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A budapesti Szent István tér és a debre-
ceni főtér után a múlt héten Gödöllőre, 
a Grassalkovich-kastély parkjába telepí-
tették át Máté Bence világhírű magyar 
természetfotós nagyszabású vándorkiál-
lítását. A szombat esti megnyitón a fiatal 
fotós személyesen köszöntötte az esős 
idő ellenére is szép számban megjelent 
érdeklődőket. Természetesen köszöntőt 
mondott dr. Ujváry Tamás, a kastély 
igazgatója is.

A Gödöllő Város Önkormányzatának 
támogatásával megvalósult kültéri kiállí-
táson csúcsminőségű felületeken látható 
a 623 természetfotó – amiknek csaknem 
a fele Magyarországon készült, itthon élő 
állatfajokról – a külön erre a projektre ki-
fejlesztett paravánokon.

Az esemény egyik különlegessége, 
ahogyan Máté Bence fogalmazott a 
megnyitón: „Nemcsak a kiállítás látoga-
tása ingyenes, hanem a paravánok QR- 
kódját beolvasva, a kiállítás összes fotó-
ja ingyen letölthető, kifejezetten telefon 
háttérképnek szerkesztve.”

(folytatás a 7. oldalon)

Versek hagyományosan
és újragondolVa
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Megnyílt Máté Bence
természetfotó-kiállítása



2019. május 7.2 gödöllői szolgálat Portré

16/2019.

– Hány éves korodban kezdtél el atletizál-
ni, egyáltalán, hogy jött az atlétika?

– Hatéves koromban kezdtem el futká-
rozni, de már ötévesen is a pálya széléről 
lestem a nővéreim, ahogy Kirchhofer Jóska 
bácsi utasításait követve rótták a köröket...

– Érettségi után Los Angelesben jár-
tál egyetemre. Miben különböztek a kinti 
edzések az itthoniaktól? 

– Talán a legfontosabb különbségként a 
csapatot említeném, mivel voltunk vagy 10-
15-en egy edzésen; csak lányok és csak 
közép- és hosszútávfutók. Edzésmunkában 
nem sok különbségre emlékszem, mivel ne-
kem szerencsém volt, és a kinti edzőm vevő 
volt rá, hogy az itthoni munkámhoz hasonló 
edzéseket végezzek kint is. A hosszú futáso-
kat viszont ő vezette be a munkámba, pedig 
akkor még a maratonról szó sem volt.

– Indultál már junior világ- és Euró-
pa-bajnokságon, utánpótlás Eb-n ezüs-
térmes voltál, versenyeztél olimpián. Me-
lyik eredményedre vagy a legbüszkébb? 

– Az olimpia fergeteges érzéseket váltott 
ki belőlem és felejthetetlen élményekkel gaz-
dagított, de mégis az U23-as ezüstérmem-
re vagyok a legbüszkébb. Sose felejtem el, 
hogy remegett a lábam a dobogón.

– Hogy lesz egy 3000 méteres akadály-
futóból maratonista?

– Akadályfutásban megálltam a fejlődés-
ben és egyre rosszabb élmények jöttek. 
Nem kedveltem már annyira. De nem egy-

ből a maratonhoz nyúltunk, hanem 
először az 5000-hez és a 10 000 
méterhez. Csoma Ferenc azonban 
a maratoniban látta az esélyt arra, 
hogy kijuthassak a londoni olimpi-
ára. Szófogadó tanítványként nem 

ellenkeztem, hisz régi vágyam volt az olim-
piai részvétel. Azóta pedig beleszerettem a 
maratonba. Furcsa, de imádom. Különleges 
táv, amit tisztelni kell.

– Mi kell egy jó maratonfutáshoz? 
– Kitartás, türelem és magas fájdalomtű-

rő küszöb. A maratonfutás egy titokzatos, 
meglepetésekkel teli pár óra. Lehetsz a leg-
jobb formádban, de még akkor sem lehetsz 
benne biztos, hogy jól fog elsülni. Egy rossz 
frissítés, vagy csak picivel gyorsabb kilomé-
terek a tervezettnél és már bajba kerülhetsz.

– Édesanyaként mennyiben változott a 
felkészülésed? Hogy lehet összeegyez-
tetni az anyaságot és az élsportot? 

– Az esetek többségében már fáradtan 
és kialvatlanul megyek edzésre, és még fá-
radtabban érek haza. Nem tudok napi kettőt 
edzeni, mivel jelenleg nem tudok regenerá-
lódni a két edzés között. Még a másnapra 
való regenerálódás is nehezen megy. De 
sok segítséggel a napi egy edzést meg tu-
dom oldani. Szóval az anyaság és az élsport 
csak segítséggel oldható meg. A férjem, a 
férjem szülei, az én szüleim, és a nagyszüle-
im azok, akiknek nagyon sokat köszönhetek. 
Nélkülük nem tudnám megoldani.

– Hogy néz ki egy heti edzésed? 
– Napi egy edzés, minden nap. Általában 

kéthetente van egy pihenőnapom, de a tes-
tem jelzéseitől tesszük ezt függővé. A heti ki-
lométerszámom változó, 90-től 150-ig bármi 
lehet. A testem az alváshiány miatt még nem 

bírja el a régi edzésmunkámat. Szóval nincs 
két ugyanolyan hét.

– Hogy bírod a monotonitást, mit csi-
nálsz futás közben? 

– Imádom a hosszú futásokat, amikor 25 
km-től 35 km-ig bármi előfordulhat. Ilyenkor a 
férjem velem tart és bringával megy előttem. 
Csak annyi a dolgom, hogy kövessem, mivel 
tökéletesen tudja a kért tempót produkálni. 
Ilyenkor csak futok és a futásra koncentrá-
lok. Számolgatom a fejemben, hogy meny-
nyi van még hátra, bíztatom magam, hogy 
még eddig vagy addig bírjam ki ezt a tem-
pót, ilyesmik. A könnyű futásaim (10-20 km) 
alkalmával van, hogy zenét hallgatok, van, 
hogy nem bírok zenét hallgatni, és olyankor 

csak kikapcsolok, vagy gondolkodom, vagy 
egyszerűen csak csendben szenvedek és 
harcolok magammal. Olyan gondolatok jön-
nek-mennek, amik arra csábítanak, hogy 
megálljak és hazasétáljak, vagy épp csak ne 
fussak annyit, amennyi tervezve van.

– Egy verseny alatt hány holtpont van? 
– Rövidebb távokon nem igazán 

van. A maraton alatt persze már 
igen, ott az elejétől kezdve bár-
mikor jöhet. De olyankor csak a 
negatív gondolatokat próbálom el-
hessegetni és pozitív gondolatok-
kal helyettesíteni. Az, hogy mennyi 

van egy verseny alatt, változó. Van, hogy 
csak egy, de az akkor jó nagy. Van, hogy öt 
kilométerenként folyamatosan holtpontokba 
ütközöm. Azt hiszem, ez egyébként fejben 
dől el. Ha mentálisan gyenge vagyok, akkor 
sok holtponton kell magam átverekedni.

– Hétvégén hosszú idő után először pá-
lyán fogsz versenyezni, milyen távon in-
dulsz és milyen idővel lennél elégedett?

– A csapatbajnokságon 5000 méteren ál-
lok rajthoz, de az idei főcélom a 10.000 mé-
teres Európa-kupára való kijutás, ahova még 
teljesítenem kell a szintet.

– Milyen a szezonod hátralévő része?
– A 10.000 méteres Európa-kupára min-

denképp szeretnék kijutni. Majd őszre terv-
ben van egy maraton, valószínű a Budapest 
Maraton, ami országos bajnokság is egyben. 
A tokiói olimpiára a pontok gyűjtésével tu-
dom kvalifikálni magam, szóval okosan kell 
a versenyeket megválasztanom.

– A maratont viszonylag sokáig lehet 
csinálni. Mi lesz Tokió után?

– Először jussak el Tokióig. De szeretném 
a futást folytatni, esetleg, ha még egy olim-
pia beleférne, annak nagyon örülnék. Illetve 
nagyon szeretném a 2:28:50-es országos 
csúcsot megdönteni. Talán ez a legnagyobb 
kihívás számomra.

Jae.
(Az interjú teljes terjedelmében 

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

Maraton: a táv, aMit tisztelni kell
A GEAC-nevelésű Erdélyi Zsófia ma 

már az UTE hosszútávfutója, többszö-

rös magyar bajnok. 2009-ben ezüs-

térmet nyert a kaunasi utánpótlás Eu-

rópa-bajnokságon 10.000 méteren, 

2011-ben megnyerte a Las Vegas Ma-

ratont, 2012-ben Houstonban lett ötö-

dik. Zsófi 2017 májusa óta kétgyerme-

kes anyuka, ám ennek ellenére tervei 

között szerepel a tokiói olimpiára való 

kijutás. A gödöllői futóval a felkészülés 

nehézségeiről, a maratonfutás rejtel-

meiről, illetve az idei szezonjáról be-

szélgettünk.

Erdélyi Zsófia
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A II. vIlágháború lezárását
ünnepelték wAgenIngenben
A német kapituláció 74. évfordu-
lóját és ezzel Hollandia felszaba-
dulását ünnepelték testvérváro-
sunkban, Wageningenben május 
4-én és 5-én.

Az eseményre idén is meghí-
vást kapott Gödöllő városa, va-
lamint a Török Ignác Gimnázium, 
aminek képviseletében huszon-
hét fős diákokból és tanárokból 
álló csoport vett részt a megem-
lékezésen. 

Május 4. 
minden évben 
az emléke-
zésé, ekkor 
t isztelegnek 
a holokauszt 
á l d o z a t a i , 
valamint a 
h á b o r ú b a n 
e l e s e t t e k 
előtt. Idén 
ebből az al-
k a l o m b ó l 
Geert van 
R u m u n d , 
Wa g e n i n -
gen pol-
gármeste -
re, valamint 
Heinz-Peter 
Becker, a 
németorszá-
gi Mörfel-
den-Walldorf 
és Gémesi 
György, Gö-
döllő polgár-
mestere közös 
nyi latkozatot írtak alá, melyben állást 
foglalnak az erőszak, a rasszizmus a na-

cionalizmus és a diszkrimináció ellen. A 
nyilatkozatot eredetileg Mörfelden-Walldorf 

kezdeményezte, célja, hogy 
a települések ezt továbbad-
ják egymásnak. A települések 
háromévente, a városok közt 
forgó rendszerben sort keríte-
nek olyan közös rendezvény-
re, amik kimondottan a civil 
szervezetek közti kapcsolat 
erősítésével és a polgárok de-
mokratikus elköteleződésével 
foglalkozik – áll a nyilatkozat-
ban. Teszik ezt a fiatalok, a kö-
vetkező generáció egyre na-

gyobb mértékű 
bevonásával. 

Ennek ér-
telmében az 
első közös 
p r o g r a m 
idén októ-
ber elején, 
az Erőszak-
mentesség 
V i l á g n a p -
jához kap-
c s o l ó d v a 
G ö d ö l l ő n 
lesz, mely 
e g y b e -
esik a wa-

g e n i n g e n i 
d e l e g á c i ó 
h a g y o m á -
nyos gödöllői 
lá togatásá -
val. Az ese-
ményre Gö-
döllő további 
testvérvárosai 
is meghívást 
kapnak majd.

(pts)

FELHÍVÁS
A 2019. május 26-án, vasárnap tartan-
dó európai parlamenti képviselők vá-
lasztásán közreműködő szavazatszám-
láló bizottságok tagjainak eskütétele és felkészítése az alábbiak 
szerint történik:

2019. május 20-án (hétfő) 18.00 órakor a 1-14. sz. szavazat-
számláló bizottságok tagjai,

2019. május 22-én (szerda) 18.00 órakor a 15-28. sz. szavazat-
számláló bizottságok tagjai részére.

A póttagok bármelyik időpontban részt vehetnek az eskütételen 
és felkészítésen.

