadta hozzájárulását, 
így elkezdődhet a Gödöllői Városi Piac 
üvegtetejének cseréje, amit a Gödöllői 
Piac Kft. eredménytartaléka terhére 
csináltat meg, mert a csarnok üveg-
teteje gyakran beázik. A kivitelezés 
bekerülési költsége nettó 24.921.600 
Ft. A beruházás várhatóan július köze-
pén indul, és normál ütemezés szerint 
két-három hetet vesz igénybe. 

- Pályázatot nyújt be az önkormány-
zat a Nemzeti Kulturális Alap által köz-
zétett a „műemlékek elválaszthatatlan 
részét képező képzőművészeti alko-
tások restaurálásának támogatására” 
elnevezésű kiírására, ,,A gödöllői Vár-
kapitányi lak díszítő falképeinek resta-
urálása II. ütem” címmel, így kedvező 
döntés esetén így kiegészítő forrást 
biztosíthatnak az épület falképrestau-
rálásához.

A kiírás szerint a bruttó költség 
(24.765.000 Ft) 50%-ára, azaz 12.382.500 
Ft támogatást igényelhet a város. 
Eredményes pályázat esetén a testü-
let biztosítja a megvalósításhoz szük-
séges önerőt a 2019. évi költségvetés 
Felhalmozási kiadások, Várkapitányi 
Lak helyreállítása előirányzat terhére.

- A testület elfogadta a Gödöllő Vá-
ros Önkormányzata és a VÜSZI Gö-
döllői Városüzemeltető és Szolgáltató 
Nonprofit Közhasznú Kft. „Kivitelezési 
szerződés mart aszfalttal való útstabi-
lizálási munkák elvégzésére”, és a „Ki-
vitelezési szerződés járdaépítési mun-
kák elvégzésére” című szerződést. 
Ennek alapján útstabilizálási munkákat 
a Lázár Vilmos, a Vasvári Pál, az Erdő-
szél és Lomb utcában, valamint a Köz-
társaság út 63. melletti névtelen zsá-
kutcában végeznek majd, a szükséges 
munkák összesen br. 55.000.000 Ft 
összegkereten belül valósulnak meg.

- A testület döntésének eredménye-
ként felújítási, járdaépítési munkákra 
kerül majd sor a Honvéd utca Marti-
novics utca és Ifjúság utca közötti sza-
kaszán, br. 6.843.653 Ft, valamint a 
Kodály Zoltán utca teljes hosszában br. 
20.634.196 Ft értékben. Az előirányzat 
szerepel a testület által elfogadott, mó-
dosított költségvetésben.

- A testület még 2018. szeptember 
20-ai ülésén határozott a „Gödöllő Vá-
ros Fenntartható Közlekedésének Fej-
lesztése: Észak-déli Irányú Kerékpáros 
Fő-hálózat II. ütem” elnevezésű pályá-
zat benyújtásáról, aminek szakmai bí-
rálata jelenleg is folyamatban van.

Az Állami Telepekhez vezető ke-
rékpárút nyomvonala érinti a Haszon-
állat-génmegőrzési Központ (HáGK) 
vagyonkezelésében és használatában 
lévő területet, azonban nem befolyá-
solja a jelenlegi használatot. A vagyon-
kezelő képviselője írásban nyilatkozott: 
a tervezett beruházáshoz hozzájárul.

Az Isaszegi úttal párhuzamosan 
a telekhatáron elhelyezkedő kerítést 
2,5 méterrel beljebb kell tenni, hogy a 
szabványokban előírt kerékpárút meg-
építhető legyen. A kerítés áthelyezésé-
nek költségét az önkormányzat vállalja. 
A vagyonkezelő előzetes elvi hozzájá-
ruló nyilatkozatát adta, azonban a kivi-
telezéshez és sikeres pályázat esetén 
a Támogatási szerződés megkötésé-
hez szükséges a tulajdonos, a Nemzeti 
Földalapkezelő Szervezet hozzájárulá-
sa is. Ezt azzal a feltétellel adták meg, 
ha az érintett terület az önkormányzat 
tulajdonába kerül. Tekintettel arra, hogy 
a tervezett beruházás közösségi célo-
kat szolgál, a testület az 1630 m2 terü-
letet illetően térítésmentes tulajdonba 
vételre tett javaslatot.                (kj)

(További részletek a szolgalat.com-
on és Facebook-oldalunkon)

Mészáros Judit

fejlesztésekről és pályázAtokról 
döntött A képviselő-testület

A Fidesz megkezdte az önkormányzati választásokra szóló po-
litikai kampányát Gödöllőn. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint 
Vécsey László országgyűlési képviselőnek az április 25-ei kép-
viselő-testületi ülésen történt megnyilvánulása. 

Bár Gödöllő fideszes parlamenti képviselője 2010-es megvá-
lasztása óta minden képviselő-testületi ülésre kap meghívót, az 
elmúlt kilenc évben egy-két alkalommal jelent meg azokon. Az 
idei évben az önkormányzati választásokhoz közeledvén, vál-
toztatott eddigi szokásán és valamennyi testületi ülésen részt 
vett, és hozzá is szólt, amit Gémesi György polgármester min-
dig is biztosított számára. Vécsey László ezt minden alkalom-
mal arra használta fel, hogy támadja a városvezetést. Az április 
25-ei tanácskozáson azonban minden eddiginél alacsonyabb 
színvonalú hozzászólást produkált, s lényegében korrupcióval 
vádolta meg a képviselő-testületet.

Gémesi György többször is visszautasította a képviselő stílu-
sát és az általa megfogalmazottakat, majd kérte, mutasson a 
képviselő konkrétumokat, pontosan mire gondol, de ha esetleg 
korrupciót tételez fel, lehetősége van arra is, hogy megtegye a 
szükséges lépéseket. Vécsey László mondandójában maximum 
arra tudott kitérni, hogy Gémesi György két évvel ezelőtt pártot 
alapított, és azonnal politikai útra terelte mondandóját.

A polgármester az elmúlt időszakban többször is kérte a 
testületben helyet foglaló fideszes képviselőket, hogy az ülésen 
ne a politikai indíttatás legyen jelen, hanem a szakmaiság, amit 
Gödöllőn mindig szem előtt tartottak és tartanak ma is. Simon 
Gellért és Molnár Árpád, a Fidesz-KDNP listáról bejutott képvi-
selői azonban még a saját előterjesztésüket is teljesen politikai 
síkra terelték. Előterjesztést nyújtottak be ugyanis a Tormay 
Károly Egészségügyi Központ támogatására, amelyben 75 és 
85 millió forint átcsoportosítását javasolták erre a célra. Géme-
si György kérte az előterjesztés szakmai indoklását, valamint 
azt, hogy az általa kért összeget pontosan mely célra fordítsa 
az önkormányzat. A két képviselő a kérést visszautasította, 
azzal indokolva, hogy ez nem az ő dolguk, azt oldják meg az 
önkormányzat munkatársai, ők csak a fedezetet „biztosítják”. 
Simon Gellért a válaszadáson túl annyit mondott, azért nem ad 
szakmai indoklást, mert meg kell védenie azokat, akik segítik 
a munkáját. A meglepő válaszra Gémesi György megkérdezte: 
Kit fenyegetett meg? Választ azonban nem kapott, Simon Gel-
lért mindössze megismételte, hogy azért nem hajlandó neveket 
mondani, mert olyan politikai közeg van, amikor az intézmé-
nyek dolgozóinak a nevét nem szerencsés kiadni. 

Az elhangzottakra reagálva Kovács Barnabás MSZP-s kép-
viselő a „politikai bosszú” kapcsán kijelentette: Az MSZP-nek 
voltak ellenzéki képviselői, akik városi intézményekben dolgoz-
tak, a Tormayban, a Török Ignác Gimnáziumban, akik sokszor 
ellenszavaztak, illetve nem támogatták a lokálpatrióta előter-
jesztéseket, és őket soha, semmilyen retorzió nem érte.

A közeledő önkormányzati választás már év eleje óta rá-
nyomja bélyegét a képviselő-testületi ülésen lévő fideszes 
megnyilvánulásokra, ám a legutóbbi ülésen az alaptalan üres 
vádaskodások után új szintre léptek a párt képviselői. Különö-
sen igaz ez Vécsey Lászlóra, aki az országgyűlési képviselők 
mentelmi jogának védelmében rezzenéstelen arccal tesz olyan 
kijelentéseket, amelyek kimerítik a rágalmazás vétségét. 

Egy dologban biztosak lehetünk: az őszi önkormányzati vá-
lasztásokig a gödöllői helyzet fokozódni fog.                (bd)

(folytatás az 1. oldalról)
A Tüdőbeteg-gondozó Intézetet 2019. szeptember 

30-ig költöztetik át új helyére, a Petőfi Sándor utca 1-3. szám alatti köz-
ponti épületbe a betegellátás zavartalan, folyamatos biztosítása érde-
kében.

A képviselő-testület ülését követőn sokan érdeklődtek az intézetben 
a tüdőgondozóban folyó rendelésről, ennek kapcsán a Tormay Károly 
Egészségügyi Központ az alábbi közleményt adta ki: 

„Tájékoztatjuk Önöket, hogy a tüdőgondozó költöztetése a Petőfi 
Sándor u. 1-3. szám alatti központi épületbe várhatóan 2019 szeptem-
berében fog megvalósulni.

Addig a tüdőgondozó továbbra is zavartalanul működik a jelenlegi 
helyén, az Ady Endre sétány 62. szám alatti telephelyen.

A tüdőszűrés, tüdőgyógyászati, gyermek-tüdőgyógyászati és gyer-
mek-allergológiai szakrendelés változatlan helyen és rendelési időben 
várja a betegeket.

Tormay Károly Egészségügyi Központ Vezetősége”

A főépületben kAp helyet
A tüdőgondozó

Már a képviselő-testületet is 
MegrágalMazta vécsey lászló
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PreMontrei feJlesztések:
ÚJ növények,

rendezettebb terület

Nagy port kavart az orszá-
gos sajtóban Vécsey Lász-
ló országgyűlési képvise-
lő azon nyilatkozata mely 
szerint könnyen előfordul-
hat, hogy Gödöllő „bete-
lepítési vagy bevándorlási 
célponttá válik”. Ezzel kap-
csolatosan kérdeztük meg 
dr. Gémesi György polgár-
mestert.

– Tisztelt polgármester úr 
mit szól a Vécsey László ál-
tal elhangzottakhoz?

– Nagyon sajnálom, hogy 
az országgyűlési képviselő is-
mételten lejárató kampányt in-
dított, melyben Gödöllő nevét 
feketíti be. Még akkor is, ha ez 
a lejáratás az én személyem-
nek szól.

Immár nem először hozza 
fel ezt a témát. Úgy látszik, 
hogy mindig csak kampányok 
alkalmával érkeznek beván-
dorlók Gödöllőre. Legelőször 3 
évvel ezelőtt, amikor a betele-
pítési kvótával kapcsolatosan 
volt népszavazás. Akkor kezd-
te el terjeszteni a képviselő 
úr, hogy én, személy szerint, 
1500 migránst akarok a város-
ba hozni. Hogy ezt a számot 
hogy kapta meg, mind a mai 
napig nem tudom. Tavaly az 
országgyűlési kampány idején 
sikerült a témát újra elővenni, 
most pedig, hogy közelednek 
az uniós választások, újra „el-
indultak” a bevándorlók Gödöl-
lő felé. Gondolom, idén ősszel 
lesz még egy hullám az önkor-
mányzati választások miatt.

Úgy látszik, a migránsok fi-
gyelemmel követik a magyar 
választásokat, mert valaho-
gyan mindig ehhez időzítik, mi-
kor akarnak az országba, sőt, 
kifejezetten Gödöllőre jönni.

