
A múlt év végén aláírták a szer-
ződéseket a kivitelezőkkel a Rá-
kos–Hatvan közötti vasútvonal 
felújítására, s márciusban meg 
is kezdődhetnek a munkák.  A 
jelentős európai uniós tá-
mogatással megvalósuló 
fejlesztés során a nyíltvo-
nali szakaszok mellett a 
Gödöllőhöz tartozó mind-
három állomást (Gödöllő 
Állami Telepek, Gödöllő, 
Máriabesnyő) jelentősen 
átépítik, korszerűsítik.

A Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt. tájékoztatása 
szerint előreláthatóan az 

Isaszeg–Gödöllő és Aszód–Tura 
közötti egyik vágány átépítése ta-
vasszal, a Rákosliget–Pécel és a 
Tura–Hatvan közötti egy vágány 
átépítése pedig nyáron kezdődhet 

meg. A munkálatok a 

menetrendet is érintik: márciustól 
év végéig a kora reggeli és 

késő esti órákban néhány vonat 
helyett pótlóbuszt állítanak be, de 
csúcsidőszakban és napközben  
továbbra is a vonatok biztosítják a 

közlekedést – ami per-
sze nem zárja ki a me-
netrendváltozásokat. 

A fejlesztés során 
megszűnik a komoly 
közlekedési problé-
mát jelentő Köztársa-
ság úti sorompó, ide 
felüljáró épül, aminek 
a munkálatai a tervek 
szerint július elején 
kezdődnek. 

(folytatás az 
5. oldalon)

Szép SportSikerekkel 
indult az újév a gödöl-
lőieknek.

(14. oldal)

nagy Sikerrrel ren-
dezték meg a 10. évkö- 
szöntő koncertet.

(11. oldal)

öSSzegraffitizték az 
erzsébet-sziklát.

(4. oldal)

Márciusban indulhat a vasútvonal felújítása
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– Áder János köztársasági elnök 
április 8-ára tűzte ki az ország- 
gyűlési választások időpontját. 
Az elmúlt fél évben Ön ismét job-
ban bekapcsolódott az országos 
politikába, az Új Kezdet párt el-
nöke lett, majd pártja csatlakozott 
az LMP-hez, amelynek a listáján 
a befutónak számító harmadik 
helyen szerepel. Joggal merül 
fel a kérdés, hogy mi fog történni 
április 9-én? – kérdeztük dr. Gé-
mesi Györgytől.

– Több alkalommal is elmond-
tam, hogy Gödöllő polgármes-
tereként kívánom folytatni a 
munkámat és nem fogok be-
ülni a parlamentbe. 2019-ig 
kaptam bizalmat Gödöllő 
polgáraitól és szeretném 
kitölteni a mandátumo-
mat. Korábban volt arra 
lehetőség, hogy egy sze-
mély egyszerre lehetett 
polgármester és országy-
gyűlési képviselő. Ma már 
erre nincsen mód. Nem 
lennék hiteles, ha a köny-
nyebbik utat választanám és 
egy jó listás helyről ülnék be 
a parlamentbe.

Igaz, politikailag értek 
támadások az elmúlt idő-
ben, illetve már terjesztet-
ték, hogy cserbenhagyom  
a várost és a lakosokat, de 
ismétlem: Gödöllőt  válasz-
tottam.

Persze tudom, vannak, akik 
örültek volna, ha elmegyek, és 
ezzel talán megnyílik előttük  a 
terep. De ez a demokrácia. El-
fogadom, hogy nem kedvel min-
denki, ez így természetes. 

Az LMP listájára azért került 
fel a nevem, hogy ezzel is de-
monstráljuk a választásra kötött 
szövetséget. Természetesen a 
választás után lemondok majd a 
mandátumomról és más fog ke-
rülni a helyemre.

– Az Új Kezdet, mondhatjuk, 
az önkormányzatok pártja, tag-
jai főleg polgármesterek, önkor-

mányzati-képviselők. Miért volt 
erre a pártra szükség?

– Tudjuk, hogy vannak olyan 
tervek, amik szerint a Fidesz 
2/3-os győzelme esetén a teljes 
önkormányzati rendszert felszá-
molnák. A 2000 fő alatti települé-
sek esetében megszüntetnék az 
önkormányzatokat, beleértve a 
képviselő-testületeket is, és elöl-
járóságokat alakítanának ki.