Helyszín: Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ 
földszinti nagyterme.

dr. Kiss Árpád sk.
jegyző

a Helyi Választási Iroda vezetője

Megkezdődött az érettségi
A legtöbb végzős számára lapzártánkkal egyidőben, hétfőn kezdődtek 
meg az érettségi vizsgák, de akik a horvát, a német, a román, a szerb 
vagy a szlovák nemzetiségi nyelv és irodalom tárgyakat választották, 
azoknak már múlt hét pénteken számot kellett adni tudásukról. Az idén 
1158 helyszínen várhatóan mintegy 111.100-an adnak számot tudásuk-
ról, így Gödöllő középfokú oktatási intézményeiben is. 

Az Oktatási Hivatal közleménye szerint a vizsgákat május 3. és június 
28. között tartják, az írásbelikre május 3. és 24., az emeltszintű szóbe-
likre június 5. és 13., a középszintű szóbelikre pedig június 17. és 28. 
között kerül sor. 

A diákok május 7-én, kedden írják a matematika, 8-án szerdán a tör-
ténelem, 9-én az angol, 10-én pedig a német nyelvi írásbeli vizsgákat. 

Az érettségizők közül mintegy 71.400 végzős középiskolás ebben az 
időszakban tesz vizsgát hagyományos értelemben. Rajtuk kívül – élve 
az érettségi vizsgarendszer lehetőségeivel – mintegy 39.700-an tesz-
nek majd legalább egy tárgyból valamilyen típusú vizsgát. 

A jelentkezők összesen várhatóan csaknem 395.000 vizsgát tesznek: 
mintegy 43.300-at emelt szinten, 351.700-at pedig középszinten.

(ny.f.)
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Premontrei fejlesztések:
Új növények,

rendezettebb terület

Jótékonysági futás, grillver-
seny és koncertek várták az 
érdeklődőket az Alsóparkban 
megrendezett majálison, ahol 
több ezren érezték jól magukat 
május elsején. A futáson gyűj-
tött adományokat Tóth Márk 
gyógykezelésére ajánlották fel 
a szervezők.

A nagyszínpadon délelőtt 
sport- és táncbemutatók vár-
ták az érdeklődőket, délután és 
este pedig koncertek váltották 

egymást. Fellépett a Jazz-
zenéstelen Arcok, a Gödöl-
lői Fiatal Művészek Egye-
sülete, a Rico x Miss Mood, 

Delhusa Gjon, a Superforman-
ce és a New Level Empire. A 
fiatalokat a Gödöllői Ifjúsági 
Képviselő-testület is progra-
mokkal várta, között Kiss Gá-
bor történelmi hagyományőrző 
vívó és Rogozonszki Izabella 
díjlovagjóval találkozhattak az 
érdeklődők.

Nagy si-
kerrel zajlott 
le a szer-
vezők által 
meghirdetett  
grillverseny I. 
helyen a Ki-
keleti Csigák 
csapata vég-
zett, II. lett a 
Szivacs Brot-
hers, a III. 
pedig a Zöld 

Macik csapata lett.
A hagyományok jegyében az 

Urban Verbunk tagjai énekkel 
és tánccal kísérve állították fel a 
város májusfáját.

KJ
Még több fotó 

a Facebook-oldalunkon

Majális 2019

A jó hangulatban lezajlott majálison alaposan felborzolta a kedélyeket, hogy a 
lánchinta egyik ülése, amiben egy kislány ült, menet közben megbillent.

Az eset érdekessége, hogy az egyesek általa „balesetnek” kikiáltott esetet 
senki sem jelezte a szevezőknek, akik igencsak megdöbbentek, amikor a Fa-
cebookról értesültek a történtekről.

A főszervező Művészetek Háza munkatársai a helyszínen azonnal meg-
vizsgálták a berendezést és egyeztettek a kislány szüleivel. Az ügyben az 
alábbi sajtónyilatkozatot tették közzé:

„A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Kft. szervezésében 2019. május 
elsején vállalkozó által üzemeltetett körhintán történt esettel összefüggésben 
tájékoztatjuk a sajtó munkatársai útján a lakosságot, hogy az esetet megvizs-
gáltuk. A vizsgálat eredményei alapján megállapítható volt, hogy sérülés nem 
történt, az érintett kislány szülei elmondása szerint az ijedtségen kívül más 
probléma nem merült fel. A vállalkozó hatályos megfelelőségi tanúsítvánnyal 
rendelkezett, amely a rendezvény előtt bemutatásra került. Az ügy további 
kivizsgálása érdekében a Gödöllői Rendőrkapitányságon bejelentést tettünk. 
Annak eredményéről szükség szerint ismételten sajtóközleményt fogunk ki-
adni.”

Az érintett kislány édesapja a Facebookon szintén megerősítette, hogy a 
gyermeknek az ijedtségen kívül nem esett baja: „Úgy érzem, hogy a szervező 
nem felelős a történtekért, ők csak azokból az engedélyekből dolgoznak, amit 
ezek az üzemeltetőknek mondott valakik az orruk elé dugnak... A szervező 
korrekt volt, felhívott minket, megbeszéltük a történteket, majd ezután leállít-
tatta a körhintát...”

A szervezők annak ellenére döntöttek a leállítás mellett, hogy a helyszíni 
vizsgálat során nem találtak semmilyen műszaki hibát. A hinta a nap további 
részében nem üzemelt.
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a Besnyő utcai aluljáró építési 
munkáihoz kapcsolódó köz-
mű-kiváltások miatt a jelenleg 
ideiglenesen egyirányúsított 
gárdonyi g. u. – Besnyő u. és 
az ideiglenes átjáró út közötti 
szakaszt
MÁJUs 9-éN, CsÜtörtököN 
7.00 – 17.00 Óra között 
teljesen lezárják a forgalom 
elől.

A lezárás ideje alatt a Gárdonyi 
G. utcában, a Mikes K. u. és az 
ideiglenes átjáró út közötti szaka-
szon váltakozó irányú lesz a for-
galom, amit jelzőlámpás irányítással szabályoznak.

A változás a buszközlekedést nem befolyásolja.
A kivitelező az érintettek megértését és türelmét kéri!

a Jövő HéteN BezÁr a keleti pÁlyaUdvar
A Keleti pályaudvart május 13-tól 26-ig teljesen lezárják, emi-

att a Pécelig közlekedő vonatok és a Gödöllőt érintő pótlóbuszok 
útvonala és végállomása is módosul. A menetrend is változik. 

A MÁV tájékoztatása szerint a vonatok óránként közlekednek 
Piliscsaba-Pécel és Aszód-Hatvan viszonylatban, amely vona-
tokhoz S80 jelzésű Aszód-Pécel viszonylatú, mindenhol megál-
ló vonatpótló autóbuszok közlekednek.

A térség közlekedésének sű-
rítése érdekében G80 jelzésű 
Aszód-Rákos Sörgyár (BKK) vi-
szonylatú gyorsított járatú vonat-
pótló autóbuszok közlekednek. 

A vonatok esetében átszállással 
biztosított az eljutás Rákos vasútál-
lomásról Kőbánya felső, Ferencvá-
ros és Kelenföld vasútállomásra és 
vissza. 

Kőbánya 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 meg-
szokotthoz képest néhány perccel módosul, az új, két hétig ér-
vényes menetrend már hozzáférhető a mavcsoport.hu oldalon.

A Keleti pályaudvaron az utascsarnok és a belföldi pénztárak 
előtti terület is le lesz zárva a május 13-tól 26-ig tartó időszak-
ban. Az utasok kiszolgálását a jelenlegi, Thököly út felől megkö-
zelíthető nemzetközi pénztárak területén tervezi a MÁV-START 
megvalósítani, ahol 4 belföldi és 4 nemzetközi pénztárablak, 
illetve 1 ügyfélszolgálati munkahely lesz, melyek 5:25 és 19:40 
között tartanak nyitva. De várhatóan egy nap áramszünet miatt 
zárva lesznek. A pályaudvar zárva tartása idején, a pályaudva-
ron jegyértékesítő automata nem fog üzemelni.

(db)

Vasút: Forgalmirend-Változás
máriabesnyőn (gárdonyi u.)

Sebességcsökkentő eszközöket alakítanak 
ki a Szent János utcában a sorozatos bal-
esetekkel terhelt Lumniczer S. utcai csomó-
pont környezetében. Emiatt 2019. május 6. 
és május 31. között az alábbi forgalmi rend 
változásra kell számítani:

A Deák Ferenc téren közlekedés a parko-
lón keresztül lehetséges a Lumniczer Sán-
dor utca irányába. Ugyanitt a Lumniczer 
Sándor utcából ideiglenesen nem lehet be-
hajtani a Szent János utcába a Szőlő utca 
irányába. (Az ide érkezők a Lumniczer utca 

– Bethlen Gábor utca 
– Szőlő utca – Szent 
János utca útvonalon 
kerülhetnek.)

A Szent János 
utcában a Szabad-
ka utca felé közle-
kedők a Lumniczer 
Sándor utcában to-
vábbhajtva a Szent 
János utca 26. előtt 
elhaladó szerviz-
úton kerülhetnek a 
Lumniczer Sándor 
utca felé.

A kivitelező VÜ-
SZI Nonprofit Kft. 
kéri a lakosságot, 
hogy figyeljék a ki-
helyezett táblákat!

***
A szennyvíz-csatorna rekonstrukciót kö-

vetően befejeződtek a munkák a Fácán 
soron. Az érintett szakaszon a helyreállítás 
zárásaként sávos, illetve teljes szélességű 
útburkolat helyreállítás történt. Ezzel gya-
korlatilag lezárult a novemberben megkez-
dett munka.

(j.)

Lumniczer u.–Szent JánoS u. kereSzteződéS:
„Fekvőrendőrök” a baLeSetek megeLőzéSéért
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Május 5-én vasárnap rendezte 
meg a Gödöllői Civil Kerekasz-
tal Egyesület az Anyák-napi 
köszöntést – folytatva az Auto-
nómia Aktív Nevelést Támogató 
Egyesület hagyományát – és 

idén 11. alkalommal szólalt meg 
a Világbéke Gong az édesanyák 
köszöntésére, a békéért, a biz-
tonságért, egymás elfogadásá-
ért, gyermekeink nyugalmáért. 
Az ellátogató vendégeket six 
Edit, a Civil Kerekasztal elnöke 
és Kecskés Judit civil referens 
köszöntötték, majd kezdetét vet-
te – idén második alkalommal – 
a Petőfi Sándor Általános Iskola 
3/a osztályának tartalmas, ked-
ves műsora tanítójuk, Ginczly 
Lajosné vezetésével. Versekkel 
és dalokkal fejezték ki szerete-
tüket és tiszteletüket édesanyáik 
iránt, melegséget csalva min-
denki szívébe ezen az esős, 
borongós napon, a szervezők-
nek pedig még külön kézműves 
ajándékkal is kedveskedtek. 
A Világbéke-gong megszólalta-

tására ez alkalommal a tavaly 
szeptemberben alapított Magyar 
Rákelennes Liga Gödöllői Alap-
szervezetét kérték fel, akik egye-
dülálló aktivitással lettek részei a 
gödöllői civil életnek. Vezetőjük, 

vajek andrea, az „Add tovább 
a mosolyodat” jelmondat megál-
modója, magával ragadó lelkes 
habitusával, két kedves diáklányt 
kézen ragadva, esernyőikre fel-
aggatott mosolygós matricákkal 
– amit mindenki magával vihetett 
a szép ünnep emlékére – szó-
laltatta meg a gongot a világ bé-
kéjéért, a családok védelméért, 
igazi, szívből jövő mosolyt vará-
zsolva mindenki arcára.
Az édesanyák méltatására 
szervezett ünnepség nyitánya 
a „Május a családok hónapja” 
rendezvény-sorozatnak, mely-
nek keretében számtalan csa-
ládi program kínál városunkban 
feltöltő szórakozást kicsiknek és 
nagyoknak egyaránt. 