Szeretnék mindenkit 
megnyugtatni, Gödöl-
lőre nulla bevándorló 
érkezett eddig, és se 
ezelőtt, se ezután nem 
tervezzük betelepíté-
süket. Gödöllő város 
képviselő-testülete ha-
tározatot is hozott erről. 
Igaz, nem a Fidesz párt-
központ által legyártot-
tat, hanem saját határo-
zatban fogadtuk ezt el.

Ráadásul egy város-
nak nincs is beleszólá-
sa, hol helyeznek el be-
vándorlókat. Ez csak és 
kizárólag állami feladat, 
az állam intézkedhet 
ezekben a kérdések-
ben.

Így van most például 
Aszódon, ami szintén 
Vécsey László válasz-
tókörzete. Ide helyezik 
át a megszüntetett Fóti Gyer-
mekvárosban jelenleg élő kis-
korú bevándorlókat. Ezt pél-
dául valójában maga Vécsey 
László országgyűlési képvise-
lő kooperálja. De érdekes mó-
don ezt elhallgatja.

Szomorúnak tartom, hogy 
Gödöllő lakosságát ijesztge-
ti ismét ezzel és félelemben 
akarja őket tartani. Többször 
elmondtam, Gödöllő egy bé-
kés, nyugodt, élhető kisváros, 
egy igazi sziget még az or-
szágban és szeretném, ha ez 
így is maradna! De úgy látszik, 
másoknak más az érdeke.

– Vécsey László és a helyi 
Fidesz politikusai folyama-
tosan Bad Ischlt hozzák fel 
példának.

– 2015-ben, amikor a beván-
dorlási hullám elindult, Ausztria 
kormánya döntést hozott arról, 
hogy településenként hány főt 
kell befogadni. Tehát hangsú-
lyozom, ott is a kormány dön-

tött, nem a település. Bad Ischl 
polgármestere sem örült, de a 
kormány határozott és ezt ne-
kik be kellett tartaniuk. A teljes 
költséget az Európai Unió fi-
nanszírozta. Akkor 90 fő körül 
fogadtak be bevándorlókat. 
Erről kérdeztem meg a polgár-
mestert, hogyan sikerült ezt a 
helyzetet megoldani. Ott egy 
teljesen elkülönített egykori 
szociális otthonban helyezték 
el az embereket. Mára mind-
össze 4 család él ebből a 90 
főből még Bad Ischlben. Ők 
beilleszkedtek a város életébe, 
a gyermekeik ott járnak iskolá-
ba, a szülők pedig dolgoznak a 
megélhetésükért.

– A közösségi média ol-
dalain egy fő szerint ő látott 
már az Alsóparkban migrán-
sokat, és ezt arra alapozta, 
hogy egyentáskát hordtak.

– Ezek az állítólagos mig-
ránsok a Szent István Egye-
tem nemzetközi tanulói. Az 
egyetemnek számos külföldi 
kapcsolata van afrikai és ázsi-

ai országgal, onnan érkeznek 
évente ide tanulni. Velük va-
lóban lehet találkozni a város-
ban. De kérdem én, okoztak-e 
ezek a diákok bármilyen prob-
lémát Gödöllőn?

– Anno az egyetem szer-
kesztőségünket is megke-
reste, hogy hozzunk le egy 
cikket, hogy az itt látható 
külfödiek az ő tanulóik és 
kérték a lakosságot ne zak-
lassák őket...

– Na látja, erről beszélek. 
Szerencsére Gödöllő még 
tényleg a béke szigetének 
mondható az országban. Az itt 
élők nagy többsége pontosan 
tudja, hogy ezek a fiatalok az 
egyetemen tanulnak, nem kell 
rettegni tőlük. De az ilyen meg-
nyilvánulásai az országgyűlési 
képviselőnek sokat rontanak a 
helyzeten. Nem értem, miért jó 
neki, ha Gödöllő nevét folya-
matosan besározza.

(n.b.)

vécsey lászló szerint
ismét migránsok fenyegetik gödöllőt

A polgármester szerint A képviselő 
a kampány miatt
riogatja
a város lakóit



Városszerte zajlanak a tavaszi munkák. A zöldterületeken 
már az első fűnyírást végzik. A növényvédelmi munkák ré-
szeként a város közterületein – időjárás függvényében – 
május 7. és május 20. között megtörténik a gesztenyefák 
permetezése, melyet napnyugta után végez a szakcég. Az 
ehhez használt szerek: Dimilin 25 WP (rovarölő), Topas 100 
EC (gombaölő), Vektafid A (rovarölő), Csöppmix és Mospi-
lan 20 SG (rovarölő). 

Hamarosan újabb munka kezdődik az Úrréti-tónál is. Első 
lépésként a partfal megerősítésére kerül sor. Ez azonban 
csak egy része a terület fejlesztésének. Megújulnak a sté-
gek, és több ütemben megvalósul az egyedi játszótér, ahol 
többek között kalózhajó és vizes-játszótér várja majd a gye-
rekeket. Ennek első üteme már hetekkel ezelőtt megkezdő-
dött, része lesz ugyanis az élő fűzfavesszőkből épített óri-
áspolip, amely a nyolc karjával kialakított alagútban remek 
helyet ad majd a bújócskára.                 (j.)
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Alaposan felborul a vas-
úti és a vonatpótló busszal 
való közlekedés májusban.
Ez alkalommal azonban 
nem a hatvani vonal felújí-
tása, hanem a Keleti pálya-
udvar karbantartása miatt.

A Keleti pá-
lyaudvart má-
jus 13-tól 26-ig 
teljesen lezár-
ják, emiatt a 
Pécelig közle-
kedő vonatok 
és a Gödöllőt 
érintő pótlóbu-
szok útvonala 
és végállomá-
sa is módosul.

A MÁV tájé-
koztatása sze-
rint két hét alatt 
javítják a vasúti 
pályát a pálya-

udvar teljes hálózatán, a csarnok egész területén pedig újraasz-
faltozzák az utasperonokat. Karbantartják a teljes állomás fel-
sővezeték-hálózatát, a biztosítóberendezést, az energiaellátási 
hálózatot és a térvilágítást. Új utastájékoztató LED kijelzőfalat 
telepítenek a csarnokba; lebontják a használaton kívüli, egykori 
büféket, pavilonokat, kicserélik a padokat, a szemeteseket és az 
utastájékoztató piktogramokat. Helyreállítják a károsodott fala-
kat a csarnokban és az utasforgalmi területeken. Virágosítják és 
rendezik a főbejárat, valamint az oldalsó kapuk közelében lévő 
zöldterületeket.

(db)

Vasút: aktuális információk
lezárják a keleti PályaudVart

A MÁV tájékoztatása szerint 
a vonatok óránként közle-
kednek Piliscsaba-Pécel és 
Aszód-Hatvan viszonylatban, 
mely vonatokhoz S80 jelzé-
sű Aszód-Pécel viszonylatú, 
mindenhol megálló vonatpót-
ló autóbuszok közlekednek. 
A térség közlekedésének sű-
rítése érdekében G80 jelzésű 
Aszód-Rákos-Sörgyár (BKK) 
viszonylatú gyorsított járatú 
vonatpótló autóbuszok közlekednek. A vonatok esetében át-
szállással biztosított az eljutás Rákos vasútállomásról Kőbánya 
felső, Ferencváros és Kelenföld vasútállomásra és vissza. Kő-
bánya felső és Sörgyár BKK megállóhelyről a 37-es villamossal 
biztosított az eljutás a Népszínház utca, a Blaha Lujza térre, 
továbbá Újpest megállóhelyről és vissza az M2-es metróval.

A vonatok és a vonatpótló buszok menetrendje az eddig 
megszokotthoz képest néhány perccel módosul, az új, két hétig 
érvényes menetrend már hozzáférhető a mavcsoport.hu olda-
lon.

Április 29-től zajlik a palotakerti HÉV-megállónál lévő, zúzottkővel leszórt 
terület átépítése. A sínek üzletsor felőli oldalát a VÜSZI Nonprofit Kft. al-
kalmassá teszi arra, hogy a vasútállomásnál jelenleg nem működő P+R 
parkoló helyett itt parkoljanak a gépkocsival érkezők, és az innen tömeg-
közlekedéssel tovább utazók. A munkák várhatóan május végéig tartanak.

A munkát április 29. és május 6. között úgy végzik, hogy a területet előbb 
szakaszosan, majd ezt követően teljesen lezárják. Az itt működő üzleteket 
azonban gyalogosan mindvégig meg lehet majd közelíteni. A felújítás alatt 
a HÉV-hez vagy az üzletekhez gépkocsival érkezők számára a MOL-ben-
zinkút és a Szabadság út közötti szakaszon lesz lehetőség a parkolásra. A 
munkálatok ideje alatt a közutakon forgalomkorlátozásra nem kell számítani, 
és a HÉV közlekedésében sem jelent akadályt a kivitelezés. 

A tervezett lezárásokról a városi online felületeken folyamatos lesz a tá-
jékoztatás.

(ny.f.)

KezdődiK a munKa
a PalotaKerti HÉV-megállónál

RENDEZETTEBB TERüLETEK
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Május 24-26. között ismét 
megrendezik a Máriabesnyői 
Mladifestet. A keresztény fesz-
tivált, ahol a résztvevők egy-
szerre élhetik át az összetarto-
zás erejét, a bulik 
pörgését és a hit 
mélységeit, idén 
is várja a hazai és 
a külföldi résztve-
vőket. Az idei ren-
dezvény mottója: 
„Új szívet adok 
nektek.”

A 2019-es Mladi-
fest kiváló lehe-
tőséget nyújt a 
találkozásokra. Is-
mét ellátogat Má-
riabenyőre Böjte 
Csaba testvér, és 
itt lesz Marinkó 
atya is, Medjugor-
je plébánosa. 
Jó hír, hogy ismét 
együtt énekelhet-
nek a résztvevők 
a libanoni Sancta 
Maria kórussal, 
amely a múlt évben is zenével 
szolgált mindhárom napon. 
Ismét megnyitja kapuját a Civil 
falu, ahol többek között a Ma-
gyar Katolikus Karitásszal, a 
Shalom Közösséggel, a Szent 
Gellért Egyházi Kiadóval és Te-
réz anya szerzetesnővéreivel, 
a Szeretet Misszionáriusai kö-

zösség tagjaival találkozhatnak 
a látogatók.
A fesztiválra idén is kedvez-
ményesen lehet majd vonattal 
utazni, a MÁV ugyanis kilenc-

ven százalékos kedvezményt 
nyújt, ehhez azonban regiszt-
rálni kell a mladifest.eu web-
oldalon. 
A programokról és az egyéb 
tudnivalókról az előbbi honla-
pon részletesen tájékozódhat-
nak az érdeklődők.

(k.j.) 

MÁJUS, A CSALÁDOK HÓNAPJA
Szeretettel várunk minden anyukát és nagymamát

családtagjaikkal együtt

2019. MÁJUS 5-éN, 16 ÓRAKOR

Anyák napi köszöntésre a Világbéke-gongnál!
     
Az Autonómia Aktív Nevelést Támogató Egyesület hagyomá-
nyait folytatva, idén 11. alkalommal rendezi meg a Gödöllői 
Civil Kerekasztal Egyesület az édesanyák köszöntését a Vi-
lágbéke-gongnál. 
Közös ünneplésre hívjuk a város lakosait, polgárait, melynek 
során szeretnénk köszönteni az édesanyákat, nagymamákat, 
akik biztos háttérként mindig ott állnak férjeik mögött, szerete-
tükkel, önzetlen odaadásukkal ők a család összetartó ereje, 
tűzhelye. Szeretnénk elismerni és méltatni példaértékű teljesít-
ményüket, ami sokszor alig észrevehetően, de annál nagyobb 
erővel munkálkodik a családok életében.
Az ünnepségen a Petőfi Sándor Általános Iskola diákjai ked-
veskednek műsorral, a gong megszólaltatására idén a Magyar 
Rákellenes Liga Gödöllői Alapszervezetét kértük fel.
Szívből reméljük, hogy sokan megtisztelik Anyák napi köszön-
tőnket,  szeretettel várunk mindenkit!        

Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesület (godolloi-civilek.hu)

2019. április 24-én került sor a 
Gödöllői Hajós Alfréd Általános 
Iskola szervezésében a 22. kör-
zeti angol nyelvi verseny meg-
rendezésére.
Ezúttal Beatrix Potter csodálatos 
világába látogattak el a résztve-
vők. A komplex, interaktív ver-
seny jó lehetőséget biztosított 
arra, hogy a nyelvi készségek 
mellett olyan 21. századi készsé-
gek is felszínre kerüljenek, mint 
prezentációs, aktív figyelem, ér-
velés, együttműködés, kritikus 
gondolkodás és problémameg-
oldás.
A rendezvényre a gödöllői Dam-
janich, Petőfi, Református Lí-
ceum és a Hajós iskola mellett 
Pécelről, Csömörről és Mogyo-
ródról is érkeztek diákok.

A csapatok szoros küzdelem-
ben, fej-fej mellett végeztek a 
versenyen, melyen magas szintű 
felkészültségről és nyelvi tudás-
ról tettek bizonyságot. 
I. helyezést értek el a Péceli Pe-
tőfi Sándor Általános Iskola és a 
Csömöri Mátyás Király Általános 
Iskola csapatai, II. lett a Gödöl-
lői Református Líceum csapata, 
míg III. helyezést a Gödöllői Pe-
tőfi Sándor Általános Iskola csa-
pata szerzett.
A helyszínt a Gödöllő Városi 
Könyvtár és Információs Köz-
pont biztosította.
A versenyt a rendező iskola mel-
lett a Gödöllő Város Önkormány-
zata, a Dunakeszi Tankerületi 
Központ és az Oxford Kiadó is 
támogatta.

Anyák nApi köszöntés 
A Világbéke-gongnál

beatrix Potter csodálatos 
világa a HaJósban
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Május hónapban eltér a fogadó óránk időpontja a megszokottól, 
nem a hónap első szerdáján lesz a fogadó órája a Mozgáskorlá-
tozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesületének Gödöllői 
területi csoportjának, hanem május 15-én szerdán, 15-16 óra kö-
zött.
Helyszín: Civil Ház, Gödöllő, Szabadság út 23. 
E-mail: mkmore.godollo@gmail.com
Telefon: 06/30-295-2456

www.mozgasserultek.hu
 
Amiben tudunk a hozzánk fordulóknak segíteni:
– tagkönyv érvényesítése;
– információszolgáltatás ügyintézéséhez
„Lakás Akadálymentesítési Állami Támogatások” (LÁT) 
parkolókártya, gépjármű adókedvezmény, autószerzési támogatás

Kedves Tagok, Mozgáskorlátozottak! 

A Gödöllői Lokálpatrióta Klub, a 
Kertvárosi Egyesület, a LISZI és a 
Haraszt Egyesület szervezésében 
tavaszköszöntő táncházra vártak ki-
csiket és nagyokat a Kazinczy körúti 
Mosolygó Óvoda udvarán. Az ápri-
lis 26-án délután megrendezett, jó 
hangulatú közösségi program során 
táncház, kézműves foglalkozás, a 
Pálmaház kertészet növénybemu-
tatója és jótékonysági plüssvásár 
várta az érdeklődőket. 
A nyárias időjárás kedvezett a sza-
badtéri programnak. A jó hangulat-
ról az Urban Verbunk gondoskodott. 

A Föld nApjA A Mesék HázA 
ÓVodábAn

Óvodánkban a Föld Napját, a szokásostól eltérően (innova-
tívan) ünnepeltük. Két helyszínen zajlott az „élménygyűjtés”. 
A nagyok Esztergomba utaztak tudást, tapasztalatot, élményt 
szerezni. 
A Geoda interaktív ásvány- és őslénykiállítás helyszínén, szak- 
avatott pedagógusok kalauzolták a gyermekeket az ásványok, 
őshüllők színes világában. Sötét folyosón közlekedve jutottak 
el a „barlangokba”, ahol „régészeti ásatásokat” folytattak, ásvá-
nyokat, kőzeteket leltek. 
Fülbevalót, karkötőt készítettek, szebbnél-szebb színes kőből, 
„aranymosást” végeztek. Mindenki haza hozta sajátkezű alko-
tását, „régészeti leletét, aranyát”). 
Az utazás is külön élmény volt- az ismeretszerzés mellett- a 
Duna-hidak, Visegrádi vár, Szentendre látványa. Az itthon ma-
radó gyermekek az Úrréti-tónál kipróbálták a Polip-labirintust, 
virágot ültettek, bogarásztak, tutajt úsztattak, Tótündért keres-
géltek. 
A túra a blahai kis állatfarmon kezdődött, szerencsére éppen 
akkor keltek a kiscsibék, így megismerkedhettek a napos csi-
békkel, baromfiudvar lakóival. Egy kis túra után birtokba vette 
a csapat a játszóteret. A buszozás élménye itt is adott volt.  Az 
utazás buszköltségeit az óvoda alapítványa fizette.          (MÓ)

belVárosi 
tavaszköszöntő
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Április közepén magyarorszá-
gi továbbképzésen vett részt 
a Litván Kulturális Közpon-
tok Szövetségének 42 tagja, 
amelynek során félnapos, hi-
vatalos látogatást tettek a gö-

döllői Művészetek Házában is. 
A litván kulturális központok, 
illetve művelődési házak veze-
tői részére Kovács Balázs, a 
MUZA ügyvezetője adott rövid 
ismertetést a Művészetek Háza 
működéséről, finanszírozási 
rendszeréről és művészeti kon-
cepciójáról. Az épület közös be-
járását követően jó hangulatú, 

interaktív beszélgetés kereté-
ben, a balti vendégek elsősor-
ban a kulturális szolgáltatások 
marketingjére, valamint a szél-
eskörű látogatottság elérésére 
vonatkozóan tettek fel kérdése-

ket, különös tekintettel a fiatal 
közönség megszólítására. A 
partnerek a találkozót kölcsö-
nösen gyümölcsözőnek ítélték, 
és reményüket fejezték ki a jö-
vőbeli, elmélyültebb szakmai 
együttműködés lehetőségére, 
és akár közös, nemzetközi pro-
jektek megvalósítására is.

A Gödöllői Erkel Ferenc 
Általános Iskola Gyer-
mekkara meghívást ka-
pott a székelyudvarhelyi 
Bárdos Lajos - Palló 
Imre Éneklő Ifjúság Kó-
rusfesztiválra. A hang-
versenyre 15 perces 
műsorral készültünk, 
melyben Kodály Zoltán, 
Bárdos Lajos, Szokolay 
Sándor, Kocsár Miklós 
művei mellett külföldi zeneszerzők 
kedvelt darabjait is megszólal-
tattuk. A hangversenyen 8 kórus 
(kicsinyektől a nagyokig) műsorát 
hallgathatta meg a közönség, s raj-
tunk kívül még egy bajai gyermek-
kar is képviselte Magyarországot. 
A közönség hatalmas vastapssal 
jutalmazott minket, a zárószámnál 
együtt mozogtak velünk, hamar 
megtanulták a dal koreográfiáját. 
A hangverseny után Gödöllő város 
ajándékaival köszöntöttük vendég-
látóinkat, az iskola igazgatónőjét, 
a szervezőket. A gyerekek sok 
időt töltöttek az erdélyi családok-
kal. Volt, aki medvelesen volt, volt, 
akit gyárlátogatásra, barlangtúrára 
vittek a családok, de olyan is volt, 
akinek a környék nevezetességeit, 

vízimalmot, kilátót, vízesést mutat-
tak meg vendéglátóik. Közösen is 
kirándultunk. Ellátogattunk a Gyil-
kos-tóhoz, a Békás-szoroshoz, 
megnéztük a Tordai sóbányát, va-
lamint útközben Nagyvárad főterét. 
Nagyon hálásak vagyunk erdélyi 
barátainknak, hogy fogadtak ben-
nünket, s megannyi csodálatos 
élménnyel, kedvességgel ajándé-
koztak meg minket. Barátságok 
szövődtek, erősítettük a két isko-
la közötti kapcsolatot, nagyon jól 
éreztük magunkat. Nagy lelkese-
déssel kezdjük szervezni a foga-
dásukat, s szeretettel várjuk őket 
vissza május 28-31-ig, amikor ven-
dégkórusként fellépnek majd isko-
lánk évzáró koncertjén is a kastély 
Lovardájában.             (Erkel iskola)

A Tavaszi ajándékkosár című 
nőnapi, jótékonysági műsor 
1.700.000 forintos bevételével 
támogatják a Dr. Lumniczer 
Sándor Alapítványt. 
A támogatást április 24-én Gé-
mesi György polgármester 
adta át dr. Dunai Györgynek, 
a Tormay Károly Egészségügyi 
Központ igazgatójának. A be-
folyt összeg a Tormay Károly 
Egészségügyi Központ rönt-

gengépe képalkotó rendsze-
rének modernizálásában nyújt 
segítséget. Dunai György el-
mondta, hogy ennek során a 
régi, elavult, foszforlemezes 
technikát egy digitális panellel 
cserélnék fel; a szóban forgó 
detektor értéke körülbelül 8-10 
millió forint. Ez a berendezés a 
munkavégzés gyorsaságát és 
hatékonyságát nagymértékben 
növeli.

Erkelesek székelyföldön litVán Vendégek 
a Művészetek Házában

1.700.000 Forintos táMogAtás 
A dr. luMniczer sándor AlApítVánynAk
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Különleges beszélgetés része-
sei lehettek kora este az érdek-
lődők a Gödöllői Városi Könyv-
tár és Információs Központban, 
ahol Ferdinandy György író-
val találkozhattak két legutóbb 
megjelent könyve, a Vadnyuga-
ti origó és a Fájó holnapok gö-
döllői bemutatóján. 
A találkozón Gémesi György 
polgármester köszöntötte a vá-
rosunkhoz  erősen kötődő írót, 

aki sok írásában örökítette meg 
gödöllői emlékeit. 
Ferdinandy György írásaival 
jelentősen hozzájárul  Gödöllő 
ismertségének növeléséhez és 
az irodalmi életben való jelen-
létéhez, ezért Gémesi György 
Polgármesteri Ezüstérem kitün-
tetéssel ismerte el munkássá-
gát. 
A találkozón természetesen 
nem csak a könyvekről, hanem 

az író gödöllői emlékeiről is szó 
esett. Bár mindössze néhány 
évet töltött itt, mégis a hajdani 
diákévek egy életre meghatá-
rozták személyiségét. Az egy-
kori premontrei diák ma is sok 
szeretettel emlegeti tanárait, 
az est folyamán többek között 
szó esett Kirchhofer Józsefről 
(Csoszáról), Ötvös Károlyról 
(Pupákról) és Gémesi Józsefről 
(Bajsziról), akik valamennyien 
a hadifogságból tértek vissza 
és a tantárgyak mellett kitartás-
ra és tisztességre is tanították.
De szóba kerültek az egykori 

szerelmek is, valamint az 1940-
es évek második felében Gö-
döllőn jelenlévő irók és költők, 
mint például Ottlik Géza (Cipi), 
akivel gyakran találkozott, és  
Sík Sándor.
A beszélgetés során feleleve-
nítették a külhonban eltöltött 
éveket, a tanítást, az írást és 
mindazt, ami papírra került az 
elmúlt évtizedekben. 
Ferdinandy György szociográfi-
ai írásai kapcsán úgy fogalma-
zott: El kell mondani az utókor-
nak, hogy mi történt, mindazt, 
amire emlékezünk, amit meg-
éltünk. Ezért kezdett el írni, s 
mindig ezt tartotta fontosnak. 
A beszélgetést Mészáros Már-
ton kulturális újságíró vezette.