Ez Gödöllőt nem érinti, de ren-
geteg olyan változtatást vezetnek 

be, ami jelentősen csökkenti az 
önkormányzati függetlenséget, 
s természetesen mindeközben 
erősítik az állami intézményeket. 
Például, amíg a járási hivatalok-
ban emelték a béreket, addig 
az önkormányzatoknál ezt nem 
tették meg. Így onnan a szak-
emberek előbb-utóbb szépen 
elmennek. Ez a lassú kivérez-
tetés. Azután, amikor az önkor-
mányzatok ott maradnak majd 
szakemberek nélkül, majd azt 
fogják mondani: Na, tessék, nem 
tudjátok ellátni a feladatot! Tíz 
éve 38.650 forint a köztisztvise-
lői illetményalap, ami alapján a 

megfelelő szorzó után kap-
ják a fizetésüket az önkor-
mányzati köztisztviselők.

Ez elfogadhatatlan! 
Kijelenthetjük, sok 

esetben a Tescóban a 
pénztáros jobban ke-
res, mint egy önkor-
mányzati ügyintéző.

És sorolhatnám 
még tovább a pél-
dákat.

– Említette, 
hogy az elmúlt 
időszakban 
jelentős poli- 
tikai támdá-
sok érték.  

Mit ért ezalatt?
– Az gondolom, mindenki 

emlékszik arra, amikor Vécsey 
László, választókerületünk fide-
szes országgyűlési képviselője 
elkezdte híresztelni, hogy 1500 
migránst akarunk befogadni. Ez 
egy hatalmas hazugság! Eleve 
nem tudom, honnan vette ezt a 
számot!? Különféle számításokra 
hivatkozott, ami szerintem vala-
mi eddig ismeretlen matematikai 
képlet alapján jöhetett ki.

Mindezt persze azért találta ki, 
mert Gödöllő képviselő-testülete 
nem volt hajlandó a kormány pro-
pagandájának szót fogadni.

Saját rendeletet alkottunk, 
melyben kinyilvánítottuk, hogy 
nem kívánunk bevándorlókat be-
fogadni a városba. Ezt képviselő 
úr nem tudta elfogadni. Szó sem 
volt arról, hogy Gödöllő befogadó 
központ lehetne! De ez jó alka-
lom volt neki, hogy a kormány-
zati média segítségével azonnal 
mindenhol szerepeljen, ahol csak 
lehet és feszültséget keltsen a 
városban és a térségben. Ma 
már persze mindenki tudja, hogy 
az egésznek semmi valóságalap-
ja nincs. Az önkormányzatoknak 
semmilyen hatásköre nincs a 
menekültek és a migránsok be-
fogadásával kapcsolatban. Ez 
az állam lehetősége ás feladata, 
és szigorúan csak a kormány alá 
tartozó Bevándorlási és Állam-
polgársági Hivatal járhat el az 
ügyben, senki más!

Megdöbbentő, hogy a dolog 
odáig fajult, hogy a Szent István 
Egyetem, ahová sok külföldi diák 
jár, cikket jelentetett meg a tanév-
kezdéskor, hogy a városban nem 
migránsok, hanem egyetemisták 
tartózkodnak!

Azonban, mint az kiderült, a 
kormány az országba 1300 me-
nekültet már befogadott! Akkor 
teszem fel a költői kérdést: Ki az, 
aki álsagos és nem mond igazat?

A másik hasonló ügy a régi vá-
rosháza bontása. Mindenki tud-
ja, hiszen folyamatosan tájékoz-

tattuk a lakosságot, hogy miért 
nem tudtuk felújítani az épületet. 

A mi pénzünk nem lett volna 
elég a teljes felújításhoz. Több 
alkalommal is tárgyaltunk a já-
rási hivatallal – amivel közösen 
használtuk az épületet – de ered-
ménytelenül. Az egykori város-
házát tehát lebontottuk. Folya-
matosan jöttek a feljelentések, 
támadások. A bontás során volt, 
hogy naponta négy hatóság tar-
tott ellenőrzést.

„Nem lennék hiteles, ha a könnyebbik utat választanám és egy jó listás 
helyről ülnék be a parlamentbe.”