Fotók: Tóth Péter
Kecskés Judit

Gödöllő Város Önkormányza-
ta megrendülve értesült arról, 
hogy dr. Orosz Ferencné dr. 
Tóth Mária a 4. számú házi 
gyermekorvosi körzet nyug-
díjba vonult gyermekorvosa 
2019. április 24-én, életének 
72. évében elhunyt. Dr. Orosz 
Ferencné Dr. Tóth Mária gyer-
mekkori álmát valósította meg, 
amikor 1972-ben megszerezte 
orvosi diplomáját. Kezdetben 
Mezőtúron, majd 1979. évtől 
Kistarcsán praktizált. Váro-
sunkban 1988. évtől elhivatott 
gyermekorvosként áldozato-
san szolgálta a Gödöllőn élő 
családok nemzedékeit 2012. 
évben bekövetkezett nyugdíja-
zásáig.  Munkáját az elkötele-
zettség, precízitás, a mindenre 
kiterjedő alapos tevékenység 
jellemezte. A gyermekeket, 
akiket gyógyított, szeretettel, 
türelemmel vizsgálta, bátorí-
totta. Szakmai felkészültsége 
biztonságérzetet, megnyugtató 
szavai vigasztalást nyújtottak 
a beteg gyermekükért aggódó 
szülőknek. Fáradtságot nem 
kímélve a rendelést követően 
az otthonukban is felkereste 
azokat a betegeket, akik körül-
ményeik vagy állapotuk miatt 
nem jutottak el a rendelőbe.  
Betegei közé tartozott számos 
szociálisan hátrányos helyzetű 
kisgyermek ellátása is, akiknek 
gyógyítása a szakmai irányel-
vek alkalmazásán felül kiemelt 
odafigyelést igényelt. Szeret-
te és felemelte az elesetteket, 
óvta az emberi méltóságukat. 
Gyermekorvosi tevékenysége 
mellett évtizedekig látta el a 

Gödöllői Damjanich János Álta-
lános Iskola, valamint Montágh 
Imre Általános Iskola iskola-
orvosi feladatait. Iskolaorvosi 
tevékenységét is lelkiismerete-
sen, példamutató módon látta 
el, a gyerekekkel, pedagógu-
sokkal való személyes kapcso-
lata egyedülálló volt. 
Városunkban évtizedeken ke-
resztül végzett magas szak-
mai színvonalú gyermekorvosi 
tevékenysége elismeréseként 
Gödöllő Város Képviselő-tes-
tülete 2012. évben Gödöllő 
Egészségügyéért díjban része-
sítette.
Pál Apostol a rómaiakhoz írt 
levelében így tanít az emberi 
élet értelméről: „Senki közülünk 
nem él önmagának. Míg élünk 
Istennek élünk,s ha meghalunk 
Istennek halunk meg.” 
Dr. Orosz Ferencné dr. Tóth 
Mária gyermekorvos úgy élt 
Istennnek, hogy a betegekért, 
szülőkért, kollégáiért, család-
tagjaiért élt, nekik adta tálentu-
mait, értelmét, szeretetét.
Tisztelettel és szeretettel őriz-
zük meg emlékét szívünkben!
Nyugodjék békében! 

Anyák-nAPi köszöntés 
A világbéke-gongnál

Búcsú dr. TóTh Mária gyerMekorvosTól
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megnyílt máté bence természetfotó-kiállítása
(folytatás az. 1. oldalról)

A 333 négyzetméternyi felüle-
ten elhelyezett képeket hátul-
ról 70 ezer LED világítja meg 
a 15 darab U alakú paravánon, 
amelyek mindegyike más-más 
témát dolgoz fel. A látogatókat 
egy, a főbejárat elé kihelye-
zett paraván csalogatja be a 
Kastélyparkba, ahol kivételes 
környezetben lehet megnézni 
a képeket. A kiállítás termé-
szetesen ingyenes és június 
9-ig minden nap, este 22 óráig 

lesz látogatható. Máté Ben-
ce számtalan nemzetközi 
természetfotós-díj mellett 
elsőként nyerte el az Év Ifjú 
Természetfotósa, majd fel-
nőtt kategóriában a szakma 
Oscar-díjaként is számon 
tartott Az év természetfotósa 
(Wildlife Photographer of the 
Year) címet. Számos köny-
ve jelent meg, munkásságáról 
háromrészes filmsorozat is ké-
szült. 
Máté Bence a magyarországi 
vadvilág népszerűsítésére el-

indította a fajbook.
hu versenyt, amivel 
szeretné felkelteni az 

emberek érdeklődését lakóhe-
lyük élővilága iránt. Több mint 
40.000 vadon élő állatfajunk kö-
zül, 10 kategóriában összesen 
700 gyűjthető össze ebbe az ér-
tékes nyereményekkel járó, 21. 
századi Lutra-albumba.
          TA
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Idén is megrendezi a Cukor-
beteg Egyesületek Országos 
Szövetsége a „Botra fel” el-
nevezésű figyelemfelhívó 
kampányát, melynek kereté-
ben május 18-án Gödöllőn 
is várják az érdeklődőket egy 
nordic walking oktatással 
egybekötött sétára 14 órától, 
a világfánál. E sportrendez-
vény jelentősége és célja: 
országos szintű megmozdu-
láson felhívni a figyelmet a 
cukorbetegségre és a moz-
gás fontosságára, mellyel, a 
betegség jobban megelőzhető 
és ellenőrzés alatt tartható. 
Egyúttal szeretnék Gödöllőn 
is tovább népszerűsíteni és 
kedveltté tenni a sportolást és 
magát a nordic walkingot, mint 
olyan mozgásformát, amely 
bármely korosztály számára és 
számtalan betegség esetén is 
jótékony hatású lehet.

A rendezvényt Gémesi György 
polgármester nyitja meg, gyüle-
kező és regisztráció 13 órától, a 
helyszínen vércukormérésre is 
lehetőség lesz a program előtt 
és azt követően. A program 
„edzői” tisztjét idén pálffy tibor 
a Margita 344,2 Turisztikai és 
Sportegyesület elnöke látja el, 
aki a séta előtt rövid ismertetést 
– mivel várhatóan a jelentkezők 
egy része még sosem nordicolt 
–  és bemelegítést tart. 
A résztvevők a mozgás pozitív 
hatásait a résztvevők maguk 
is megtapasztalhatják. Indulás 
előtt és a séta után is lehetőség 
lesz ugyanis vércukor mérésre, 

így mindenki láthatja, hogyan 
változott annak szintje a prog-
ram végére. Ezzel gyakorlati 
ismeretek is szerezhetnek az-
zal kapcsolatban, hogy a moz-
gás – a megfelelő táplálkozás 
és a folyamatos vércukorszint 
mérés mellett – lassíthatja a cu-
korbetegség előrehaladását és 
a szövődmények kialakulását. 
A diabétesz egyre elterjedtebb 
betegség. Ma Magyarországon 
közel 800 ezer diagnosztizált 
cukorbeteg ember él, és továb-
bi 500 ezer azoknak a száma, 
akik valójában cukorbetegek, 
de nem tudnak róla vagy még 
nem vettek részt diabétesz-szű-
résen. Óvatos számítások sze-
rint 2027-re a magyar lakosság 
20-70 év közötti korosztályában 
már minden tizedik ember cu-
korbeteg lesz. Kiemelten fontos 
tehát, hogy időben diagnoszti-
záljuk a diabéteszt, és megfele-
lő információval rendelkezzünk 
erről az eleinte észrevétlen, de 
súlyos szövődményekkel járó 
betegségről. 

„botra fel!” nordic walking séta 
a cukorbetegekért 

nemcsak cukorbetegeknek!
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“EUNIR, avagy utcazene 
fénybörtönben” címmel nyílt 
meg Tamási Gábor fotómű-
vész kiállítása a Gödöllői Vá-
rosi Könyvtár és Információs 
Központban. Az est közép-
pontjában a remíz épülete 
állt, erről mesélnek a képek. 
A kiállítást sz. Jánosi erzsé-
bet festőművész, a Levendula Galéria tulajdonosa és vezetője nyitot-
ta meg, aki a múlt, az eltűnés az emberhez való különös viszonyát 
elemezte, majd az est végén az alkotókkal beszélgetett. A megnyitón 
levetítették Fuszenecker Ferenc és lőrincz Ferenc Remíz-lét és 
Egyszer volt című filmjét, így az egykori remízt, ami a mai napig so-
kak fantáziáját megmozgatja, több megközelítésben is találkozhattak 
az érdeklődők. A kiállítás a könyvtár nyitva tartási idejében, május 
18-ig tekinthető meg.                          (k.j.)

dezső andrás köny-
vének már a címe 
is megmozgatja a 
krimikedvelők fan-
táziáját: Maffiózók 
mackónadrágban. 
Megjelenik szemünk 
előtt a kép, a kigyúrt, 
kopasz, „suhogóst” vi-
selő alakokról. Nehéz 
elhinni, hogy ilyen fi-
gurák okoztak komoly 
fejtörést, és adtak 
éveken át feladatot a 
rendőrségnek. A maffiózókról va-
lahogy más kép él bennünk. Aki a 
Corleone-családot tekinti mintának, 
az sem fog csalódni, az elegánsabb 
és okosabb keresztapák is helyet 
kapnak a könyvben. 
Dezső András a történeti levéltár-
ban porosodó, egykoron szigorúan 
titkos rendőrségi és állambiztonsági 
dossziék, periratok, korabeli újság-
cikkek százain rágta át magát, öreg 
zsiványokkal, volt rendőrökkel ült le 
beszélni. A tények, nem a mítoszok 
érdekelték. Könyvében a magyar-
országi szervezett bűnözés kialaku-
lásának és fejlődésének történetét 
meséli el, eddig soha nem publikált, 
csak kevesek által ismert epizódo-
kat is feltárva. 
A sztorit olvasva a hetvenes évek 
hírhedt kasszafúróitól a Los Ange-

les-i magyar maffia 
támogatását élvező 
budapesti betörőeliten 
át megismerkedhe-
tünk az alvilág kultikus, 
sokszor tragikus sorsú 
figuráival is. Ki volt a 
hetvenes évek legen-
dás gengsztere, a Los 
Angelesben agyonlőtt 
Markó Béla? Mivel 
kezdte karrierjét Vizó, 
a diszkópápa? Hon-
nan indult az 1996-ban 

meggyilkolt dúsgazdag vállalkozó, 
Prisztás József? Miből szerezte 
első millióit a luxus Bentleyében 
agyonlőtt Seres Zoltán? Kik azok 
a túlélők, akik évtizedeken át meg-
határozói szereplői voltak ennek a 
körnek? A könyvben jónéhány név 
és esemény még azok számára is 
ismerős és emlékezetes, akik csak 
a hírekben olvastak róluk. 
A szerző dokumentumok alapján 
ad bepillantást abba a szervezett 
alvilág, aminek létét a múlt század-
ban sokáig tagadta a rendőrség... 
legalábbis a világ felé. A valóság-
ban pedig életrehívták azt a rendőri 
egységet, ami lépésről lépésre foly-
tatta az adatgyűjtést, a felderítést 
és a harcot a maffiák ellen. 
(Dezső András: Maffiózók mackó-
nadrágban)                              (ny.f.)

A bAgoly könyvesbolt AjánlAtA
alvilági kapcsolatok 

remíz – a fotós és a filmes szemével
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a szarajevői Filmfesztiválon 
mutatták be nagy sikerrel Csu-
ja László Kilnec hónap háború 
című, nagy visszhangot kiváltó 
filmjét. az alkotást május 15-én 
szerdán, 20 órakor – közönség-
találkozóval egybekötött vetíté-
sen – láthatják az érdeklődők. 