(k.j.) 

Aki szeret olvasni, 
az kincsként te-
kint a könyvekre. 
Így vannak ezzel a 
könyvvadászok is, 
akiknek a játék so-
rán ezek jelentik a 
pontokat. A feladat 
egyszerűnek tűnik: 
Meg kell találni az 
elrejtett könyve-
ket, elolvasni és 
újra elrejteni őket. 
Mindehhez termé-
szetesen kapnak segítséget a já-
tékosok: Az útmutatókat azonban 
rejtjelezve írják.  
A könyvvadászat nélkül Emily el 
sem tudná képzelni az életét. A 
játék, ami az online- és a valós 
világban egyszerre zajlik, nem 
csupán egy kincskereső kaland 
a számára, hanem egyfajta állan-
dóságot is jelent. Ez utóbbira igen 
nagy szüksége van, mivel hóbor-
tos szüleinek mániája, hogy min-
den évben új helyre költöznek.  Az, 
hogy a következő időszakban San 
Franciscóban fognak élni, Emily 
számára azért vonzó, mert ott van 
a könyvvadászat központja, ott 
él és dolgozik Garrison Griswold, 
a Könyvvadászat megalkotója, a 
Bayside Press ügyvezetője.
Emily izgatottan várja, hogy a vá-

rosba érjenek, Gris-
wold ugyanis azon a 
napon jelenti be új já-
tékát.  A sokak által várt 
nagy bejelentés helyett 
azonban döbbenetes 
hír járja be a világot: 
Griswoldot megtámad-
ták és kritikus állapot-
ban kórházba szállítot-
ták. A bűntett helyszínét 
elborítják az üzenetek 
és a virágok, csupán 
a véletlen műve, hogy 

Emily, testvére Matthew és új ba-
rátjuk James felfedezi a szemetes 
mögött lévő könyvet. Először azt 
gondolják, bizonyára az is egy, a 
játékban résztvevő könyvek közül. 
Arra hamar rájönnek, hogy egy kü-
lönleges kiadványt tartanak a ke-
zükben, valódi értékére azonban 
csak fokozatosan ébrednek rá, 
miután két férfi üldözni kezdi őket, 
és úgy tűnik, semmitől sem riad-
nak vissza, hogy megszerezzék 
a könyvet. Mindeközben az isko-
lában is furán alakulnak a dolgok. 
Egy véletlen folytán a tanár kezébe 
kerül egyik rejtjelezett üzenetük, 
mire a pedagógus egy kósza ötlet 
alapján kódfejtő játékot hirdet az 
osztály számára, ahol szintén helyt 
kell állniuk. (Jennifer Chambliss 
Bertman: Könyvvadászok)     (ny.f.)

A bAgoly könyvesbolt AjánlAtA
Rejtsd el, fejtsd meg, gyűjts be...

eMlékek és írások – tAlálkozÓ FerdinAndy györggyel
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Fergeteges, vérbő komédiát mu-
tatott be a Cavaletta Művészeti 
Egyesület Ad Hoc Színháza ápri-
lis 28-án és 29-én a Művészetek 
Háza színpadán.  Carlo Goldoni 
Chioggiai Csetepaté című műve a 
párkeresés rögös útján kalauzolta 
a közönséget, páratlan őszinteség-
gel és humorral.
Mivel Chioggiát, a falut egyszerű 
halászcsaládok lakják, a férfiak 
hónapokig a tengert járják. Nem 
nehéz kitalálni, mi történik ezalatt 
a faluban, ahol minden harmadik 
nőre jut csupán férfiember. Termé-
szetesen megindul a civakodás és 
perlekedés. 
Az előadást átszövi az igazi olasz 
temperamentum, aminek eredmé-
nyeként a verekedés sem marad-
hat el.  
Bár az Ad Hoc Színház már sok 
komédiával szerzett vidám perce-

ket a közönségnek, Goldoni most 
bemutatott műve a sok pergő pár-
beszéddel és dinamizmusával új 
kihívás elé állította az előadókat, 
akik azonban kiválóan vették az 
akadályokat.  
Az előadás vasárnap és hétfőn 
este is nagy sikert aratott. Goldoni 
alakjait Monori Attila, Bene Zsu-
zsanna, Potvorszki Anita, Bole-
vácz László, Gémesi Gergely, 
Falk László, Balikó Csilla, Vö-
rös Eszter Anna, Szilágyi Júlia, 
Gombos Viktor, Hatolkai Máté, 
Kósa István, Kiss Dávid és Kó-
sáné Szabó Beáta keltették életre, 
az előadást Márton-Danku István 
rendezte. 
(Az előadásról még több fotó a 
szolgalat.com-on és Facebook 
oldalunkon.)

Fotók: Biszkup Miklós

csetepAtéVAl tereMtett jÓkedVet 
Az Ad Hoc színHáz

Április 25-én a Finucci Bros Quartet (Balogh Roland, Balogh Zoltán, 
Horváth Plútó József, Bordás József és Havas Lajos Chico) adott 
koncertet a Királyi Váró jazz klubjában. A külföldön is nagy sikereket 
arató zenekar többnyire saját szerzeményeivel lépett a közönség elé. 
A lírai dalokat virtuóz improvizációkkal fűszerezték, melyekben vala-
mennyi hangszeres megmutathatta kiváló képességeit, Chiko pedig 
rendkívüli precizitással és érzelemgazdagon interpetálta a megszólal-
tatott dalokat. A jazz estek a nyári szünet előtt még két előadással vár-
ják a műfaj ked-
velőit.  Május 
16-án Winand Gá-
bor „ABOUT ME” 
című estjét hall-
hatják, június 6-án 
pedig a Kiss Attila 
Band lép a kö-
zönség elé. Fotó: 
Csányi Eszter

Gödöllőn játszott a Finucci bros Quartet
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Kiállítással tiszteleg Remsey And-
rás emléke előtt a Levendula galé-
ria.  A művész idén lenne 90  esz-
tendős, az évforduló kapcsán nyílt 
meg április 28-án az „Etessétek az 
ég madarait” című tárlat, amelyen 
természetábrázolásai és  portréi 
idézik fel alakját.

Bár Remsey András életében több 
csoportos bemutatón is részt vett, 
műveit most először láthatja a kö-
zönség önálló kiállításon.
A megnyitóra zsúfolásig  megtelt a 
Levendula Galéria, ahol Sz. Jáno-
si  Erzsébet köszöntőjét követően 
Radoszáv Miklós műfordító, grafi-
kusművész, gyermekvédő nyitotta 
meg a kiállítást, akit személyes ba-
rátság fűzött Remsey Andráshoz. 
Ez a kapcsolat szőtte át beszédét 
is, melyben közös kalandjaik ele-

venedtek meg, 
vidám pillanato-
kat hozva a ga-
léria falai közé. 
Radoszáv Mik-
lós úgy fogalma-
zott: A művészet 
és a művészek 
egy része az 
örökkévalóságot igyekszik 
megtalálni, Remsey András 
azonban „jelenben lévő” volt.  
Kitért arra is, a Remsey ház-
ban a képzőművészet mellett 
mindig jelen volt a zene és 
az irodalom is. A megnyitón a 
zene Dezső Piroska és Fe-

renczi Beáta előadásában csen-
dült fel, irodalmi élményként pedig 
Szilágyi Domokos: Valamikor, és 
Pilinszky János: Intelem című ver-
sét olvasta fel Radoszáv Miklós. 
A kiállításhoz kapcsolódóan május 
9-én 17 órától a Levendula Galé-
riában levetítik a Lőrincz Ferenc 
és Fuszenecker Ferenc által ké-
szített, Remsey Andrásról szóló 
filmet, majd a Remsey család tag-
jaival kötetlen beszélgetésre lesz 
lehetőség.          (b.j.)

kiállítás reMsey András eMlékére

Monet, Manet, Renoir, Cezanne, van Gogh, El Greco, Goya, 
Munkácsy, Csontváry, Rippl-Rónai. A felsorolt művészek-
től bárki elfogadná a legegyszerűbb grafit rajzot is. A világ 
leggazdagabb emberei harcolnak egy-egy festményért, és 
a világ legnagyobb múzeumai is örülnek, ha kollekciójuk-
ban tudhatnak tőlük egy-egy alkotást. De ezen festők képei 
egykor magyar kastélyok falain is ott lógtak.

1927-ben például még a Színházi élet boldogan számolt be, 
hogy báró Herzog körbevezette őket és megmutatta cso-
dás gyűjteményét, többek között hét El Greco festményt. 
Később Hatvany-Deutch báró is körbe vezette a szerkesz-
tőség újságíróját, hogy megutassa a gyűjteményét. 
A lap örömmel írt a magyar gyűjtőkről, akikre büszke le-
het egész Magyarország. Aztán eltelt 15 év, és már a zsidó 
burzsoázia vagyonának elkobzása volt a cél. A lefoglalt va-
gyont ezután szépen átadták a németeknek és...
A történet május 12-én folytatódik a könyvtárban, ahol  
L. Péterfi Csaba vendége Ungváry Krisztián történész lesz, 
akik közösen mutatják be az egykor gazdag és világhíres 
Herczog- és Hatvany-Deutsch-gyűjteményt. Fotók és új-
ságcikkek segítségével vezetnek minket körbe a két gyűjtő 
egykori palotáinak szobájában.
A beszélgetéshez kapcsolódóan Simon Curtis Hölgy arany-
ban című filmje mutatja be szemléletesen az elkobzott mű-
kincsek sorsát. A film Maria Altmann (Helen Mirren) valós 
történetét dolgozza fel, aki 2006-ban kapta vissza bécsi 
döntőbíróság ítélete alapján Gustav Klimt öt jelentős fest-
ményét. hönberg unokája, Hazánkban a Herczog család ál-
tal indított per kapott nagyobb visszhangot az elmúlt évek-
ben. 

1 könyv, 1 film, 1 kávé
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Átadták a televíziós forgalma-
zású alkotásoknak járó Ma-
gyar Filmdíjakat tegnap este 
Budapesten, a Pesti Vigadó-
ban. A Magyar Filmakadémia 
Egyesület szervezésében, a 
Magyar Nemzeti Filmalap és 
az NMHH Médiatanácsa tá-
mogatásával rendezett 5. Ma-
gyar Filmhéten az akadémia 

tagjai titkos szavazással dön-
töttek a 45 díj odaítéléséről. 
A Magyar Filmakadémia 
Egyesület a legjobb fényké-
pezésért járó díjat a gödöllői 
B. Marton Frigyesnek ítél-
te oda a Megtört szív című 
kisfilm operatőri munkáiért. 
A történet szerint Weiner Már-
ton doktor épp légyottját tölti 
egy „rosszlánnyal”, amikor 

arról értesítik, hogy 
egy vendég rosszul 
lett. A fiatal férfi egy 
városszerte közismert 
nőcsábász, mellesleg 
gazdag és megbecsült 
család tagja, aki ép-
pen házasodni készül. 
Weiner megpróbálja a 
kor módszereivel sta-

bilizálni a férfi állapotát, majd 
értesít Sárkányt, a nyomozót, 
hogy szerinte valaki megmér-
gezte a vőlegényt.
Ha nem sikerül azonnal, és 
a ház falai között diszkréten 
kideríteni, hogy ki a tettes, 
az nem csak a vendégeknek 
katasztrófa, de Sárkány kü-
szöbön álló előléptetésének 
visszavonását és akár a kar-

rierje végét jelentheti. Weiner 
Sárkánnyal együtt megpró-
bálja kibogozni, kinek lehetett 
érdeke megmérgezni az ifjú 
és bohém szívtiprót. Túl so-
kan gyanúsak… A főbb szere-
pekben Epres Attila, Lengyel 
Tamás, Für Anikó, Mihályfi 
Balázs, Bede-Fazekas Sza-
bolcs, Bezerédi Zoltán, Kará-
csonyi Zoltán láthatók.