Évindító beszélgetés dr. Gémesi György polgármesterrel
A 2018-as esztendő új feladatokat és kihívásokat jelent 
dr. Gémesi György számára. Terveiről, a választásokról 
és a tervezett városi fejlesztésekről kérdeztük Gödöllő 
polgármesterét.
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Ekkor is próbálták befeketíte-
ni a város vezetését, folyamato-
san ömlött a médiából, hogy én 
azbeszttel mérgezem Gödöllő 
lakosságát. Itt jegyzem meg, 
senki és semmi nem mutatott ki 
azbesztszennyeződést Gödöllő 
levegőjében! Tény, hogy a bontá-
si munkákat végző céget három-
szor is megbüntették, de nem a 
szennyezés miatt, hanem például 
azért, mert a munkások nem vi-
selték a védőfelszerelést, vagy 
például azért, mert az egyik dol-
gozó nem kapott munkavédelmi 
oktatást. Bár lépten-nyomon hí-
resztelték, soha nem állította le 
senki a bontást. A lényeg az volt, 

hogy minél többet ártsanak. De 
ez is elmúlt.

Persze, gondolom, lesznek meg 
hasonlóan „hiteles” támadások.

– Ha már a városházánál tar-
tunk. Mikor várható, hogy elké-
szül az új épület?

– Reményeink szerint 2019-
ben elkezdhetjük az építkezést. 
Természetesen most is működik 
a Polgármesteri Hivatal, igaz, 
több helyszínen folyik a munka, 
de az önkormányzat ügyfélszol-
gálata most is a városközpontban 
található.

Már elkezdődött a főtér bővíté-
sének első üteme, és hamarosan 
elkészül az alépítmény, amiben 
szociális és raktárhelyiségek, va-
lamint a Polgármesteri Hivatal 
egyes irodái kapnak helyet. Itt lesz 
például nyilvános mellékhelyiség 
is, ami régi igénye a lakosságnak.

A parkosításra és játszóesz-
közök elhelyezésére a második 
ütemben kerül majd sor, de még 
ez is az idei évben várható. És 
mint mondtam, terveink szerint 
jövőre elkezdődhet a jelenlegi 
Polgármesteri Hivatal főépületé-
nek bővítése is. Reméljük, hogy 
senki sem fogja akadályozni a 
munkát!

– Milyen fejlesztések vannak 
még folyamatban? 

– A múlt évben végre elkészült 
a mindenki által csak Testőrlakta-
nyaként ismert Várkapitányi Lak 
külső homlokzatának felújítása, 
sőt, már itt fogadta a látogatókat a 
Karácsonyház. Idén az alsó szint 
felújításával folytatódik a mun-
ka. A napokban lezárul a Petőfi 
iskola energetikai felújítása és a 
Művészetek Háza felújításának 
III. üteme is. Szintén folytatjuk az 
útfelújítást a Blaháné utcával az 
M3-as autópálya felüljárójától a 
Rét utcáig. 

A Dózsa György úti tízemele-
teseknél a teljes járda felújításra 

kerül, beleértve a Tulipános kutat 
és a környékét is, valamint folyta-
tódnak a kerékpáros fejlesztések, 
például itt, a Dózsa György úton 
is. Fontos fejlesztés lesz a Művé-
szetek Háza parkolójának bővíté-
se és természetesen folytatódik a 
járda- és az útprogramunk.

Mindezek mellett Gödöllő vá-
rosa is részt vesz abban a térsé-
gen átívelő programban, aminek 
célja a Rákos-patak rehabilitáci-
ója. Senki nem mondhatja, hogy 
nem fejlődik a város.

Tény, hogy mi nem kapunk 
„csokipénzt”, mint egyes önkor-
mányzatok, de nem is vagyunk 
függésben! Jól gazdálkodunk, és 

ha lassabban is, de fejlődünk, és 
– hangsúlyozom – FENNTART-
HATÓAN!

– A szünetben át kellett szer-
vezni a Hajós iskolában az osztá-
lyok elhelyezését a statikai prob-
lémák miatt. Mi lesz az épülettel?

– Sajnos már régóta tudunk 
problémákról. Már az építésnél is 
maximum 25 évet adtak az épü-
letnek. 2010-ben a Lokálpatrióta 
Klub programjában szerepelt az 
iskola teljes felújítása, s a 2011-
es költségvetésben már benne 
volt a tervek költsége. De köz-
beszólt az állam, és az oktatást 
elvette az önkormányzatoktól. 

Ekkor határoz-
tunk úgy, hogy 
az állammal 
közösen tör-
ténjen meg 
a felújítás. A 
KLIK akkori 
vezetője azon-
ban nem volt 
hajlandó erről 
tárgyalni, köz-
ben pedig az 
épületet is el-
vették tőlünk.