A Kilenc hónap háború egy 
anya-fiú történetet mesél 
el az ukrán-orosz fegyve-
res konfliktus árnyékában. 
A magyar-katari koproduk-
cióban készült film egy 24 
éves srác története, aki 
kárpátaljai magyarként 
kilenc hónapig harcol az 
orosz-ukrán háborúban. A magyar 
nemzetiségű Jani félárva, egyke 
gyerek, aki Beregszászon él. Elege 
van szülővárosa unalmas minden-
napjaiból, fulladozik anyja, Erzsike 
szeretetétől. Amikor besorozzák az 
ukrán hadseregbe, megkéri kedve-
se, Zsani kezét. 
„Csuja László dokumentumfilmje 
a hitelesség olyan magas foká-
ra lép fel, amit a legtöbb háborús 
mű, már csak a fikciós volta miatt 
is, képtelen elérni. Pedig igazából 
semmi újat nem mond el: Van a 
Jani, aki kalandvágyból, vagy ta-

lán az otthontól való függetlenedés 
szándékából, de elmegy háborúz-
ni. Rögtön látszik rajta, hogy nem 
fogta fel, mire vállalkozik. A fronton 
fokozatosan fagy le az arcáról a 
mosoly, fokozatosan foszlik le róla 
a vagányság álcája, és veszi át a 
helyét a frusztráció, az apátia.” – 

írja a filmről varga dénes, a film.
hu kritikusa.
A filmbe a stáb által forgatott profi 
anyagok mellé bekerültek a fronton 
készített mobilos videók is, valós 
harci felvételek és egyszerű, hét-
köznapi pillanatok.
A film a Szarajevói Filmfesztiválon 
a dokumentumfilmes versenyprog-
ramban elnyerte a zsűri különdíját. 
A Gödöllői Városi Moziban rende-
zett vetítést követően l. péterfi 
Csaba beszélget Csuja lászló 
rendezővel és Nagy zágonnal, a 
film operatőrével.                      (k.j.)

Városunkban mutatja 
be nagysikerű, „Asz-
szonysorsok, férfimu-
latságok – Emlékezés 
a Nagy Háborúra” 
című előadását a du-
naszerdahelyi Rivalda 
Színház. Május 14-
én, kedden 19 órakor 
a Művészetek Háza 
színháztermében lát-
hatja a közönség a 100 éve véget 
ért világégést sok zenével és tánc-
cal megidéző produkciót.  A Nagy 
Háború borzalmai felmenőink éle-
tét közvetlenül érintették és sok 

esetben közvetve a mai életünkre 
is hatással vannak. Az Asszony-
sorsok, férfimulatságok előadás 
apró sorstöredékeken keresztül, 
zenével és tánccal próbál megem-

lékezni a történtekről. 
A táncok nem csak a fron-
ton harcoló katonák min-
dennapjait idézik meg, 
hanem az otthon maradt 
nők életét is. A jelmezek, a 
fegyverek, a kellékek ere-
detiek, világháborús gyűj-
tőktől származnak
az előadás ingyenes!

A gödöllői CsujA lászló 
filmjének bemutAtójA A városi 

moziban 

a dunaszerdahelyi rivalda 
színház vendégjátékA gödöllőn
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Izgalmas és több szem-
pontból különleges ifjú-
sági regény jelent meg 
néhány napja. Április 26-
án mutatták be Kertész 
Erzsi: A sárkány nyomában  
– a pásztói oskolamester 
háza című könyvét, ami 
egyben izgalmas regény, 
másrészt valódi történel-
mi kalandra hív, a címben 
szereplő épület ugyanis 
létezik, Gáspár és Dani 
kalandjai pedig annak va-
lós történetére épülnek. 
A könyv szereplőit két, 
városunkban élő alkotó 
keltette életre, a könyv 
szerzője, Kertész Erzsi 
pszichológus ugyanis 
családjával Gödöllőn él, 
épp úgy, mint az ilusztrá-
ciókat készítő Remsey Dávid. 
Hogy kicsoda a két fiú? Gáspár 
1551-ben él, Dani pedig napja-
inkban. A két fiú sorsa a több, 
mint 500 év távolság ellenére 
összefonódik, és olyan képes-
ségeket fedeznek fel önma-
gukban, amelyek addig valahol 
egészen mélyen rejtőztek ben-
nük... legalább olyan mélyen, 
mint a pásztói oskolamester 
háza alatti veremben talált ér-
tékes középkori leletek.
A fantázia és a történelem 
keveredik Kertész Erzsi lebi-
lincselő regényében, amely 
Pásztó történetének és egyben 

a magyar történelemnek egy 
egészen eddig rejtett, mégis 
fontos részletét mutatja be az 
olvasónak. A történetből meg-
ismerhetjük a törökök elől me-
nekülni kényszerülő Gáspárt 
és Danit, aki elszántan próbálja 
kinyomozni, vajon a pásztói os-
kolamester háza tényleg misz-
tikus kincseket rejt-e. 
Nos Kertész Erzsinek és Rem-
sey Dávidnak köszönhetően 
akár az olvasók is felkere-
kedhetnek és a helyszínen, a 
pásztói oskolamester házában 
személyesen folytathatják a 
nyomozást.      (b.j.) 

mindkét AlkotójA gödöllői A vAlós 
AlApokrA épülő ifjúsági regénynek 

Lapzárták után 
kaptuk a hírt, hogy 
rangos kulturális 
elismerést ítéltek 
oda gödöllő vá-
ros önkormány-
zatának. A Ma-
gyar Népművelők 
Egyesülete elnök-
ségének döntése 
eredményeként, 
gödöllő város 
önkormányzata 
a közművelődési 
feladatellátás terén végzett kiemelkedő munkája eredmé-
nyeként elnyerte az „önkormányzatok a közművelődésért” 
díjat.   
asszonyi tamás szobrászművész plakettjének és az azzal 
járó díszoklevélnek az átadására minden évben az orszá-
gos vándorgyűlésen kerül sor, amit ez alkalommal  május 
15-én zalaegerszegen rendeznek meg.                          (k.j.)

kulturális elismerést kap 
gödöllő önkormányzAtA
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Megjelent, és hamarosan a postaládákba ke-
rül a gödöllői Magazin legújabb száma, ami 
ez alkalommal építészeti örökségünket he-
lyezi a középpontba.  
Az olvasók megismerhetik azokat, akik min-
dent megtesznek épületeink, parkjaink meg-
őrzéséért és gondozásáért. számtalan érde-
kesség kiderül többek között a várkapitányi 
lakról, a kertépítés rejtelmeiről, és arról is, 
mit érdemes ültetni, ha az utcát szépítjük.  
Megtudhatják, kik pihenték ki fáradalmaikat 
egykor gödöllői villájukban, és azt is, milyen 
a gödöllői norvég csoda.
a gödöllői Magazint hamarosan kézbe vehe-
tik az olvasók, a lapot azonban a korábbiaktól 
eltérően nem a gödöllői szolgálattal együtt, 
hanem attól függetlenül kézbesítik.  

Május 8. szerda: 17.00:  Al-
bertné Joób Emese (zongora) 
növendékeinek hangversenye; 
18.15:  Váray-Major Zsófia 
(zongora) növendékeinek 
hangversenye
Május 9. csütörtök: 16.30:  
T. Pataki Anikó és Zomborné 
Virágh Eszter (gordonka) nö-
vendékeinek hangversenye
Május 10. péntek 15.00: Ba-
kos Ferenc és Marton Luca 
(klarinét) növendékeinek 
hangversenye
Május 13. hétfő: 17.00: So-
modi Károly (trombita, furulya) 
növendékeinek hangversenye; 
18.30: Ella Attila (rézfúvó) nö-
vendékeinek hangversenye
Május 14. kedd 17.45: Sz. dr. 
Czitrovszky Ilona (zongora) 
növendékeinek hangversenye

Frédéric Chopin zenei 
AMI programja

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY 

Ismét: GödöllőI maGazIn! 

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 

A hét végén eltűntek a Szabadság téri aluljárót díszítő festések, de csak 
rövid időre. Az aluljárót a tervek szerint május 16-án a Gödöllői Városi 
Múzeum szervezésében újrafestik a városunk oktatási intézményeibe 
járó diákok. A létesítmény ez alkalommal a szecessziós Gödöllőt meg-
idéző díszítést kap majd, tudtuk meg kerényiné Bakonyi esztertől, a 
Gödöllői Városi Múzeum igazgatójától. 

szeCessziós Festést kap az aluljáró
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Támogassa adója 1%-val  
a gödöllői Kirchhofer józsef 

sporTegyesüleTeT!!!
manó maraTon, mini maraTon, 

TájéKozódási fuTás!
adószám: 18721728-1-13

Négy fordulóval a Pest megyei 
I. osztályú pontvadászat vége 
előtt egy pontra csökkentette a 
Gödöllői SK a második helyen 
álló Nagykátával szemben a 
hátrányát, miután a 26. játék-
napon Biatorbágyon 0-0-ás 
döntetlent ért el Nenad poz-
der együttese.

A gödöllőiek Viadukt-Biator-
bágy elleni vendégjátékán a 
házigazdák ugyan közelebb 

álltak a győzelemhez, de a 
hősiesen védekező GSK játé-
kosok jól állták a rohamokat és 
ha már ők sem tudtak hárítani, 
ott volt Hesz György kapus, 
aki a 80. percben büntetőt 
védett, pontot mentve ezzel 
csapatának. A gól nélküli dön-
tetlen mellé természetesen az 
is kellett, hogy a nagykátaiak 
hazai pályán vereséget szen-
vedjenek a bajnoki címet ez-
zel elhódító Dabas-Gyón ellen 

hazai pályán. A Gödöllői SK 26 
fordulót követően 45 ponttal a 
harmadik helyen áll a tabellán. 
A csapatnak a következő já-
téknapon ismét idegenben kell 
helytállnia, az ellenfél a Tököl 
VSE csapata lesz majd május 
11-én.
Pest megyei I. osztály, 26. 
forduló
Viadukt SE-Biatorbágy – Gö-
döllői SK 0-0

Pest megye Kupa – Legjobb 
négy között a gödöllő
Május elsején került sor a Pest 
megye Kupa negyeddöntői-

nek mérkőzéseire, köztük a 
gödöllőiek meccsére is, akik a 
megyei II. osztályban szereplő 
Vác-Deákvár ellen idegenben 
vívták ki a legjobb négy közé 
jutást, miután Tóth-Ilkó Áron 
büntetőjének köszönhetően 
1-0-ra nyertek idegenben. A 
négy közé a megye egyes Da-
bas-Gyón és két megye kettes 
csapat, a Budakalász és a Pé-
teri jutottak még. 
Pest megye Kupa, negyed-
döntő: Vác-Deákvár SE – Gö-
döllői SK 0-1 (0-0) Gól: Tóth-Il-
kó Áron.    
                       -tl-

lAbdArúgás – Már csAk egy pontrA A Második nAgykátA

érik az ezüst gödöllőn

Május 7-15. között Vietnámban rende-
zik meg a Saseka Vietnam 2019 ver-
senyt, ami nagyjából a Ninja Warrior, 
földrészek közötti viadalát jelenti. A 
versenyen egy gödöllői fiatalembernek, 
szörényi zoltánnak is szoríthatunk 
majd, aki az európai kontinenst képvi-
seli ötödmagával.

Információink szerint, a több fordulós 
megmérettetésen Európa csapata mel-
lett az USA, Ausztrália és Ázsia legjobb 
hat versenyzője méretteti meg magát.
A földrészek közötti vetélkedőt több 
éve rendezik májusban, szörényi zol-
tánt remek eredményei alapján válasz-

tották be az európai csapatba. Az, hogy 
hol követhető majd nyomon a verseny, 
természetesen beszámolunk majd Fa-
cebook-oldalunkon.     -li-

sAsekA vietnáM 2019 – Földrészek viAdAlA

szörényi zoltán az európai csapatban
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32. alkalommal rendezték meg 
az UTE jégcsarnokában a Bu-
dapest Kupa nemzetközi után-
pótlás judo versenyt, ahol Gö-
döllői Judo Klub versenyzője, 
Majercsák Márk U11-es kor-
csoportban ezüstérmet, míg a 
tavaly még gödöllői színekben 
versenyző Makádi Liliána (a ké-
pen, fotó: Facebook) az U15-ös 

lány korcsoportban bronzérmet 
szerzett. Az újpesti megmérette-
tésen a gödöllőiek összesen ki-
lenc versenyzővel képviseltették 
magukat és Futó Gábor tanítvá-
nyai közül Márk mellett Püspök 
Zsombor és Ozvári sándor ért 
még el jobb eredményt, ők az 
ötödikek lettek saját korcsoport-
jukban.                                   -li-

judo – budApest kupA

két gödöllői érem 

Április utolsó hétvégéjén rendez-
ték meg Ercsiben a XVI. Ippon 
Shobu Karate Országos Diáko-
limpia versenyét, ahonnan a gö-
döllői Saino SE versenyzői ösz-
szesen 11 éremmel tértek haza.