(Forrás: szinhaz.org.)

Május 2. csütörtök 17.00
Sári Erika (zongora) növen-
dékeinek hangversenye
Május 3. péntek 17.00
Székely Judit (furulya) nö-
vendékeinek hangversenye
Május 4. szombat 10.30
Juniki Spartakus (hegedű) 
növendékeinek hangverse-
nye
Május 6. hétfő 18.00
Ella Attila (rézfúvó) növendé-
keinek hangversenye

Frédéric Chopin Zenei 
AMI programja

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY 

A gödöllőn élő B. mArton Frigyes is 
díjAt kApott A Filmhéten

KÉK/FEKETE/PIROS 
Katona Szabó Erzsébet 

Ferenczy Noémi-díjas textilművész önálló kiállítása

MEGNyitó időpoNtJa: 
2019. MáJuS 11. (SzoMbat) 17 óRa

***
a GiM-Ház általános nyitvatartási rendje, nyári időszakban:

Szombaton: 14.00 és 18.00 óra között
Vasárnap: 14.00 és 18.00 óra között látogatható

  
Munkanapokon: 9.00 és 15.00 óra között
Csak előzetes bejelentkezést követően!

telefon/fax: 06 28 419 660
email: gimhaz@invitel.hu www.gimhaz.hu 
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Kettős vereséggel abszolválták elmúlt hét-
végi csapatbajnoki meccseiket a Gödöllői 
Sakkbarátok Egyesületének csapatai ide-
genben. 
Az NB II. Erkel-csoportjában szereplő 
GSBE I. tavalyi eredményüket két pozíció-

val túlszárnyalva, a hetedik helyen végzett 
az idei kiírásban, míg a második számú 
GSBE alakulat a Pest megyei I/A csoport-
ban jelenleg a 11. helyen áll csoportjában.
NB II. Erkel csoport, 9. forduló
Andornaktálya SE – GSBE 6,5-5,5
Pest megye I/A osztály, 11. forduló
Biatorbágy II. – GSBE II. 5-0            -vb-

A klub történetének második 
legjobb junior korosztályos ered-
ményét elérve ezüstérmes lett a 
Gödöllői RC junior lány csapata 
a 2018/2019-es bajnoki küzdel-
mekben.

Szabados István tanítványai az 
alapszakaszban nyújtott kiváló 
teljesítményüknek köszönhetően 
magabiztosan jutottak el az or-
szágos hatcsapatos döntőig, ahol 
a csoportmeccseken a Vasast 
3-0-ra, míg az UTE csapatát 3-2-
re verték. Az elődöntőben a Bé-
késcsaba következett, a gödöllői 
lányok ezt az akadályt is vették, 
3-1 arányú győzelemmel jutottak 

az U21-es junior bajnokság dön-
tőjébe.
A fináléban a csoportmeccsek 
alatt már megvert fővárosi lila-fe-
hérekkel néztünk farkasszemet. 
Jól indult az aranycsata, ugyanis 
már 2-0-ra is vezettek a lányok, 
de a folytatásban magára talál-
tak az újpestiek és megfordítva 
a párharcot, 3-2-re megnyerték 
a csatát, ezzel a gödöllőiek az 
ország második legjobb csapata 
lettek.
Az ezüstéremmel a klub törté-
netének második legjobb ered-
ményét érte el a Szabados 
István, Czímer Attila, Szalay At-
tila edzőtrió vezette Gödöllői RC 

U21-es alakulata, akik a 2007-es 
junior aranyérmet követően játsz-
hattak ismét döntőt a juniorok kö-
zött!
A döntő legjobb centerének a 
gödöllői Király Annát, a legjobb 
ütőnek a szintén GRC-s Kört-
véyessy Rékát választották, míg 
a csapat legjobbja címre, az edzői 
Tettamanti Virágot jelölték.

Az ezüstérmes csapat tagjai 
voltak: Albert Anna, Bajnó-
czi Fruzsina, Barta Karolina, 
Dénes Csenge, Ferentzi Zoé, 
Halla Gréta, Király Anna, Kört-
vélyessy Réka, Ratkai Panna, 
Rausch Blanka, Szekeres Dea, 
Tettamanti Virág, Tóth Bagi 
Réka, Tóth Szandra. 
Fotó: grcvolley.hu         -tl-

RöplAbdA – junioR bAjnokság, oRszágos döntő

Ezüstérmes a GRC csapata

Fontos pontokhoz jutott hozzá 
a Gödöllői SK megyei I. osz-
tályban szereplő csapata, akik 
előbb Pilisen ikszeltek (0-0), 
majd hazai pályán verték a 
második helyen álló Nagyká-
tát 3-1-re. 

Nenad Pozder együttese ez-
zel 44 pontos és megerősí-

tette harmadik helyét a tabel-
lán. A megyei III-ban szereplő 
GEAC kettős vereséggel zárta 
az elmúlt két játéknapot és 21 
pontjával a 14. helyen áll cso-
portjában, míg a megyei IV-
ben szereplő GSK II.-Szada 
formáció Tóalmáson elszen-
vedte első tavaszi vereségét, 
ennek ellenére 44 pontjával 

továbbra is listavezető a cso-
portjában.
Pest megyei I. osztályú baj-
nokság, 24-25. forduló: Pilisi 
LK-Legenda Sport – Gödöllői 
SK 0-0
Gödöllői SK – Nagykáta SE 
3-1 (2-0)
Gödöllői gólszerzők: 
Mudroch Mendel (2), Méhes 
Pál.
Pest megyei III. osztályú 
bajnokság, Keleti-csoport, 
24-25. forduló:

Gödöllői EAC-SZIE – UFC 
Gyömrő II. 0-2 (0-1)
Abonyi KID FC – Gödöllői 
EAC-SZIE 9-0 (5-0)

Pest megyei IV. osztályú 
bajnokság, Keleti-csoport, 
18-19. forduló: Gödöllői SK 
II.-Szada – Hévízgyörki Petőfi 
DSE 3-0 (játék nélkül)
SK Tóalmás I. – Gödöllői SK 
II.-Szada 5-1 (3-1) Gödöllői 
gólszerző: Szabó László.          
           -lt-

lAbdARúgás – gsk kettő: idei első veReség

Fontos gödöllői pontok

Sakk – Hetedik helyen a GSbE

Sokadszor bizonyította a ta-
vasz folyamán a Gödöllői KC, 
hogy idegenben jobban megy, 
legutóbb az elmúlt hétvégén a 
Budapest Honvéd SE vendé-
geként, miután 37-34-re nyert 

Bartos Gábor együttese.

Az NB II. Északi-csoportjának 
regnáló bajnoka többek között 
gyengébb hazai mérlegének 
is köszönheti, hogy az idén 

esélye sem volt a bajnoki cím 
megvédésére és az is eldőlt 
kettő fordulóval az idei bajnok-
ság vége előtt, hogy az 5-8. 
hely valamelyikén végezhet a 
Gödöllő. 
A csapat mostani győzelmé-
nek köszönhetően 22 ponttal 
a hetedik helyet foglalja el cso-
portjában.

NB II. északi-csoport, 20. 
forduló
Budapesti Honvéd SE – Gö-
döllői KC 34-37 (18-19)
Utánpótlás eredmények, Ifjú-
ságiak: Grundfos-Tatabánya 
KC II. – Gödöllői KC 40-37 (18-
23); Serdülők: Gödöllői KC – 
Budakalászi SC 37-21 (19-13) 
                                    -ll-

kézilAbdA – továbbRA is veRhetetlenek A seRdülők

idegenben van otthon a GKC
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Az elmúlt hétvégén, a Dél-koreai 
Szöulban rendeztek kard Grad 
Prix-versenyt, amely egyben az 
első egyéni kvalifikációs állomá-
sa volt a 2020-as tokiói olimpiára 
való kijutás szempontjából a kar-
dozóknál.

Magyar szemszögből jól sikerült 
a verseny, ugyanis Szilágyi Áron 
ezüstérmes lett, de sajnos gödöl-

lői vonatkozásban ez már nem 
mondható el, ugyanis Gémesi 
Csanád a 64 közé jutásért esett 
ki és végzett összesítésben a 65. 
helyen a 163 indulót felvonultató 
mezőnyben.
Csanád a csoportkört öt győze-
lemmel és egy vereséggel ab-
szolválta, de a főtáblára jutás már 
nem jött össze, miután a koreai 
Szung ellen 15-14-re kapott ki. 

Férfi kard Grand Prix, Szöul, 
163 induló, végeredmény: 1. 
Oh Szanguk (koreai), 2. Szilágyi 
Áron (edző 
és váloga-
tott edző: 
Decsi And-
rás), 3. Max 
H a r t u n g 
(német) és 
Kim Jung-
hvan (ko-
reai), …22. 
Decsi Ta-
más, …65. 

Gémesi Csanád, …81. Iliász Ni-
kolász, …113. Galgóczy Tamás. 
Fotó: www.fencing.net         -li-

vívás – kARd világkupA, szöul

Elindult az olimpiai kvalifikáció

Négy versenyen is rajhoz álltak a 
gödöllői atléták az elmúlt hétvé-
gén, ezeken összesen 13 érem-
mel gazdagodtak a korosztályos 
versenyeken.
Április utolsó szombatján rendez-
ték meg, a már hagyományosnak 
tekinthető GEAC gerelyhajító 
versenyt a Szent István Egyetem 
Atlétikai Centrumában, amely 
idén már három korosztályban is 
a Magyar Liga versenysorozat ré-
sze lett és összesen 90 nevezés 
érkezett. A gödöllői dobók kivá-
lóan szerepeltek a hazai viada-
lon. A fiúknál a Junior Ligában a 
GEAC válogatott dobója, Canea 
Zoltán második helyet szerzett 
57.40 méteres egyéni csúccsal, 
míg Ifjúsági Ligában Mihajlovich 
Alex dobott le mindenkit 64.49 
méteres, egészen kiváló egyé-
ni csúccsal. A hölgyek ifjúsági 
gerelyhajító ligájában szintén 
gödöllői siker született Eszenyi 
Napsugárnak köszönhetően, aki 
szintén egyéni csúccsal, 47.72 
méterrel nyert. 
Az újonc fiúknál Grünwald Ta-
más végzett a dobogó harmadik 

fokán (33.09 m), míg edzéstársa, 
Fodor Péter néhány méterrel 
lemaradva (31.14 m) lett a ne-
gyedik. A 12-11 éves gyermek 
korosztályban a fiúk versenyén 
a gödöllőiek két atlétája Szabó 
Levente (arany) és Menyhárt 
Olivér (ezüst) osztozott a dobo-
gó legfelső fokain. A sikeres dobó 
atléták edzője Máté Alpár. A ver-
seny támogatói voltak: az Agruni-
ver Holding Kft., a Seqomics Kft., 
az OMYA Kft., a Wessling Hunga-
ry Kft. és a SZIE. 
Szintén április 27-én, a gödöllői 
versennyel egy időben zajlott Ti-
szaújváros XIX. Nemzetközi Atlé-
tika Versenye. Az érmek gyűjtését 