Szerencsére a KLIK új veze-
tésével jó az együttműködésünk, 
és információink szerint hamaro-
san elkezdődhet egy teljesen új 
épületnek a tervezése, majd az 
építése. Az önkormányzat ehhez 
ingyen biztosítja a területet. A 
jelenlegi számítások szerint egy 
ilyen új épület 4-5 milliárd forintba 
kerül. Nekünk nem lett volna erre 
ennyi pénzünk.

– És mikor lesz végre uszoda?
– Ez nem rajtunk múlik. Ezt 

maga Vécsey László képviselő úr 
is többször elmondta, az önkor-
mányzat nem tudja befolyásolni 
az építkezést, miután az kiemelt 

állami beruházás. Minden rajta 
múlik, mi tőle semmilyen informá-
ciót nem kapunk. Igaz, mostaná-
ban már hangoztatja, mi akadá-
lyozzuk a megvalósítást, de ez 
nem igaz. A képviselő-testület 
mindössze két kérdésben foglalt 
állást a hatáskörének megfele-
lően. Az egyik a bekötő út volt 
az Isaszegi út felől, ahová első 
ütemben lámpás kereszteződést 
terveztek – ami nekünk nem volt 
elfogadható –, s csak a második 
ütemben a körforgalmat. Egyéb-
ként az állami közbeszerzésen 
nyertes beruházó tervezői és 
szakértői is már az első ütemben 
a körforgalmat javasolták. Mi ezt 
csak támogatni tudtuk ugyanúgy, 
mint ahogy a fideszes önkor-
mányzati képviselők szerint is 
csakis ezt lehet támogatni. A kép-
viselő-testület egyhangúan ezt 
szavazta meg.

A másik, amiben dönthettünk, 
hogy a Rákos-patakba ne tisztí-
tatlanul kerüljön a használt víz az 
uszodából, annak erős klórtartal-
ma ugyanis veszélyezteti az élő-
világot.

De a szakértők is ezt javasol-
ták, és mi is ezt fogadtuk el.

Mi annak örülnénk, ha már 
végre épülne, és minél hamarabb 
átadásra kerülne az uszoda.

– Azt mondta, 2019-ig, a jelen-
legi ciklus végéig polgármester 
kíván maradni. És mi lesz utána?

– Ha nem számolják fel az ön-
kormányzati rendszert, és úgy 
érzem, támogatnak és szükség 
van rám, akkor újra indulok. Any-
nyit elárulhatok, hogy egy fiatal 
lendületes, szakértői csapat lesz  
mögöttem. Kellenek az új gondo-
latok, az új szemlélet, az erő és a 
lendület. Ezt egészíti ki a tapasz-
talat. Hiába vagyok 28. éve pol-
gármester, nekem is haladni kell 
a korral. Hála a jó Istennek, erőm 
es egészségem van hozzá. 

Remélem, így is marad!
(L.Cs.)
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Január 5-én átadták a munkaterü-
letet a kivitelezőnek, és megkezdő-
dött a munka a város főterén, a régi 
városháza helyén. A „Főtér-projekt” 
1. ütemének megvalósítására 150 
naptári nap áll a kivitelező rendel-
kezésére.

Emiatt ideiglenesen ismét lezár-
ták a volt hivatali parkolót a Petőfi 
utcában, a mobil kerítéseket kijjebb 
helyezték, az Átrium Üzletház felől 
az ágyássorig tolták ki a kerítést, 
és a főtér felé eső oldalon lejjebb 
kerültek az elemek. A területen 
zajló építkezés a sokkal kevesebb 
zajjal és porral jár majd, mint a ko-
rábban végzett bontás.

A főtér fejlesztésének 1. üte-
mében elkészül a főtér felől néz-

ve intenzíven parkosításra kerülő, 
zöldtetővel készülő, térszín alá 
süllyesztett támfalépület, amiben 
akadálymentes és vandálbiztos 
közösségi illemhely, pelenkázó, 
szociális és raktárhelyiségek, vala-
mint irodák kapnak helyet, amelyek 
a Petőfi utcára néznek majd. Az 
irodahelyiségek a Tormay Károly 
Egészségügyi Központ felé eső 
részen, míg a raktárak és a nyilvá-
nos wc-nek is helyet adó szociális 
blokk az Átrium Üzletház felé eső 
oldalra kerül. 