Ács Tibor tanítványai közül Lau-
ber Zille és Frey-könczey Csen-
ge két-két ezüstéremmel, Kele-
men Botond, Kelemen András 
és Nagy Marcell egy-egy máso-
dik hellyel gazdagodott. Szintén 
két éremnek, méghozzá bronz-
nak örülhetett Koncz Bence, 
míg kelemen Csaba és Pánczél 
Botond egy-egy harmadik hely-
lyel örvendeztette meg edzőjét. 
A Magyar Karate Szakszövetség 
kiemelt országos döntőjében a 

különböző Stílusszövetségek 47 
egyesületének több, mint 300 

karatésa 13 kategóriában mérte 
össze tudását, így ezt a versenyt 
joggal tekinthetjük az év legran-
gosabb utánpótlás tradicionális 

karate versenyének. A gödöllői 
Saino SE tizenegy sportolója a 
Gödöllői Hajós Alfréd Általános 
Iskolát, míg egy-egy tanuló a 
Gödöllői Református Líceumot 
és a Gödöllői Török Ignác Gim-

náziumot képviselte 
a viadalon. A klub 
háza tájáról örvende-
tes hír, hogy a május 
25-26-a között Cseh-
országban megren-
dezésre kerülő JKA 
Európa-bajnokságon 
Lauber Zille és Kele-
men Csaba is részt 
vehet, képviselve 
ezzel hazánkat és 
klubját a kontinens 
viadalon.

a saino se versenyzőinek diá-
kolimpia eredményei: 
Lauber Zille: Kumite /küzdelem/ 
2 hely, Kata /formagyakorlat/ 2. 

hely; Frey-könczey Csenge: 
Kumite /küzdelem/ 2 hely, Kata  
/formagyakorlat/ 2. hely; Kele-
men Botond: Kata /formagya-
korlat/ 2. hely; Kelemen András: 
Kata /formagyakorlat/ 2. hely; 
Nagy Marcell: Kumite /küzde-
lem/ 2. hely; Koncz Bence: Ku-
mite /küzdelem/ 3 hely, Kata /
formagyakorlat/ 3. hely; Kelemen 
Csaba: Kumite /küzdelem/ 3. 
hely; Pánczél Botond: Kumite /
küzdelem/ 3. hely; Tóth Bog-
lárka: Kata /formagyakorlat 4. 
hely; képes-Harjay sára: Kata 
/formagyakorlat 5. hely; gerőfi 
Csanád: Kata /formagyakorlat 6. 
hely, Kumite /küzdelem/ 5-8. hely; 
szatlóczki vidos: Kata /forma-
gyakorlat 7. hely. A csapat tagjai 
voltak: Csjernyik gréta, Orbán 
Balázs, edző: Ács Tibor.
(Fotón a Saino SE kis csapata, 
kép: Ács Tibor)          -ll-

kArAte – Xvi. ippon shobu kArAte országos diákoliMpiA

11 saino se dobogós hely

Éremesőnek örülhettek a gödöl-
lői Grassalkovich SE csapatai 
a X. alkalommal megrendezett 
Abony Kupán, ahonnan kőhler 
Ákos tanítványai közül két csa-
pat aranyérmet, három formáció 
ezüstöt, míg egy csapat bronzér-
met ért el.

A Grassalokovich SE kilenc in-
duló egysége közül aranyérmet 
szerzett a Gyermek kategóriában 
a Brandt kinga, Nemes Márton 
vegyespáros és a lőrincz Bog-
lárka, Méder Boróka, szabó 
Csilla összetételű 12-18 éves ka-
tegóriában induló leány hármas. 
Ezüstérmes lett az újonc leány 
páros (Ábrahám Zita, Ábrahám 
zsófia), az Ábrahám Eszter, 
varga levente alkotta Youth ve-
gyespáros és a Balogh-Czoller 
sára, Brandt Boglárka 11-16-os 
korcsoportban induló leány páros, 
míg bronzérmet nyert a 11-16-os 
kategóriában a Jacsó Gréta, 

Kupi Boróka, Rezsabek Janka 
leány hármas. Ugyan érmet nem 
szereztek, de szép eredménynek 
mondható a Pozsgai Petra, Re-
zsabek Blanka Gyermek leány 
páros negyedik, a gera viktória, 
Willimek Fruzsina duó hatodik, 
valamint a Boross Nóra, Budai 
anna, deák viktória Youth lány 
hármas negyedik helye. Edzők: 
alton andreának, kőhler vik-
tóriának, kőhler Ákosnak és 
kőhler dezső.
Kőhler Ákos vezetőedző így 
értékelte a szereplést: – A sze-
zon első versenyén fantasztikus 
eredmények születtek. Külön ki-
emelném, hogy több egységünk 
új korcsoportban, új összeállí-
tásban indult és nagyon szépen 
helytálltak, az első verseny alap-
ján további javulást és jó eredmé-
nyeket várunk.

Diákolimpia – Tornában is 
ügyeskedtek a Grasisok

Remekül szerepeltek az „A” kate-
góriás torna országos Diákolim-
pia döntőjében a gödöllői Dam-
janich János Általános Iskola 
tanulói, akik a Grassalkovich SE 
akrobatikus tornászai is egyben. 
Ábrahám Eszter a 60 indulóból 
kilencedik helyet ért el egyéni-
ben korcsoportjában, míg a II-es 
korcsoportban induló Ábrahám 
zita, gera viktória, varga lili, 

Kupi Boróka, Lutz Helka ösz-
szeállítású csapat hetedik lett. A 
Damjanich iskola tanulói igazolt 
szertornászokkal versenyeztek, 
így a Kőhler Ákos és Kőhler Vik-
tória által felkészített diákok egy, 
számukra más sportág képviselői 
ellen érték el ezeket a kimagasló 
eredményeket.
(Fotón a GSE csapata kép: Kőh-
ler Ákos)         -ká-

AkrobAtikus tornA – X. Abony kupA

grassalkovich se örömünnep abonyban
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Egy ideális világ úgy működne, 
hogy kutyusunk mindenhova 
velünk tarthat. Elkísérhet min-
ket munkába, a családi nya-
ralásra, az üzleti ebédre vagy 
egy egyszerű bevásárlásra. 
De sajnos a valóságban nem 
vihetjük magunkkal minden-
hova, ahová csak szeretnénk. 
Arra az esetre, ha napokra el 
kell utaznunk, és nem tudjuk 
kire bízni őt, nézzünk szét a 
kutyapanziók kínálatai között. 
A kenneles kutyapanziókban 
általában egy kennelsoron 
tudják elhelyezni a négylábú-
akat. Ez abban az esetben a 
legmegfelelőbb számunkra, ha 
kedvencünk nem igazán jön ki 
más kutyákkal.
A családi panziók barátságo-
sabbak, de csak 2-3 kutyát 
tudnak fogadni mindössze, 
melyeket a sajátjaikkal együtt 
szállásolnak el.

A legnépszerűbbek termé-
szetesen az angolszász pan-
ziók, amelyek több kutya be-
fogadására is képesek, s az 
átmenetileg kialakult falka éle-
tét szakmailag képzett tréne-
rek irányítják. Természetesen 
ahhoz, hogy ilyen helyen pan-
zióztassuk kedvencünket, fon-
tos, hogy megfelelően tudjon 
együttműködni más kutyákkal, 
valamint, hogy rendelkezzen 
az összes kötelező védőoltás-
sal. 
Az egyes panziókban ameny-
nyire lehet, figyelembe veszik 
kedvencünk egyedi igényeit, 
és előzetes egyeztetés alapján 
lehetőség van a gazdi által ho-
zott táp etetésére is. Szükség 
esetén pedig állatorvosi ellá-
tást nyújtanak. 
A napi lemozgatást gondosan 
körbekerített területen biztosít-
ják állandó felügyelet mellett. 

Ez az úgynevezett kutyanap-
közis szolgáltatás, amelynek 
keretein belül rengeteg játék, 
mozgás és szocializációs tevé-
kenységek várják kedvencün-
ket. Mivel ideális esetben ezt 
a néhány órát kiképző tréne-
rek követik figyelemmel, így a 
kutyák esetleges viselkedési 
problémái is felszínre kerülhet-
nek, mellyel kapcsolatban 
a trénerek hasznos taná-
csokkal szolgálhatnak a 
gazdi számára.

Ne hagyjuk az utolsó pillanatra 
a panzió kiválasztását, hiszen 
egyes helyeken nem fogadnak 
problémás kutyát és tüzelő 
szukát sem, így tájékozódjunk 
alaposan a szóba jöhető pan-
ziók weboldalain.

www.vetashop.hu

a kutyapanzIó

Magyar kutatók a vízi ökoszisz-
témák táplálékhálózati modelljeit 
elemezve arra keresik a választ, 
mely fajok halászatával milyen 
mértékben sérül az ökosziszté-
ma, vagyis melyik hal mennyire 
„fontos” a tengeri életközösség 
számára.
Jordán Ferenc, az MTA Balatoni 
Limnológiai Intézet új igazgatójá-
nak vezetésével magyar kutatók 
a vízi ökoszisztémák táplálékháló-
zati modelljeit elemezve arra kere-

sik a választ, mely fajok halásza-
tával milyen mértékben sérül az 
ökoszisztéma, vagyis melyik hal 
mennyire „fontos” a tengeri életkö-
zösség számára.

A Föld lakosságának jelentős ré-
sze sok halat fogyaszt, így a túlha-
lászat a bolygó egyik legégetőbb 
ökológiai problémája.
A nemzetközi együttműködés cél-
ja az, hogy olyan halak fogyasz-
tását szorgalmazza, amelyek hi-
ánya a lehető legkevésbé árt az 
ökoszisztémának, vagyis amelyek 
a táplálék-hálózatban betöltött 
szerepükből kiindulva kevésbé 
hatnak a többi fajra – olvasható 
az MTA Ökológiai Kutatóközpont 

közleményében.
Fenntartható Sushi Japánban
Mint írják, az alkalmazott modell 
segítségével a fajokat számozott 
fontossági sorrendbe teszik, ame-

lyet a halászati 
kvóta meg-
állapításakor 
fontos lenne 
f i g y e l e m b e 
venni. A be-
számoló sze-
rint Japánban 
már elindult 
egy olyan applikáció, amely segít-
ségével egy sushi étteremben ki-
választhatjuk azt a fogást, amely-
nek elfogyasztása a leginkább 
fenntartható.
A Jordán Ferenc és csoportja ál-
tal kidolgozott módszerek nem 
csak halakra és tengeri halászatra 
alkalmazhatóak. A fajok fontossá-
gának kutatása hozzájárulhat a 
rendszerszemléletű természetvé-
delem megalapozásához is. Ez 
a megközelítési mód az egyes 
fajokat elsősorban egy közösség 
részeinek tekinti.
„Egy komplex dinamikai rendszer 
egyes elemeit kivehetjük úgy, 
hogy a rendszer ne boruljon fel, 
mások hiánya a rendszer felbom-
lásához vezet. Úgy is fogalmaz-
hatunk, hogy vannak fontosabb 
és kevésbé fontos fajok, és ha 
nem védhetjük valamennyit, ak-
kor okosan azokra kell helyezni 
a hangsúlyt, amelyek a rendszer 
szempontjából fontosabbak, mint 

a másik” – olvasható a magyará-
zatban.
Rámutatnak arra, hogy nemcsak 
a vörös listás védett fajokat kell 
védeni, hanem akár egy olyat is, 
amelyből adott esetben sok van, 
mégis megállapítható, hogy a tel-
jes rendszer szempontjából kulcs-
fontosságú.
Az Ökológiai Kutatóközpont a 
Magyar Tudományos Akadémia 
egyik legnagyobb intézménye, 
amelyhez három intézet tartozik 
300 munkatárssal, egy Budapes-
ten és Debrecenben, egy Vácrátó-
ton és egy Tihanyban. Utóbbinak, 
a Balatoni Limnológiai Intézetnek 
lett április elsejével Jordán Ferenc 
az igazgatója. Jordán Ferenc a 
legmodernebb informatikai big 
data módszereket alkalmazza 
ökológiai kutatásaiban, fő terüle-
te az ökológiai rendszermodellek 
elemzése például hálózatelemzés 
segítségével.