Dobránszky Laura kezdte 100 
méteren, ahol az ifjúsági lányok-
nál lett második helyezett, majd 
100 méter gáton a harmadik he-

lyen végzett az 
abszolút értéke-
lésben. Ezután 
Kriszt Sarolta 
két aranyérme 
következett. Az 
elsőt 80 méter 
gáton szerezte 
az újonc lányok 
v e r s e n y é b e n 
12.67 másod-
perces eredmé-
nyével, majd a 

serdülő lányok 300 m-es síkfu-
tás mezőnyében utasított maga 
mögé mindenkit 42.32 másodper-
cet elérve. Az újonc lányoknál 80 
méter gáton még egy ezüstérem 
született, amit Tóth-Sztavridisz 
Szófia szállított, 13 másodperces 
futásával. Az érmes versenyzők 
edzője Körmendy Katalin.
Április 28-án Budapesten, a Va-
sas Pasarét Sportcentrumában 
rendezték Magyarország 10 000 
méteres országos bajnokságát, 
a verseny keretein belül Serdülő 
Liga számokat is lebonyolítottak. 
800 méteres távon Viha Borbá-
la és Herman Dalma képviselte 

a GEAC színeit, akik közül Bori 
szerepelt jobban, 2:30,30 per-
ces idejével végzett a kilencedik, 
pontszerző pozícióban. Edzőjük 
Kovács Gábor Krisztián.
Kiváló 400-as futónk, Nádházy 
Evelin háromhetes dél-afrikai 
edzőtábor és a SZIE Természet-
védelmi mérnök BSc szakdol-
gozata leadása után a szicíliai  
Cataniaban kezdte az idényt, 
ahol az Európai Atlétikai Szö-
vetség (EAP) nemzetközi verse-
nyén, 100 m-en ezüst, 400 m-en 
pedig aranyérmet nyert!
(a bal felső képen a tiszaújvárosi 
csapat, míg az alsó képen Szabó 
Levente és Menyhárt Ákos látha-
tó) Fotó: Kriszt Balázs.         -kb-

AtlétikA – hétvégi nAgyüzem A geAC-nál

Négy verseny, 13 gödöllői érem

Április utolsó hétvégéjén, Hol-
lókőn rendezték meg a XIII. Nóg-
rád Nagydíj kétnapos tájékozó-
dási futóversenyt, ahol a Gödöllői 
Kirchhofer SE összesen 43 fővel 
képviseltette magát, a gödöllői tá-
jfutóknak a két futam alapján ösz-
szesen nyolc dobogós helyezést 
sikerült begyűjteniük.

A fiúknál Vajda Márk és Nagy 
Norbert lett aranyérmes, míg 
Pintér Kornél bronzéremnek 
örülhetett, míg a hölgyeknél  
Rahner Anna és Szilágyi Zsely-

ke állhatott fel a dobogó legfelső 
fokára, Mundruczó Anna má-
sodik lett, míg Ivaskó Eszter és 
Balázs Eszter a harmadik helyen 
végzett saját korcsoportjában.
Összetett eredmények:
Fiú 10 DK kategória: 1. Vajda 
Márk; F10D kat.: 1. Nagy Nor-
bert; 3. Pintér Kornél; F12C 
kat.: 7. Kiss Ágoston; 10. Rah-
ner Péter; 12. Ivaskó Barnabás; 
F14B kat.: 4. Dobay Benedek, 
22. Fóris Máté, 25. Dudok Ba-
lázs, 26. Császár Arzén; F16B 
kat.: 19. Tóth Benedek, 24. Du-
dok Bálint, 26. Fóris Dávid, 28. 
Szabó Márton; F35Br kat.: 4. ifj 
Kiss György, 5. Nagy József; 
F40A kat.: 7. Kovács Róbert, 

10. Dobay Zsolt; F45A kat.: 15. 
Dudok Csaba; F70A kat.: 7. Kiss 
György. Nyílt Technikás: 15. Pin-
tér István.
Lány 10DK kategória: 3. Ivaskó 
Eszter; N12C kat.: 11. Vajda Jú-
lia; N14C kat.: 1. Rahner Anna, 
3. Balázs Eszter; 5. Pintér Pet-
ra; N16B kat.: 4. Kiss Kamilla, 8. 
Kiss Boglárka; N15-18C kat.: 1. 
Szilágyi Zselyke, 2. Mundruczó 
Anna; N21A kat.: 10. Dékány 
Szilvia; N35Br kat.: 6. Nagyné 
Simon Ágnes, 7. Ivaskóné Ku-
bovics Szilvia; N45A kat.: 16. 
Dudokné Székelyhidi Melinda; 
Nyílt Könnyű: 16. Jekli Katalin.
(A képen az érmesek, fotó: Ifj. 
Kiss György)           -ll-

tájfutás – Xiii. nógRád nAgydíj

Nyolc Kirchhofer SE érem
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Okoska vagyok, a macska-
boly. Engem ért az a meg-
tisztelő feladat, hogy bemu-
tassam nektek az Alsópark 
madárvilágát.

Talán nem is gondoljátok, mi-
lyen sokan élünk mi itt, a város 
közepén. Az Alsópark egy igazi 
kis dzsungel, ezért érdemes ki-
nyitni jól a szemeteket, amikor 
ott jártok.
De hol is kezdhetném?! Azt 
gondolom, az a legjobb, ha ren-
desen bemutatkozom nektek.
Kezdjük a nevemmel. A régi 
időkben sok nevem volt, mint 
például a lidérc bagoly, de 
őszinte leszek: ezt nem iga-
zán szeretem. És bár macska 
sem vagyok, de azért jobban 

el tudom fogadni. Hogy lettem 
én macskabagoly? Régen az 
emberek úgy gondolták, hogy a 
hangom hasonlít a macskához, 
így hát elneveztek macskaba-

golynak. Ha éjszaka 
esetleg a parkban 
jártok és egy hosszú, 
kicsit vonyításszerű 
hangot hallotok vagy 
tényleg kismacska 
hangjára lesztek fi-
gyelmesek, akkor 
lehet, hogy pont én 
vagyok a fejetek fe-
lett. Ezzel elmondtam 
azt is, hogy bizony, 
mi baglyok, éjszakai 
életet élünk. Soká-
ig azt hitték, éppen 

ezért nagyon jó a látásunk, de 
mi inkább a hallásunkra ha-

gyatkozunk. Bizony, még a fa 
tetején is meghalljuk, ha egy 
egér szalad a fűben. Ugyan-
is mi egerekkel táplálkozunk 
leginkább. Az elmúlt években 
nagyon népszerűek lettünk, mi 
baglyok, köszönhetően a Harry 
Potter regényeknek. De ha kér-
hetem, ti azért ne akarjatok ba-
golyfiókát ajándékba. Először 
is azért, mert nem vagyunk há-

ziállatok, mi a szabadban 
érezzük  jól magunkat. 
Másodsorban pedig azért, 
mert bizony igen nagy 
koszt hagyunk magunk 
után. Ugyanis azokat a 
dolgokat, amiket nem tu-
dunk az evés során meg-
emészteni (ilyen például a 
szőr, a toll vagy a csont), 
azt visszaöklendezzük és 
kiköpjük. Ezt a szakembe-
rek köpetnek hívják. A tu-

dósok ezeket szokták vizsgálni 
és ennek alapján tudják megál-
lapítani, hány bagoly lakik egy 
területen. Nagyon szeretjük 
Gödöllőt, mert itt jó sok öreg fa 
található, ahol el tudunk bújni 
napközben, vagy ezeknek a 
fáknak az üregeibe fészkelünk 
és neveljük fel fiókáinkat.
Gödöllőn más baglyok is élnek 
még rajtam kívül. Ilyen az er-
dei fülesbagoly, a kuvik vagy a 
gyöngybagoly. Remélem, lesz 
majd alkalom személyesen is 
találkoznom veletek a parkban. 
Bár lehet, látni én foglak majd 
inkább titeket, de megígérem, 
ha arra jártok, jelezni fogok a 
hangommal.                 

               Okoska

kEdvEs gyErEkEk!

A szakértők szerint itt az idő, hogy 
mindannyian felfogjuk a helyzet 
súlyosságát. Megdöbbentő adat-
ra világított rá egy nemrégiben 
készült ENSZ-jelentés: közel 1 
millió faj tűnhet el a bolygóról az 
erdőkivágások, a légszennyezés, 
az ivóvíz-hiány és a beporzó ro-
varok elpusztulása miatt. A Scien-
ce-Policy Platform on Biodiversity 
and Ecosystem Services (IPBES) 
nevű független, kormányközi tes-

tületet az ENSZ-tagállamok 2012-
ben alapították. A politikusok és 
döntéshozók számára készítenek 
tudományos igényű értékeléseket 
a bolygó élővilágának, ökosziszté-
máinak gyorsan romló helyzetéről. 
Legújabb jelentésüket május 6-án 
publikálják, de előzetes adatok 
már most napvilágot láttak belőle.
Eszerint a fajok kihalásának tem-
pója több százszorosa annak, 
mint korábban, és a folyamat a 

most követ-
kező években 
még jobban 
felgyorsulhat.
Minimum fél-, 
de inkább egy-
millió faj áll a 
kihalás szélén, 
és ezek nagy 
része pár tíz 
éven belül vég-
legesen eltűn-
het a Föld fel-

színéről - írják.
A szakértők már 
most „tömeges 
k i h a l á s k é n t ” 
emlegetik ezt az 
időszakot. Ha-
sonló összesen 
5 alkalommal 
történt az elmúlt 
félmilliárd év-
ben: a legutóbbi 
66 millió évvel 
ezelőtt volt, mi-
kor egy 10 kilométer széles aszte-
roida csapódott a bolygóba.
A jelentés szerint a fajok kihalása 
legalább olyan nagy veszélyt je-
lent, mint a klímaváltozás - és a 
kettő természetesen hatással van 
egymásra.
A jelentés egyik készítője, Robert 
Watson szerint itt az idő, hogy 
mindannyian felfogjuk a helyzet 
súlyosságát, és lépéseket te-
gyünk, amíg még lehet:

„Észre kell vennünk, hogy a klí-
maváltozás és a természet pusz-
tulásának megakadályozása 
egyformán fontos, nem csak a 
környezetünk, de a fejlődés és a 
gazdasági érdekek miatt is.”
Watson hozzátette: az ételeink és 
az energia előállítása kizsigerelik 
a bolygónkat, és csakis egy 180 
fokos fordulat segíthet a folyamat 
megállításában.

(szeretlekmagyarorszag.hu)

Egymillió faj áll a kihalás szélén - pár évtizEdEn 
belül a nagy részük végleg eltűnhet a Földről

kuvik

macskabagoly

Gyöngybagoly fülesbagoly
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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!