A nyárra elkészülő építmény 
dombszerűen kialakított, parko-
sított tetején egy játszókert, egy 
pihenőkert és egy szabadtéri szín-
pad készül. A különböző játszó- és 

pihenőeszközök lakossági rész-
vétellel kerültek kiválasztásra. Az 
irodák és az egyéb helyiségek a 
főtér felől nem, csak a Petőfi utcai 
parkoló felől lesznek láthatók, de 

látványa onnan nézve is attraktív 
lesz: az igényes kerámia homlok-
zatburkolatot növénnyel futtatott 
ún. „zöldhomlokzatú” mezők fogják 
tagolni.         (k.j.)

Január eleje óta zajlik a munka a Kö-
rösfői utcában, ahol a városi teme-
tőként számon tartott Dózsa György 
úti temető kerítésének építésén dol-
goznak. A református és a katolikus 
egyház tulajdonában lévő temetőt 
határoló kerítés több szakaszát – 
a méltóbb körülmények kialakítása 
érdekében – már korábban felújí-
totta az önkormányzat, most újabb 
részen lesz rendezet-
tebb a környezet. A 
korábbi, már rendkí-
vül rossz állapotban 
lévő dróthálós helyett 
betonelemes kerí-
tést építenek, s ezzel 
együtt az elburjánzott 
növényzettől is meg-
tisztítják a területet. 
Ehhez kapcsolódóan 
rendezik a gépjármű-

vek megállását és várakozását is, a 
Körösfői utca temető felőli oldalán 
harminc parkolóhelyet alakítanak ki.

(j.)

Január 15-én birtokba vehették az autósok a Bajcsy-Zsilinszky  
utca 4. alatti parkolót. A létesítmény több mint 40 gépkocsi számá-
ra biztosít parkolási lehetőséget. A díj óránként 250 Ft, de napijegy 
is váltható, mindössze 1000 forintért. Szombatonként 13 óráig kell 
fizetni a használatért.     (f.)

Vandál pusztításnak esett áldozatul az Erzsébet-szikla. Az 
Erzsébet-park egyik látványosságának számító műemlék 
tábláját az év végén ismeretlenek graffitivel fújták le. Hogy 
ezután ők, vagy más próbálta meg szakszerűtlen módon 
eltávolítani a feliratot, arról csak találgatások vannak…

Az ügyben az ön-
kormányzat megtette 
a szükséges lépése-
ket, megtörtént a ren-
dőrségi feljelentés, 
és vizsgálják, milyen 
módon lehet meg-
tisztítani a felületet. 

Mivel a szikla 
műemlék, a 
munkát a mű-
emlékvédelmi 
h a t ó s á g g a l 
e g y e z t e t v e 
végzik el.

(b.)

Kamera került valamennyi váro-
sunkba bevezető útra.  A program 
során két ütemben 2016-ban és 
2017-ben összesen nyolc kamerát 
helyeztetett ki az önkormányzat. 
Az utolsó két berendezés decem-
berben került ki a Köztársaság útra 
a Bojtár csárdához, valamint az Is-
aszegi útra a település végét jelző 
táblához. Valamennyi kamera a vá-
rosi térfelügyeleti rendszerbe van 
bekötve. 

A tapasztalatok szerint a kamera 
használatnak a bűnmegelőzésben 
és a felderítésben egyaránt jelen-
tős szerepe van. A fejlesztésre több 
mint 15 millió forintot fordított az 
önkormányzat.                       (ny.f.)

Megkezdődött a Munka a főtéren

a biztonságot szolgálják

Megújul a teMető kerítése

Megrongálták
az erzsébet-sziklát

új parkoló a belvárosban
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Április 8-ra írta ki az országgyűlési képviselők választását Áder János 
köztársasági elnök, a kampány a választást megelőző 50. napon, azaz 
február 17-én indul, a választási értesítőket február 9. után kezdik pos-
tázni a választópolgároknak.

Az országgyűlési képviselők választása egyfordulós, a választópolgá-
rok egyéni választókerületük képviselőjére, valamint országos pártlistára 
szavazhatnak. Azok, akik kérték a helyi választási irodától, hogy nem-
zetiségi választóként vehessenek részt a választáson, nem pártlistára, 
hanem nemzetiségük listájára voksolhatnak. A nemzetiségek kedvezmé-
nyes mandátummal kerülhetnek az Országgyűlésbe.