(MTI)

A tengerek túlhAlászAtárA keresnek 
megoldást mAgyAr kutAtók
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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!

Ezen a héten a virágládákat vesz-
szük sorba. Sokunknak ugyanis 
csak ennyi jut, de ez is lehet la-
kásunk, ablakunk dísze, ami nap, 
mint nap örömöt okoz nekünk. 
Amikor virágládát veszünk, mindig 
ügyeljünk arra, hogy az alátétet is 
megvásároljuk hozzá, sok helyen 

ugyanis külön lehet kapni hozzá-
juk. 
Mielőtt beültetjük a láda alján 
lévő lyukakat néhány cserépda-
rabbal vagy kaviccsal takarjuk el. 
A megvásárolt növényeket a kis 
cserepükkel együtt próbálgassuk 
be, hogy melyik elrendezésben 

mutatnak a leg-
jobban, így nem 
a beültetés után 
kell kiszedni és 
megváltoztatni, 
ha esetleg nem 
tetszik. 
B e ü l t e t é s k o r 
mindig figyel-
jünk arra, hogy 
megfelelő hely 
maradjon az 
öntözésre a föld 
felülete és a 
cserép pereme 
között. 
A későbbi kiszá-
radás és díszítő 
érték miatt akár 
apró szemű fe-

nyőkéreggel is boríthatjuk 
a földet, sőt még dísze-
sebb lesz, ha ma már sok 
helyen kapható virágcse-

repekbe szúrható díszeket is te-
szünk bele.
Az egynyári virágok hatalmas szín-
skálája áll rendelkezésünkre, ám 
arra mindig figyeljünk, hogy ne 
zsúfoljuk tele a ládákat. Javasoljuk 
még a balkonláda tápokat is, mert 
csodákat tesz a virágokkal és in-
tenzívebben hozzák napról napra 
csodálatos szirmaikat. A folyama-
tos virágzás érdekében pedig az 
elnyílt virágokat mindig csípjük le. 
Száraz helyen, 
ú jságpapí ron 
megszár í tva , 
majd tárolva kö-
vetkező évben 
már mi magunk 
vethetjük el az 
így nyert mago-
kat. 
Aki szeret fő-
zőcskézni, akár 
fűszerkertet is 
nevelhet így, 
egy-egy har-
sányabb színű 
virággal, (mint például a büdöske) 
megtörve a fűszernövényeket, így 
egész különleges balkonládát ne-
velhet így rögtön a konyhaablak-
ban is. 

Emeletes házaknál a jószomszédi 
viszony megtartása miatt a láda 
alatti tálca kiemelten fontos, így 
sem az alattunk lakó nyakába nem 
locsolunk, sem a ház falára nem 
folyik majd a víz. 

Gödöllőn sok társasházi balkon-
ládában használnak napelemes 
solar lámpákat, melyektől az egész 
épület mesebeli hatást nyújt már 
most a tavaszi estéken is. 

Bátran szúrjunk a ládákba, 
mert így este is jó hangulatot 
áraszt majd a kis ládánk.
És hogy mit ültethetünk be a 
ládába? Rengeteg egynyári 
virág közül választhatunk, a 
sárgától, egészen a kékig, de 
a legjobb, ha egy kertészetbe 
sétálunk el, ahol a szivárvány 
minden színében pompázó 
felhozatal közül választha-
tunk, köztük rengeteg illatos 
növény közül is. 
Jó kertészkedést, ültetést kí-
vánunk! 

(Bujtás Anikó)
www.bujtaskert.iwk.hu  

csodálatos vIráGládák 

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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PÁLYÁZATI  HIRDETMÉNY

Gödöllő Város Önkormányzata (2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.) két-
fordulós pályázatot hirdet a Gödöllő, Ady Endre sétány 62. szám 
alatt található, gödöllői 5396/2 helyrajzi számú, egészségház, udvar 
megnevezésű, tehermentes ingatlan, valamint a Gödöllő, Légszesz 
utca 1/A. szám alatti, gödöllői 5396/1 helyrajzi számú, beépített terü-
let megnevezésű az INVITEL Zrt. földhasználati jogával terhelt ingat-
lan tulajdonjogának együttes megszerzésére.  

Az eladásra kínált 5396/2 helyrajzi számú tehermentes ingatlan terüle-
te 1274 m2. Az ingatlanon összesen nettó 416 m2 hasznos alapterüle-
tű, felújítandó/bontandó épület található, mely közművekkel ellátott. Az 
5396/1 helyrajzi számú ingatlan területe 913 m2, melyet az 5396/1/A 
helyrajzi számú, 40 m2 alapterületű telefonközpont tekintetében az IN-
VITEL Távközlési Zrt.-t megillető földhasználati joga terhel. Az ingatlan 
nem közművesített. 

a pályázat az 5396/2 és az 5396/1 helyrajzi számú ingatlanok 
együttes megvásárlására nyújtható be.

az 5396/2 helyrajzi számú ingatlan irányára minimum bruttó 
46.600.000 Ft (törvény alapján mentes az ÁFA alól),
az 5396/1 helyrajzi számú ingatlan irányára minimum bruttó 
13.400.000 Ft(törvény alapján mentes az ÁFA alól)
az irányár összesen minimum bruttó 60.000.000 Ft 
(törvény alapján mentes az ÁFA alól)

Az építési előírások szerint az ingatlanokon, a kiíró által támogatott, 
megvalósítandó funkció - a korábbi rendeltetést figyelembe véve - az 
egészségügyi szolgáltatások ellátását szolgáló intézményi épület/
épületek kialakítása. 

Előnyben részesülnek azok a pályázok, akik egészségügyi intézmény 
fenntartásában, üzemeltetésében legalább 5 éves egészségügyi 
szervezési múlttal (gyakorlattal) rendelkeznek a magán egészségügyi 
szolgáltatások területén, fekvő, vagy járó beteg ellátást üzemeltetve, 
valamint kötelezettséget vállalnak, hogy az egészségügyi intézményt 
később működtető gazdasági társaságának székhelye, a működés 
megkezdésétől számítva legalább 5 évig Gödöllő városban lesz.
Az ajánlatok benyújthatóak: 2019. május 27. napján, 12 óráig. 
A pályázati tájékoztató a www.godollo.hu Gödöllő város honlapjáról 
tölthető le.
Az ajánlatok a pályázati tájékoztatóban megjelölt tartalommal postai 
úton, vagy személyesen, Gödöllő Város Önkormányzata Jegyzői Iro-
da 2100 Gödöllő, Dózsa György u. 69. (VÜSZI Kft. épülete) fsz. 16. 
számú iroda, vagy az I. em. 108. számú iroda címre nyújthatók be. 
Személyesen, vagy képviselő útján beadott ajánlatok esetében átvé-
teli elismervényt ad a kiíró.
A pályázat kiírója a nyertes pályázóval ingatlan adásvételi szerződést 
köt. 
A pályázat második fordulójában az ajánlott bruttó vételár 5 %-ának 
megfelelő összegű bánatpénzt kell megfizetnie a pályázónak a kiíró 
részére. 
A pályázat nyertesének a szerződéskötést megelőzően természetes 
személy esetén igazolni kell a személyazonosságát, meg kell adni 
adóazonosító jelét. Nem természetes személy esetén igazolnia kell, 
hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) be-
kezdésében foglaltak alapján átlátható szervezet. A pályázat nyertesé-
vel nem köthető meg a szerződés, amennyiben személyazonosságát 
nem igazolja, adóazonosító jelét nem adja meg, illetve nem igazolja, 
hogy átlátható szervezet vagy igazolása alapján megállapítható, hogy 
nem átlátható szervezet.

Részletesebb tájékoztatást, illetve konzultációs lehetőséget dr. Kiss 
Árpád jegyző és Kovács Katalin vagyongazdálkodási munkatárs biz-
tosít (tel.: 28/529-153, 28/529-237, e-mail: kovacs.katalin@godollo.
hu). Az ingatlan Kovács Katalinnal a 28/529-237-es telefonszámon 
egyeztetett időpontban tekinthető meg.

A gyászoló család tudatja mindazokkal, akik ismerték és 
szerették, hogy Faska sÁNdOrNé (sz.: szauter erzsébet 
zsuzsanna) 2019. április 25 -én életének 78. évében elhunyt. 

drága halottunkat 2019. május 21-én, 13:00-kor katolikus 
szertartás szerint kísérjük utolsó útjára a gödöllői temető-
ben.
az engesztelő szentmise-áldozatot 2019. május 22-én, este 
18 órakor a gödöllői szentháromság templomban mutatjuk 
be.

gyászolják: szerettei

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

gyógyszertári ügyelet
Május 6-12.: 

egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1. Tel.: 420-243.
Május 13-19.: 

Máriabesnyői Gyógyszertár, Szabadság út 167. Tel.: 419-749.

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.

PÁLYÁZATI  HIRDETMÉNY

Gödöllő Város Önkormányzata (2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.) két-
fordulós pályázatot hirdet a gödöllői 424/1 helyrajzi számú, beépítet-
len terület megnevezésű ingatlan tulajdonjogának megszerzésére.  
Az ingatlan minimum irányára összesen 30.800.000 Ft (törvény 
alapján mentes az ÁFA alól).
Az ajánlatok benyújthatóak: 2019. május 27. napján 12.00 óráig. 
A 328 m2 területű ingatlan Gödöllő belvárosában fekvő, egyedülálló be-
építetlen fejlesztési terület.
a pályázati tájékoztató a www.godollo.hu gödöllő város honlap-
járól tölthető le.
Az ajánlatok a pályázati tájékoztatóban megjelölt tartalommal postai 
úton, vagy személyesen, Gödöllő Város Önkormányzata Jegyzői Iroda 
2100 Gödöllő, Dózsa György u. 69. (VÜSZI Kft. épülete) fsz. 16. számú 
iroda, vagy az I. em. 108. számú iroda címre nyújthatók be. Személye-
sen, vagy képviselő útján beadott ajánlatok esetében átvételi elismer-
vényt ad a kiíró.
A pályázat kiírója a nyertes pályázóval ingatlan adásvételi szerződést 
köt. 
A pályázat második fordulójában az ajánlott bruttó vételár 5 %-ának 
megfelelő összegű bánatpénzt kell megfizetnie a pályázónak a kiíró 
részére. 
A pályázat nyertesének a szerződéskötést megelőzően természetes 
személy esetén igazolni kell a személyazonosságát, meg kell adni adó-
azonosító jelét. Nem természetes személy esetén igazolnia kell, hogy 
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekez-
désében foglaltak alapján átlátható szervezet. A pályázat nyertesével 
nem köthető meg a szerződés, amennyiben személyazonosságát nem 
igazolja, adóazonosító jelét nem adja meg, illetve nem igazolja, hogy 
átlátható szervezet vagy igazolása alapján megállapítható, hogy nem 
átlátható szervezet.

Részletesebb tájékoztatást, illetve konzultációs lehetőséget dr. Kiss 
Árpád jegyző és Kovács Katalin vagyongazdálkodási munkatárs bizto-
sít (tel.: 28/529-153, 28/529-237, e-mail: kovacs.katalin@godollo.hu). 
Az ingatlan Kovács Katalinnal a 28/529-237-es telefonszámon egyez-
tetett időpontban tekinthető meg.
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iNgatlaN
+ Bontandó házat vagy építési telket ven-
nék Gödöllőn! Tel:20/944-7025
+ Eladó lakást keresek központban! 
Tel:20/944-7025
+ Szadán, központban, n+3 szobás, egy-
szintes, ikerházfél 400m2-es telekkel el-
adó! Irányár: 40,9Mft Tel:20/772-2429
+ Szadán új építésű csok képes n+4 szo-
bás ikerházak eladók! Irányár: 45MFt, 
www.godolloihaz.hu Tel:20/804-2102
+ Gödöllő keresett részén új építésű/ új-
szerű, rezsimentessé tehető, extra ener-
giatakarékos 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 részén kb.90m2-es sta-
bil kockaház 310m2-es, gyümölcsfás telek-
kel ikerházként eladó! Tel:20/944-7025
+ Felújítandó lakást keresek Gödöllőn, illet-
ve térségében! Telefon: 06-30-437-6699 
+ Gödöllő központjához közel, kertvárosi 
övezetben eladó egy 50,13 nm-es, tégla-
építésű, konvektoros, erkélyes, kétszobás, 
2.em. Lakás, melyhez tároló is tartozik. Iár: 
24,8MFt. Érd: 06-70-387-2908 
+ Gödöllőn, Palotakerten 2 szobás, 61 nm-
es, 8. emeleti lakás gyönyörű kilátással el-
adó. Irányár: 26 M Ft. Tel: 06-70-366-8026 
+ Gödöllő központjában 1.em. teljesen fel-
újított lakásomat elcserélném értékegyez-
tetéssel kisebb családi házra vagy telekre. 