Sokunk kedvence ez a cserje, 
melyet mindenki ezen a néven 
ismer, pedig magyar neve, a Ha-
vasszépe is gyönyörűen hang-
zik. 
A kertészetekben rengeteg faj-
táját vásárolhatjuk meg, ám ez 
még mindig töredéke a világ-
ban élő fajok közül, melyek több 
ezerre tehetőek.
Ám bármennyire is sokan sze-
retjük ezt a növényt, sajnos so-
kunk bicskája beletörik az ápo-
lásába, így ezen a héten hozzá 
nyújtunk segítséget. 
Első feltétel a talaj minősége, 
ugyanis sekélyen gyökerese-
dik. Ez azt jelenti, hogy gyökér-
zete nem hatol 50-60 cm-nél 
mélyebbre. Fontos, hogy laza, 
levegős, humuszban gazdag 
és jó vízáteresztő talajt tudjunk 
biztosítani számára. Savanyú 
talajt kedvelő növény, ezért 
amikor megvásároljuk, akkor a 
kertészetekben kapható külön 
nekik kapható földkeveréket is vegyünk, de az ültető gödörbe 

keverhetünk még fe-
nyőtűlevelet és fenyő-
kérget is. 
 Lassú és kis növeke-
désű fajtánál 30-40 cm, 

erős növekedésűnél 50-60 cm 
mélységű és a növény gyökér-
labdájánál 2-3-szor nagyobb 
átmérőjű legyen az ültetőgödör. 
Ilyenkor célszerű ezt elszepa-
rálni a környező talajtól a mész-

bemosódás megakadályozása 
miatt. Ajánlott a magasított ágy 
használata, vagy akár egy lesüly-
lyesztett, perforált nagy dézsába 
is kiültethetjük kedvencünket. 
Ekkor is fontos a jó vízelvezetés 
biztosítása, ne tudjon pangó víz 
keletkezni. 
Sokan ezeknek a növényeknek 
a fényigényével sincsenek tisz-
tában és igazából jól megfontolt 
döntés is, hogy helyezzük el a 
növényünket. 
Legideálisabb egy félárnyékos 
hely, nagyobb bokrok, fák kö-
zelében, ahol még megfelelő 
mennyiségű fényt kap. Egy fal 
árnyéka is megfelelő lehet, ha ez 
a növényt a déli nap melegétől 
védi. A rhododendron azonban 
nem árnyéki növény. Megfelelő 
mennyiségű fény szükséges a 
növény egészséges növeke-
déséhez, és bő virágzásához. 
Ha árnyékba ültetjük, kevesebb 
virágot fog hozni, csapadékos 
években pedig a levél bőrszö-
vetén algák telepedhetnek meg, 
tovább rontva a fény hasznosu-
lását.
A fenyők a megfelelő árnyék 
biztosítása mellett segítik a sa-
vanyú talaj fenntartását. Nyáron 
reggel, vagy alkonyati időszak-
ban locsoljuk, de vigyázzunk, 

a túl gyakori és felesleges 
öntözéssel ugyanúgy árt-
hatunk növényünknek, mert 
túl sok tápanyagot mosunk 
ki a földből, elszaporodhat-
nak a gombabetegségek a 
gyökérzeten, elhalhatnak a 
gyökerek a levegőtlen talaj-
viszonyok miatt.
Reméljük, ezekkel a taná-
csokkal még több rhodo-
dendront köszönthetünk vá-
rosunk kertjeiben és előre is 
jó munkát kívánunk! 

Bujtás Anikó 
www.bujtaskert.iwk.hu  

A csodálAtos rhododendron

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
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TÁJÉKOZTATÓ EGÉSZSÉGÜGYI 
VESZÉLYES HULLADÉK 

ELHELYEZÉSÉRŐL
A Tormay Károly Egészségügyi Központ tájékoztatja tisztelt be-
tegeit,  hogy a 11/2017. (VI.12.) EMMI rendeletben meghatározott, 
a járóbetegszakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatókra vonatkozó 
kötelezettségüknek eleget téve a lakosságnál képződött veszélyes 
hulladékok gyűjtésére alkalmas gyűjtőedényeket biztosítanak 
kizárólag a rendelet 2§(1) bekezdés 4/b pontja szerinti hulladékokra 
(injekciós tű, injekciós fecskendő, tűvel ellátott injekciós fecskendő, in-
fúziós szerelék) vonatkozóan a II. sebészeti szakrendelőben.
A leadási szándékot a regisztrációnál kell jelezni és az intézmény 
munkatársa  az érdeklődőt a gyűjtődobozhoz kíséri.
A fentebb említett, gyógyszerhulladéknak minősülő hulladékot minden 
hónap első keddjén az alábbi időpontokban lehet elhelyezni: 

2019. május 07.:  12-18 óra között 
2019. június 04.:  12-18 óra között 
2019. július 02.:  12-18 óra között 
2019. augusztus 06.:  12-18 óra között 
2019. szeptember 03.:  12-18 óra között 
2019. október 01.:  12-18 óra között 
2019. november 05.:  12-18 óra között 
2019. december 03.:  12-18 óra között

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik elkísérték velünk 
BANKÓ LÁSZLÓT utolsó útjára a galgahévízi temetőbe. 
Hálásak vagyunk az együttérző telefon hívásokért,a felajánlott 
segítő szándékért,és a virágokért. 
A gyászoló család

GÖDÖLLőI CUKRÁSZDÁBA 
MOSOGATÓ-TAKARíTÓ munkatársat keresünk! 

Jelentkezés: +36-20-322-03-72

BELVÁROSI JEGYIRODA INFORMÁCIÓ 
A Belvárosi Jegyirodában (Gödöllő, Szabadság út 6.) jegyet 
válthat az ország szinte bármelyik színházi előadására, kon-
certjére, fesztiváljára, sporteseményére és kulturális rendezvé-
nyére. Jegyvásárlási lehetőség az Interticket, Ticketportal, Tic-
ketExpress, TicketPro és a Jegymester rendszerein keresztül. 
Online jegyrendelés több száz jegyiroda több ezer rendezvé-
nyére Magyarországon, Csehországban, Szlovákiában, Len-
gyelországban. 
A jegyirodában fizethet bankkártyával, SZÉP-kártyával, Er-
zsébet-kártyával és Kultú- rautalvánnyal is (Edenred, Erzsé-
bet-utalvány). 

BELVÁROSI JEGYIRODA ÉS SZERVEZÉS: 
Jegyiroda: info@muza.hu 

Tel.: +36-28-514130, +36-70-4527268

NYITVA TARTÁS: 

hétfő: ZÁRVA, 
kedd-péntek: 11.00-18.00 között NYITVA, 

szombat: 9.00-13.00 között 
(a rendezvényekhez igazodva előadás előtt 1 órával NYITVA), 

vasárnap: ZÁRVA 
(a rendezvényekhez igazodva előadás előtt 1 órával NYITVA)

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 29-május 5.: 

sanitas Gyógyszertár, Thegze L. u. 2. Tel.: 545-585.
Május 6-12.: 

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

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.
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KÖZLEMéNY
+ MEGHÍVÓ Jehova Tanúi gödöllői ki-
rályságtermének nyílt napjára 2019. 
május 4-én, szombaton 10 és 16 óra 
között. Cím: 2100 Gödöllő, Isaszegi út 
76. 

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, 
egyszintes, ikerházfél 400m2-es telek-
kel eladó! Irányár: 40,9Mft. Tel:20/772-
2429
+ Szadán új építésű csok képes n+4 
szobás ikerházak eladók! Irányár: 
45MFt, www.godolloihaz.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, 

konvektoros, felújított 
lakás KEDVEZŐ áron 
25.9MFt-ért ELADÓ! 
Tel:20/539-1988
+ Gödöllő központi ré-
szén kb.90m2-es sta-
bil kockaház 310m2-
es, gyümölcsfás 
telekkel ikerházként 
eladó! Tel:20/944-
7025
+ 1-2 szobás lakást 
keresek megvételre, 
saját célra Gödöllőn. 
Magánszemély va-
gyok, magánszemé-
lyek jelentkezését vá-

rom. 06-30-688-1672
+ Budapest XIX. ker. központban 68 
nm-es felújított panel programos lakás 
családi okok miatt eladó. Iár: 29,5 MFt. 
Tel: 06-20-232-2094 
+ Felújítandó lakást keresek Gödöllőn, 
illetve térségében! Telefon: 06-30-437-
6699 
+ Gödöllőn eladó egy 110 nm-es, 2,5 
szobás családi ház. Háromféle fűtési 
lehetőség. Érdekelne az emeletes la-
káscsere is a palotakerti lakótelepen. 
Tel: 06-30-200-4818, 06-30-606-5989 
+ Gödöllő központjához közel, kertvá-
rosi övezetben eladó egy 50,13 nm-es, 
téglaépítésű, konvektoros, erkélyes, 
kétszobás, 2.em. Lakás, melyhez táro-
ló is tartozik. Iár: 24,8MFt. Érd: 06-70-
387-2908 
+ CSERE vagy ELADÓ gödöllői, 2szo-
ba összkomfortos, 2.emeleti, erkélyes, 
téglaépítésű, egyedi fűtésű (gázkon-
vektor), felújított (ajtó, ablakcsere stb.) 
lakásom (külön zárható nagy pince-
résszel). Iár: 28,5MFt. 06-70-620-4102

+ Gödöllőn, Palotakerten 2 szobás, 61 
nm-es, 8. emeleti lakás gyönyörű kilá-
tással eladó. Irányár: 26 M Ft. Tel: 06-
70-366-8026 
+ Eladó Gödöllő Röges részén egy 
nappali+ 2szobás, teljesen felújított 
családi ház terasszal, fúrt kúttal, kocsi-
beállóval, garázzsal, elektromos kapu-
val 760 nm-es telken fedett terasszal. 
I.Á.: 41mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a blahai dombon egy 
déli fekvésű, tetőteres, téglából épült, 
szigetelt kúria, mely áll amerikai kony-
hás, teraszkapcsolatos nappali+ 3szo-
ba 1500nm-es telken rendezett kerttel, 
riasztóval, öntözőrendszerrel felsze-
relve csodálatos panorámával. I.á.: 65 
mFt 0620-919-4870

+ Eladó Gödöllő királytelepi részén egy 
2szintes, 2generációs, 4szobás, 2kony-
hás, 2fürdőszobás 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 garázzsal. I.á.: 49,9 mFt 0620-919-
4870
+ Eladók Szadán most épülő kétszer 
6 lakásos 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, 
5szobás, 2nappalis, 2fürdőszobás tég-
lából épült családi ház. I.á.: 36,5 mFt 
0620-919-4870

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
A gyászoló család köszöni mindazoknak, akik JAKUS LÁSZ-
LÓNÉ temetésén megjelentek és részvétet nyilvánítottak. 



hirdetés2019. április 30. gödöllői szolgálat 21

+ Eladó Gödöllő kertvárosában egy 
70nm-es családi ház saroktelken, mely 
ikerház építésére alkalmas. I.á.: 33 mFt 
0620-919-4870

ALBéRLET KIADÓ
+ Kiadó 90nm-es 3 szobás lakás belső 
parkolóval Gödöllőn, további informá-
ció: 06-30-588-5889
+ Kiadó 20nm-es 1 szobás garzonlakás 
belső parkolóval Gödöllőn, további in-
formáció: 06-30-588-5889
+ Gödöllő Máriabesnyőn bútorozatlan 
családi ház kerttel hosszú távra kiadó. 
Érd: 06-20-2176-452
+ Középkorú vagy nyugdíjas nőnek ki-
sebb házi munkákért, kiskutya gondo-
zásáért albérlet kiadó. Tel: 06-30-735-
0361, 06-30-273-5283 
+ Máriabesnyőn albérlet külön bejárat-
tal kiadó. Érdeklődni: 06-20-917-1828 

ÜZLETHELYiSéG
+ Gödöllőn a Szent János utcában 47 
nm-es ÜZLETHELYISÉG KIADÓ. Ér-
deklődni: 06-20-220-2272