Haraszt, Kertváros és 
Alvég érdekelne. Érd: 
06-20-4989-485 (de.)
+ Eladó Gödöllőn a 
Szilhát utcában egy 86 
nm-es családi ház 310 
nm-es telekkel. Ár: 38,5 
M Ft. Érd: 06-20-520-
1786 
+ Jászapátiban eladó 
egy kétszobás, fürdő-
szobás parasztház a 
gyógyfürdő közelében. 
Nyaralónak, de gazdál-
kodásra is alkalmas. Ár: 

4,6 M Ft. Tel: 06-20-999-6453 
+ Eladó Gödöllő Röges részén egy nappa-
li+ 2szobás, teljesen felújított családi ház 
terasszal, fúrt kúttal, kocsibeállóval, garázs-
zsal, elektromos kapuval 760 nm-es telken 
fedett terasszal. I.Á.: 41mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a blahai dombon egy déli 
fekvésű, tetőteres, téglából épült, szigetelt 
kúria, mely áll amerikai konyhás, terasz-
kapcsolatos nappali+ 3szoba 1500nm-es 
telken rendezett kerttel, riasztóval, öntöző-
rendszerrel felszerelve csodálatos panorá-
mával. I.á.: 65 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllő királytelepi részén egy 
2szintes, 2generációs, 4szobás, 2konyhás, 
2fürdőszobás családi ház felújítva, új te-
tővel, melléképületekkel 773nm-es telken. 
I.á.: 48 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Kistarcsán egy 54,18 nm-es, pano-
rámás, jó fekvésű, felújított, 2. emeleti örök-
lakás nyugodt, csendes helyen, 5 percre a 
HÉV megállótól, bevásárló központtól, óvo-
da, bölcsőde, minden a közelben. I.á.: 25,9 
mFt 0620-919-4870
+ Eladók Szadán most épülő kétszer 6 la-
kásos társasházban 80 és 100nm közötti 
lakások kulcsrakész állapotban CSOK és 
hitel lehetőséggel. Bővebb információ Fő-
nix Ingatlanirodánál az alábbi telefonszá-
mon: +36-20-919-4870
+ Eladó Gödöllőn egy 2 generációs, 5szo-
bás, 2nappalis, 2fürdőszobás téglából épült 
családi ház. I.á.: 36,5 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllő kertvárosában egy 70nm-

es családi ház saroktelken, mely ikerház 
építésére alkalmas. I.á.: 33 mFt 0620-919-
4870
+ Eladó Gödöllő rögesi részén most épülő 
ikerház 109nm-es alapterülettel/db, nappa-
li+ 4 szoba, fürdőszoba kulcsra kész álla-
potban 1046 nm-es telken. CSOK és hitel 
igénybe vehető az ingatlanra. E.á.: 49,9 
mFt/db 0620-919-4870

ALBÉRLET KIADÓ
+ Kiadó 90nm-es 3 szobás lakás belső par-
kolóval Gödöllőn, további információ: 06-
30-588-5889
+ Kiadó 20nm-es 1 szobás garzonlakás 
belső parkolóval Gödöllőn, további informá-
ció: 06-30-588-5889
+ Albérletet keresek (1–1,5 szobás) Gödöl-
lőn külön bejárattal. Tel: 06-70-509-6780

ÜzletHelyiség
+ Gödöllőn a Szent János utcában 47 nm-
es ÜZLETHELYISÉG KIADÓ. Érdeklődni: 
06-20-220-2272

ÁllÁs
+ SZAKKÉPZETT FÉRFI BETEGÁPOLÓT 
keresünk Kerepesen nappali munkára (reg-
gel 8 órától este kb 19 óráig) heti több al-
kalomra, hosszabb távon. Érd: 06-30-577-
9661
+ Gödöllőn a Csíkos Pizzériába kiemelt fi-
zetéssel PIZZA FUTÁRT, PULTOS LÁNYT, 
PIZZA SZAKÁCSOT, ill. a Csíkos ABC-be 
BOLTI ELADÓT felveszünk. Tel: 06-70-
772-7850 vagy személyesen a helyszínen! 
+ TAKARÍTÓI ÁLLÁSRA keresünk munka-
társat hosszú távra, GÖDÖLLŐI MUNKA-
HELYRE - NAPI 8 ÓRÁRA – BEJELEN-
TETT ÁLLÁS. ELVÁRÁSOK: MUNKÁJÁRA 
IGÉNYES, PRECÍZ, ÉS GYORS, JOGO-
SÍTVÁNNYAL és saját gépkocsival REN-
DELKEZŐ, MEGBÍZHATÓ, NEMDOHÁNY-
ZÓ. Nettó fizetés: 160.000,- Ft. Gödöllő és 
közvetlen körzetéből, fényképes bemutat-
kozó levelet várunk: email: gaalautohaz@
opelgaal.hu
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+ Munkaidő pótlékkal több, ill. egy műsza-
kos munkarendbe műanyagfeldolgozó gö-
döllői kft felvesz NAPPALI BIZTONSÁGI 
ŐRT, BETANÍTOTT MUNKÁSOKAT, RAK-
TÁROST, SZERSZÁMKÉSZÍTŐT, KAR-
BANTARTÓT: tel: 06-20-9423-112, www.
plastexpress.hu
+ SZAKÁCSOT és KONYHAI KISEGÍTŐT 
felveszünk. Szada, a Szűcs Fogadója. Érd: 
06-20-9430-746 
+ Gödöllőn TAKARÍTÓI ÁLLÁS! Iroda taka-
rítás. Kiemelt, bejelentett fizetés. Du-i mun-
kavégzés 16-22 óráig. Tel: 06-30-470-9327 
+ Gödöllői TESCO savanyúságos üzleté-
be keresünk munkájára igényes, dolgozni 
akaró és tudó hölgy munkatársat ELADÓI 
munkakörre. Munkaidő heti 4 nap, napi 12 
óra. Jelentkezni önéletrajzzal a boltostomi-
ka@gmail.com e-mail címre. Érd: 06-30-
552-1109 
+ Gödöllői PIACRA ELADÓ munkakörbe 
munkatársat keresünk. Kereseti lehetőség 
n. 120 ezer forinttól n. 240 ezer forintig. 
Ugyanitt bébiszittert is keresünk. Érd: 06-
30-3841-187 
+ Veresegyházi magániskola keres TANÍ-
TÓT, INFORMATIKAI TANÁRT a következő 
tanévi kezdéssel. Az állás munkatörvény-
könyv szerinti munkaszerződéssel, KJT 
előírásoknak megfelelő bérezéssel tölthető 
be. Jelentkezni a hangvarsuli@gmail.com 
e-mail címen önéletrajzzal és iskolai vég-
zettség igazolással lehet. 
+ Kis családi üzletünkbe KERESKEDE-
LEMBEN JÁRTAS munkatársat keresünk 
4-6 órás műszakba. Gödöllő, Asbóth S. u. 
9. Érd: 06-20-498-2764 
+ Részmunkaidőben keresünk UDVA-
ROS-KARBANTARTÓ munkatársat. GÖ-
DÖLLŐIEK ELŐNYBEN. Érd: 06-20-917-
4555

szOlgÁltatÁs
+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 50 nyel-
ven, 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! Fa-
kivágás, sövényvágás, bozótirtás, fűnyírás, 
fűkaszálás. Füvesítés, gyepfelújítás, vegy-
szeres gyomirtás. Rotációs kapálás. Gyep-
szellőztetés. Metszés, faültetés. Ágak, le-
velek elszállítása. Ereszcsatorna tisztítás. 
Kert takarítás. Gépi permetezés. Kerítés-
festés. Kerti tavak tisztítása. 06-30-747-
6090 
+ KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabér-
számfejtés, tanácsadás. Irodák: Gödöl-

lő, Szada. Tel: 
3 0 / 5 9 2 - 1 8 5 6 , 
3 0 / 5 0 8 - 1 3 8 0 , 
28/784-752 
+ VÍZ-, GÁZ-, 
KÖZPONTIFŰ -
TÉS-SZERELÉS, 
fürdőszobák, régi 
fűtési rendszerek, 
vízvezetékek fel-
újítása. CIRKÓK, 
GÁZKÉSZÜLÉ -
KEK, KONVEK-
TOROK karban-
tartása felújítása, 
javítása. Tel: 06-
20-9527-289, 06-
28-476-229 
+ SZÁMÍTÓGÉ-
PES problémája van? Hívjon bizalommal, 
házhoz megyek. Számítógép szerelés, 
rendszer és programtelepítés, vírusirtás 
garanciával. Hétvégén is! Tel: 06-30-333-
9201 
+ SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁ-
ZÁS. Ingyenes árajánlat! Tiszta, rendes 
munka! Tel: 06-20-4359-650
+ DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉL-
KÜL. Tóth Tamás 06-70-502-5620 
+ KUTYÁUL ÉRZED MAGAD ÉS ELEGED 
VAN BELŐLE? Betegségednek lelki okai 
vannak, melyeket oldani lehet. Szeretnéd 
visszanyerni az uralmat életed felett? Gye-
re el Te is egy kezelésemre! Betegségek 
lelki okait oldom 4 év tapasztalatával Gö-
döllőn. További infót, véleményeket a www.
ThetaGodollo.hu oldalamon találsz. A keze-
lés ára 9900 Ft. Garantálom Neked, hogy a 
végén elégedetten távozol. Ellenkező eset-
ben ingyen adom. Élj kevesebb stresszel 
hosszabb ideig! Adsz esélyt magadnak? 

Ha igen, KÉRJ 
IDŐPONTOT 
MOST: 06-20-
367-4274
+ LAKÁSOK, 
IRODÁK KÖL-
TÖZTETÉSE, 
l o m t a l a n í -
tás. Pianínó-, 
p á n c é l s z e k -
rény szállítás. 
Hétvégén is. 

NEER TEHER 06-70-648-7660
+ DUGULÁS ELHÁRÍTÁS falbontás nélkül. 
Ázások csőtörések megszüntetése. Vécék 
tartályok csapok szifonok cseréje. Csator-
na kamerázás. VÍZSZERELÉS. 06-20-491-
5089
+ LAKÁSSZERVIZ! -Nyílászárók, ajtók, 
ablakok javítása. -Zá-
rak, zsanérok, statikus 
pántok javítása, heve-
der zár felszerelése. 
-Burkolás, vízszerelés: 
konyha, fürdő, wc. -Bú-
torszerelés: új, meglé-
vő javítása. -Laminált 
padló lerakás, kisebb 
festési munkák. 06-70-
201-1292

+ Azonnali kezdéssel vállalok HÁZÉPÍ-
TÉST teljes kivitelezéssel, KŐMŰVES 
MUNKÁT, BURKOLÁST, VÍZSZERELÉST, 
TETŐJAVÍTÁST! Tel: 06-70-361-9679 
+ Velux árnyékolók 1 hetes szállítási hatá-
ridővel: -külső hővédő rolók, -belső fényzá-
ró rolók, -roletták, -stb. Érd.: Kor-Mon Nyí-
lászáró Kft. Gödöllő, Kossuth L. u. 26. Tel.: 
06-30-280-9375; 06-30-398-4815
+ Műanyag és alu redőnyök, fix, rolós, nyíló 
szúnyoghálók, harmonika ajtók, reluxák 2-3 
hetes gyártási határidővel! Kor-Mon Nyílás-
záró Kft. Gödöllő, Kossuth L. u. 26. Tel.: 06-
30-398-48-15, 06-28-423-739. Web: www.
kormon.hu; Email: kormon@invitel.hu 
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+ KÖLTÖZTETÉS! BÁRMIT, BÁRHOL, 
BÁRMIKOR! Igény esetén LOMTALANÍ-
TÁS, TAKARÍTÁS, ABLAKTISZTÍTÁS. Hét-
végén és ünnepnapokon is. Tel: 06-70-621-
6291 
+ TETŐFEDÉS Régi és új tetők javítása, 
tetőszerkezeti munkák, tetőfedés, ácsmun-
ka, bádogos munka, ereszcsatorna, Lindab 
tetőfedés, lécezés, fóliázás, ereszdeszkák, 
madárdeszkák festése, palajavítások, kúp-
cserép lekenése, leszögelése. Bármilyen 
kisebb javításokat is vállalok. Nyugdíjasok-
nak 10% kedvezmény! Érdeklődni: 06-30-
526-8532 
+ SZOBAFESTÉS – MÁZOLÁS – TAPÉ-
TÁZÁS. Tiszta, igényes munka. Tel: 06-20-
428-4327 
+ VILLANYSZERELÉS 06-70-573-4183
egészség, testÁpOlÁs
+ Gyógypedikűr: tyúkszem, szemölcs, bőr-
keményedés, vastag benőtt gombás köröm 
kezelése, ápolása. Talpmasszázs. Óvakod-
jon a feketén dolgozó házaló kontároktól! 
30 év szakmai háttér. Bárándi József 06-
20-532-7275

ÜdÜlés, tÁBOr
+ Kiadó apartmanok Horvátországban, 
Trogirnál. Családoknak és társaságoknak 
is kiváló. Közel a parthoz, nagy teraszok, 
teljes tengeri panoráma, www.santafumija.

hr. Érd: 06-20-
467-4199
+ KISTUDÓS 
SZABADIDŐ -
TÁBOR Peda-
gógusok szerveznek a nyári szünet idejé-
re több alkalommal, 7-12 éves gyermekek 
számára, életkoruknak megfelelő, tudomá-
nyos-megismerő tevékenységre alapozó 
szabadidőtábort, érdekes kiegészítő prog-
ramokkal. Időpontok: 2019. július 1-5. és jú-
lius 8-12. Hétfőtől péntekig, reggel 8 órától 
16 óráig. Helyszíne: Gödöllői Erkel Ferenc 
Általános Iskola. Napi háromszori étkezést 
biztosítunk meleg ebéddel. Részvételi díj: 
22.000,-Ft. Több alkalomra és testvérekre 
kedvezményt biztosítunk. 06-30-210-5058. 

adÁs-vétel
+ KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIB-
RISEKET, papírrégiségeket, magyar és kül-
földi bélyeggyűjteményeket VÁSÁROLOK. 
Tel: 28/412-230 
+ RÉGISÉG. Pappné Szilvia szakbecsüs 
díjtalan kiszállással vásárol antik bútorokat, 
festményeket, órákat, mindenféle szobrokat, 
vitrin dísztárgyakat, ezüstöt (hibás és hiányos 
darabokat is), régi pénzeket, könyveket, bi-
zsukat és ékszereket, borostyánt, mindenféle 
régiséget 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 keve-
réke). 100-200 Ft/kg-ig. Ugyanitt lé 
és cefre alma: 50 Ft/kg. Tel: 06-28-
411-298, 06-20-4359-650 
+ Gödöllőn eladó BÚTOROK: 2db 
(politúrozott) polcos szekrény, 2db 
ágy (felújított), 1db kanapé (ágy-
neműtartós), 2db kagyló fotel. Érd: 
06-20-248-9509

JÁrMŰ, alkatrész
+ AKKUMULÁTOR minden típu-
sú gépjárműhöz szaküzletünkben 
vagy kiszállítással. Szolgáltatása-
ink: 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 
+ EL-GO háromkerekű elektromos kismotor 
eladó. 06-30-958-5018

egyéB
+ MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Lu-
dányi Méhészetből! Akác-, Virág-, Hárs-, 
Gesztenye-, Repce krém-, Lépesméz, Pro-
polisz, Virágpor kapható. 3kg fölött házhoz 
szállítjuk.06-30-9891-721 
+ Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zár-
szalagos mézet közvetlenül a termelőtől! 
Akác-, Hárs, Akác-hárs-, Napraforgóméz. 
720ml-es csavaros tetejű befőttesüveget 
cserébe elfogadok. Házhoz szállítás. Sza-
bó Méhészet Gödöllő, Lovas u.3. 28/417-
913
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PÁLYÁZATI KIÍRÁS 
gödöllő, szaBadsÁg tér 7. sz. alatti iNgatlaN egy részéNek, terÜlet- , 

pavilONBérlés és göNgyölegtÁrOlÓ Helyiség útJÁN törtéNő HaszNOsítÁsÁra

ÁltalÁNOs tUdNivalÓk

A pályázat kiírója: Gödöllő Város Önkormányzata (mint bérbeadó) Gödöllő, Szabadság tér 6. képviseletében eljár dr. Kiss Árpád jegyző. 
A pályázat célja: A Gödöllő, Szabadság tér 7. sz. alatti ingatlan egy részének, terület- ,  pavilonbérlés és göngyölegtároló helyiség 
útján történő hasznosítása. 
A pályázat jellege: Folyamatos, nyílt pályázat.
Amennyiben több azonos összegű ajánlat érkezik, a kiíró dönthet úgy, hogy második forduló keretében ártárgyalást tart.
A pályázók köre: A pályázaton részt vehet bármely, egyéni vállalkozó és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI tv. 3.§(1) 
pontjában felsorolt átlátható szervezet. Aki a hirdetményben szereplő vagyontárgy hasznosítására a megjelölt határidőn belül pályá-
zatot nyújt be.  

a pályázat tárgyát képező bérlemények elhelyezkedése és jellemzői, kötelezettségek

A bérlet tárgya
A Gödöllői Főtér, Szabadság tér 7. sz. alatt található ingatlanon a 2018 évben megépült támfalépülethez kapcsolódó, parkosított 
terasztető vendéglátóhely céljára kijelölt, 45 m2-es, jelenleg szabad, térburkolattal ellátott területe, amelyen az 1. sz. melléklet-
ben bemutatott helyszínrajzon jelöltek szerint egy legfeljebb 5,8 méter szélességű (a burkolt területrész szélessége), és legfeljebb 
3 méter mélységű vendéglátó pavilon helyezhető el. A vendéglátóhely kiszolgálására igény esetén a létesítendő pavilon melletti 
lépcső mellől közvetlenül elérhető, zárt, riasztóval ellátott épületrészen belül, 1 db 4,56 m2-es, greslap burkolatú göngyölegtároló 
helyiség vehető igénybe (lsd a 2. sz. mellékeltben bemutatott alaprajzon). A pavilon típusára városképi megfontolások alapján az 
Antiqua SZT-THW-6/8 Moduláris Rendezvénypavilon Család (továbbiakban: Pavilon) került kiválasztásra, amely az egyedi méret és 
kialakítási igényeknek megfelelően, a vendéglátóegység működtetéséhez szükséges műszaki felszereltséggel kell, hogy telepítésre 
kerüljön. A megadott típussal, amelyről bővebb információ a www.pavilonok.hu weboldalon található meg, tömegformálás, burko-
latok kialakítása (festett rétegelt lemezre erősített, hőkezelt lécburkolat, antracit színű kültéri kompaktlemez hátfal), díszkivilágítás 
módja (körbefutó led-szalag) tekintetében műszakilag teljes mértékben egyenértékű megoldások is elfogadhatók.
A Pavilont úgy kell kialakítani, hogy annak mind a vendég-kiszolgálása, mind a gazdasági jellegű megközelítése (pl. személyzeti 
bejárat, árufeltöltés), a burkolt térrész felől történjen. A pavilon belső terének gyepfelületen keresztül történő megközelítése, kiszol-
gálása nem megengedett.

Bérlő kötelezettségei
A bérlet tárgyát képező terület tisztán tartása, állagának megóvása a bérlő feladata, a faház karbantartása, állagának megőrzése a 
bérlő feladata. A felmerült hibákról a bérlő tájékoztatja a bérbeadót. Bérlő, a szerződésben megállapított bérleti díjat minden tárgy-
hó 20. napjáig a bérbeadó által megjelölt számlaszámra megfizeti. A pavilon megvásárlását vállalja és a vételárát a szerződésben 
megállapított határidőig az eladó által megadott számlára megfizeti. A teraszon bútorok, növények egyéb műtárgyak elhelyezését 
egyezteti a főépítésszel. A bérlemények használatával összefüggő munkálatok valamennyi költsége a bérlőt terheli, bármely átala-
kítási, kivitelezési munkálat megkezdéséhez a bérbeadó előzetes és írásos hozzájárulása szükséges.
A közművekre való rácsatlakozás, a terasz területére történő elvezetés a bérlő feladata.

Bérbeadó kötelezettségei
A bérbeadó a pavilon telepítéshez segítséget nyújt, biztosítja a terület zavartalan használhatóságát.  A bérbeadó ivóvíz, csatorna és 
3 fázisú elektromos csatlakozási pontot a pavilonnak kijelölt területen biztosít. A fogyasztás mérését mérőórák biztosítják.  Elővá-
sárlási jogként a bérleti idő végén vállalja a pavilon töredék áron (a társasági adó törvényben alkalmazott évi 14,5%-os leírási kulcs 
alapján)  történő megvásárlását., amennyiben a pavilon műszaki állapota megfelelő. A felek egyező  megállapodással a vásárlási  
szándéktól eltérhetnek. 

díjfizetés, bérlet időtartama
A bérlet időtartama a szerződéskötéstől számított 3 év, amely a felek egyező akaratából további 3 évvel  meghosszabbítható. Bérlé-
si időszak május hónaptól december hónapig tart, azonban igény esetén a bérlet időtartama 12 hónapra terjedhet.
Bérbeadó a fizetendő legalacsonyabb bérleti díjat bruttó  1.750.000 Ft/év összegben határozza meg.   A nyertes pályázó, aki   a  
legmagasabb (minimálisan meghatározott bérleti díj feletti)  összegű bérleti díjat ajánlja, ez az összeg képezi a havonta fizetendő 
bérleti díjat. 

Pályázatok benyújtása
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 10. 
A pályázatot személyesen, postai úton zárt borítékban kell benyújtani, cím Gödöllői Polgármesteri Hivatal 2100 Gödöllő, Szabadság 
tér 6.
A pályázatokat a beérkezést követő 5 napon belül értékelésre kerül, az értékelésében részt vesz a jegyző, a főépítész, és az Adó 
és Ingatlangazdálkodási irodavezetője. A nyertest a bérbeadó 8 napon belül értesíti. 
Az érvényes pályázat benyújtóját ajánlati kötöttség terheli, melynek tartama a benyújtási határidőt követő 30 nap, pályázat benyúj-
tásával vállalja a pályázatban rögzített feltételek alapján elkészített terület használati szerződés megkötését 
A bérbeadót és a bérlőt titoktartás kötelezi. Egyebekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.
Gödöllő, 2019. április                                                                    dr. Kiss Árpád jegyző 



2019. május 7.24 gödöllői szolgálat hirdetés

Beküldési határidő: 
2019. május 14.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásár-
lási utalványát nyerte:
özv. Szili Tiborné, Sas István 

a dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásár-
lási utalványát nyerte:
Oláh Krisztián, Szekeresné Sisa Ibolya

a Happy Box (petőfi-udvar) 2000 Ft-os 
utalványát nyerte:
Lázár Barbara

a városi Múzeum ajándékát nyerte:
Som János, Fekete Ágnes

a Mezőgazdasági és kertészeti Áruház 
1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: 
Oszvári Ádám, Berta Nándor

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!