ÁLLÁS
+ SZAKKÉPZETT FÉRFI BETEGÁPO-
LÓT keresünk Kerepesen nappali mun-
kára (reggel 8 órától este kb 19 óráig) 
heti több alkalomra, hosszabb távon. 
Érd: 06-30-577-9661
+ Munkaidő pótlékkal több, ill. egy 
műszakos munkarendbe műanyagfel-

dolgozó gödöllői kft felvesz NAPPA-
LI BIZTONSÁGI ŐRT, BETANÍTOTT 
MUNKÁSOKAT, RAKTÁROST, SZER-
SZÁMKÉSZÍTŐT, KARBANTARTÓT: 
tel: 06-20-9423-112, www.plastexp-
ress.hu 
+ TÁBLAGÉPPEL, OKOSTELEFONNAL 
végezhető munka! 06-20-777-1122
+ Gödöllőn a Csíkos Pizzériába ki-
emelt fizetéssel PIZZA FUTÁRT, PUL-
TOS LÁNYT, PIZZA SZAKÁCSOT, ill. a 
Csíkos ABC-be BOLTI ELADÓT felve-
szünk. Tel: 06-70-772-7850 vagy sze-
mélyesen a helyszínen! 
+ TAKARÍTÓI ÁLLÁSRA keresünk 

munkatársat hosszú 
távra, GÖDÖLLŐI 
MUNKAHELYRE - 
NAPI 8 ÓRÁRA – BE-
JELENTETT ÁLLÁS. 
ELVÁRÁSOK: MUN-
KÁJÁRA IGÉNYES, 
PRECÍZ, ÉS GYORS, 
JOGOSÍTVÁNNYAL 
és saját gépkocsi-
val RENDELKEZŐ, 
MEGBÍZHATÓ, NEM-
DOHÁNYZÓ. Nettó 
fizetés: 160.000,- Ft. 
Gödöllő és közvetlen 
körzetéből, fényképes 
bemutatkozó levelet 
várunk: email: gaalau-
tohaz@opelgaal.hu
+ Parkok és kertek 
gondozásához kere-
sek 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 
+ Gödöllőn TAKARÍTÓI ÁLLÁS! Iroda ta-
karítás. Kiemelt, bejelentett fizetés. Du-i 
munkavégzés 16-22 óráig. Tel: 06-30-
470-9327 
+ A gödöllői PROMPT-H Kft informatikai 
és biztonságtechnikai HÁLÓZATÉPÍTŐ 
kollégát keres. Feladatok: informatikai 

rendsze rek 
kábelezése, 
szerelése, biz-
tonságtechni-
kai eszközök 
(IP kamerák, 
r i asz tóköz -
pontok) konfi-
g u r á l á s a , 
kábelezése. 
Elvárás: szak-

irányú végzettség és jogosítvány. Előny: 
biztonságtechnikai és számítástechnikai 
eszközök szerelésében való jártasság, 
gödöllői vagy Gödöllő környéki lakhely. 
Jelentkezni szakmai önéletrajzzal az offi-
ce@prompt.hu e-mail címen lehet.
+ VASALÁST, 10 hó-
napos kortól gyermek-
felügyeletet, esetleg 
takarítást VÁLLALOK. 
Megbízható, leinfor-
málható vagyok. 06-
30-684-5516 
SZOLGÁLTATÁS
+ FORDÍTÁS, TOL-

MÁCSOLÁS 50 nyelven, anyanyelvi, 
diplomás, gyakorlott szakfordítókkal! 
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.godollo@gmail.com
+ KERTGONDOZÁS. Bízza most rám! 
Fakivágás, sövényvágás, bozótirtás, 
fűnyírás, fűkaszálás. Füvesítés, gyep-
felújítás, vegyszeres gyomirtás. Rotáci-
ós kapálás. Gyepszellőztetés. Metszés, 
faültetés. Ágak, levelek elszállítása. 
Ereszcsatorna tisztítás. Kert takarítás. 
Gépi permetezés. Kerítésfestés. Kerti 
tavak tisztítása. 06-30-747-6090 
+ KÖNYVELÉS, cégalapítás, mun-
kabérszámfejtés, tanácsadás. Irodák: 
Gödöllő, Szada. Tel: 30/592-1856, 
30/508-1380, 28/784-752 
+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZE-
RELÉS, fürdőszobák, régi fűtési 
rendszerek, vízvezetékek felújítása. 
CIRKÓK, GÁZKÉSZÜLÉKEK, KON-
VEKTOROK karbantartása felújítása, 
javítása. Tel: 06-20-9527-289, 06-28-
476-229 
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+ SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? 
Hívjon bizalommal, házhoz megyek. 
Számítógép szerelés, rendszer és 
programtelepítés, vírusirtás garanciá-
val. Hétvégén is! Tel: 06-30-333-9201 
+ SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉ-
TÁZÁS. Ingyenes árajánlat! Tiszta, ren-
des munka! Tel: 06-20-4359-650

+ DUGULÁSELHÁRÍ-
TÁS BONTÁS NÉLKÜL. 
Tóth Tamás 06-70-502-
5620 
+ KUTYÁUL ÉRZED 
MAGAD ÉS ELEGED 
VAN BELŐLE? Be-
tegségednek lelki okai 
vannak, melyeket ol-
dani lehet. Szeretnéd 
visszanyerni az uralmat 
életed felett? Gyere el 
Te is egy kezelésemre! 
Betegségek lelki okait 
oldom 4 év tapasztala-
tával Gödöllőn. További 
infót, véleményeket a 
www.ThetaGodollo.hu 
oldalamon találsz. A ke-

zelés ára 9900 Ft. Garantálom Neked, 
hogy a végén elégedetten távozol. El-
lenkező esetben ingyen adom. Élj ke-
vesebb stresszel hosszabb ideig! Adsz 
esélyt magadnak? Ha igen, KÉRJ IDŐ-
PONTOT MOST: 06-20-367-4274
+ LAKÁSOK, IRODÁK KÖLTÖZTE-
TÉSE, lomtalanítás. Pianínó-, páncél-

szekrény szállítás. Hétvégén 
is. NEER TEHER 06-70-648-
7660
+ DUGULÁS ELHÁRÍTÁS 
falbontás nélkül. Ázások cső-
törések megszüntetése. Vé-
cék tartályok csapok szifonok 
cseréje. Csatorna kamerázás. 
VÍZSZERELÉS. 06-20-491-
5089
+ Azonnali kezdéssel vállalok 
HÁZÉPÍTÉST teljes kivitele-

zéssel, KŐMŰVES MUNKÁT, BUR-
KOLÁST, VÍZSZERELÉST, TETŐJAVÍ-
TÁST! Tel: 06-70-361-9679 
+ REDŐNYJAVÍTÁS, GURTNICSERE 
akár 2 órán belül! Új redőny azonnal 
megrendelhető! Péter úr, 06-20-3685-
888 
+ KÖLTÖZTETÉS! BÁRMIT, BÁRHOL, 
BÁRMIKOR! Igény esetén LOMTALA-
NÍTÁS, TAKARÍTÁS, ABLAKTISZTÍ-
TÁS. Hétvégén és ünnepnapokon is. 
Tel: 06-70-621-6291 
+ TÁRSASHÁZAK KÖZÖS KÉPVISE-
LETÉT VÁLLALOM. Hívjon bizalom-
mal: Kovács Anikó 06-70-466-4367
+ SZOBAFESTÉS – MÁZOLÁS – TA-
PÉTÁZÁS. Tiszta, igényes munka. Tel: 
06-20-428-4327 

EGéSZSéG, TESTÁPOLÁS
+ Gyógypedikűr: tyúkszem, szemölcs, 
bőrkeményedés, vastag benőtt gom-
bás köröm kezelése, ápolása. Talp-
masszázs. Óvakodjon a feketén dolgo-
zó házaló kontároktól! 30 év szakmai 
háttér. Bárándi József 06-20-532-7275

TÁRSKERESő
+ 70 éven felüli táncolni szerető asz-
szony vagyok. Gödöllő és környékéről, 
korban hozzám illő táncpartnert kere-
sek. Leveleket a 2100 Gödöllő, Pf.: 215 
címre várok.

ADÁS-VéTEL
+ KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, 
EXLIBRISEKET, papírrégiségeket, ma-
gyar és külföldi bélyeggyűjteményeket 
VÁSÁROLOK. Tel: 28/412-230 
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A VÜSZI NONPROFIT KFT
PARKGONDOZÓI MUNKATÁRSAT 

KERES

FELADATA: Gödöllő közigazgatás területén parkfenntartási 
(metszés, növényültetés, öntözés, füvesítés), favágási és gallya- 
zási, valamint kaszálási munkák végzése

ELVÁRÁSOK: gépjárművezetői engedély B  kategóriában szak-
mai tapasztalat városüzemeltetésben, fenntartásban felelősség-
vállalás, önálló munkavégzés, megbízhatóság, terhelhetőség, 
minőségi munkavégzés

ELőNY: kertész szakmunkás, vagy kertész technikusi végzett-
ség, kertészeti kisgépkezelői jogosítvány (magassági ágvágó, 
nyesedékaprító, láncfűrész, önjáró fűkasza, tolós fűkasza, szi-
vattyú), helyismeret

SZÜKSéGES TAPASZTALAT: pályakezdők jelentkezését is 
várjuk!

ÁLLÁS: teljes munkaidős, nappali műszak

SZÜKSéGES NYELVTUDÁS: nem igényel nyelvtudást

MUNKAVéGZéS HELYE: Gödöllő közigazgatási területe

JELENTKEZéS: titkarsag@vuszikft.hu címre várjuk jelentkezé-
sét 2018. május 15-ig

+ RÉGISÉG. Pappné Szilvia szakbecsüs 
díjtalan kiszállással vásárol antik búto-
rokat, festményeket, órákat, mindenféle 
szobrokat, vitrin dísztárgyakat, ezüstöt 
(hibás és hiányos darabokat is), régi pén-
zeket, könyveket, bizsukat és ékszereket, 
borostyánt, mindenféle régiséget és HA-
GYATÉKOT. Legmagasabb áron vásá-
rolunk első vevőként! Tel: 70/942-0806, 
20/465-1961 
+ 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.

JÁRMŰ, ALKATRéSZ
+ AKKUMULÁTOR minden típusú gép-
járműhöz szaküzletünkben vagy kiszál-
lítással. Szolgáltatásaink: beszerelés, 
bevizsgálás, töltés-mérés, szaktanács-
adás. Minőségi akkuk, új akciók. Gödöllő, 
Dózsa Gy. út 50. (Temetővel szemben) 
06-30-536-4300, 28/611-728 www.akku-
godollo.hu 
+ EL-GO háromkerekű elektromos kis-
motor eladó. 06-30-958-5018

EGYéB
+ MÉZET közvetlenül a termelőtől, a 

Ludányi Méhészetből! Akác-, Virág-, 
Hárs-, Gesztenye-, Repce krém-, Lé-
pesméz, Propolisz, Virágpor, DIÓBÉL 
kapható. 3kg fölött házhoz szállít-
juk.06-30-9891-721 
+ Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME 
zárszalagos mézet közvetlenül a ter-
melőtől! Akác-, 
Hárs-, Akác-
hárs-, Naprafor-
góméz. 720ml-
es csavaros 
tetejű befőttes 
üveget cseré-
be elfogadok. 
Házhoz szállí-
tás. Szabó Mé-
hészet Gödöl-
lő, Lovas u.3. 
28/417-913 
+ ALMAVÁ-
SÁR! Ismét 
kapható CSÁ-
NYI ALMA: 
Idared, Zöld 
és KR-11-es 
(Jonatán, Star-
king keveréke). 

100-200 Ft/kg-ig. Ugyanitt lé és cefre 
alma: 50 Ft/kg. Tel: 06-28-411-298, 06-
20-4359-650 
+ GYÖNYÖRŰ OSZLOPTUJÁK kap-
hatók Gödöllőn termelőtől. Több mint 
1.000 közül választhat 30-40 %-os áron. 
Szállításba besegítek. Tel: 30/569-8137
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Beküldési határidő:
2019. május 7.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyer-
te: Nagypál Noémi, Dubovszkijné Z. Katalin
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyer-
te: Szedmák Attiláné, Pásztor László
A Happy Box 2000 Ft-os utalványát nyerte: Hollóssy Boglárka
A Városi Mozi ajándékát nyerte: Spányik Anna, özv. Reményi 
Pálné
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási 
utalványát nyerte: Gulyás Judit, Juhász Edit
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!