Aki egyéni választókerületben szeretné megméretni magát, annak 
legalább ötszáz választópolgár ajánlására van szüksége. Egy választó-
polgár több jelöltet is ajánlhat, de egy jelöltet, csak egyszer. Az ajánláso-
kat március 5-ig kell összegyűjteniük az indulni szándékozóknak.

Országos pártlistát az a párt állíthat, amely legalább kilenc megyében 
és a fővárosban, legalább 27 egyéni választókerületben önálló jelöltet ál-
lított. Országos nemzetiségi önkormányzat nemzetiségi listát állíthat, eh-
hez a névjegyzékben nemzetiségi választópolgárként szereplő választó-
polgárok legalább egy százalékának ajánlása szükséges. Az országos 
listákat március 6-ig kell bejelenteni a Nemzeti Választási Bizottságnál.

Hogy Pest megyei 6. számú választókerületben kire voksolhatnak 
majd a választópolgárok, arról jelenleg még keveset tudunk. Lapzártánk 
idején még csak néhány név ismert. Az LMP színeiben Lengyel Szilvia, 
a párt egyik alapító tagja, a pártalapítvány társelnöke indul a parlamenti 
mandátumért, aki listán is szerepel, a Fidesz honlapján közzétett lista 
szerint ismét Vécsey László méretteti meg magát, az Együtt által köz-
zétett listán pedig Gombkötő Róbert neve szerepel. 

Az országgyűlési választásokról szóló tudnivalókról lapunk folyamato-
san tájékoztatja majd az Olvasókat.                  (b.)

gödöllői szolgálat – online!

teherMentesítés Miatt 
költöztek a hajós diákjai

Márciusban indulhat a 
vasútvonal felújítása

áprilisban választjuk Meg 
az új országgyűlést

Födémszerkezet megerősítésre szorul a Hajós Alfréd Általános Is-
kola főépülete. Az előkészítő munkák miatt négy osztály a Szent 
István Egyetem épületében végzi a második félévet. 

A Dunakeszi Tankerületi Központnak az iskola honlapján közzétett 
tájékoztatása szerint a Légszesz utcai főépület födémszerkezetét 
meg kell erősíteni. A téli szünetben emiatt átszervezéseket hajtottak 
végre, a főépület emeleti szintjéről elköltöztették a szaktantermeket, 
amiket az uszoda fölötti tantermekbe helyeztek át. A korábban ott 
lévő négy általános iskolai osztályt a második félévre a Szent István 
Egyetem épületében helyezték el. 

A tájékoztatás szerint a következő időszakban elvégzésre kerülő 
mérések, szemlék és tervezési munkák nem fogják zavarni a föld-
szinten folyó tanítást. A tervek alapján a kivitelezési munkákra a nyá-
ri szünetben, 2018. június 15-augusztus 15. között kerülhet sor. 
       (kj)

Ahogy ígértük, januártól megújult 
online felülettel köszöntötte lapunk 
a 2018-as esztendőt. A Gödöllői 
Szolgálat új oldalán már nemcsak 
az újságban megjelentetett anyagok 

olvashatók, hanem egyéb érdekes-
ségek, aktualitások is. Az új felület 
lehetőséget ad a gyorsabb és részle-
tesebb tájékoztatásra. Itt azoknak az 
anyagoknak is helyet tudunk biztosí-
tani, amelyek helyhiány miatt sokszor 
nem, vagy csak rövidített változatban 
kerülnek be a lapba. 

A főoldalon a legfrissebb informá-
ciókat találják, az egyes területek 
iránt érdeklődők pedig az adott rovat 
anyagai között külön is tallózhatnak. 
Mindezek mellett a Gödöllői Szolgá-
lat nyomtatott változata is felkerül. 

Az online változat a hirdetőinknek 
is több megjelenési módot kínál, 
amiről a „Kapcsolat”-ra kattintva, a 

médiaajánlat alatt találnak bővebb 
információt. 

MeGúJuL GödöLLő HonLApJA
Áttekinthető és gyors lesz a hama-

rosan megújuló 
helyi önkor-
mányzati portál, 
a godollo.hu, 
aminek a jelen-
legi arculata ha-
zánk 2011. évi 
európai uniós el-
nökségi idősza-
kára alakult ki.

Az azóta eltelt évek technikai fej-
lődése, az olvasói szokások vál-
tozása számos ötletet adott az új 
honlap tervezéséhez. A látogatók 
nagy része okostelefont vagy table-
tet használ, ugyanakkor az illuszt-
rációk elhelyezése, megjelenésük 
minősége iránti elvárások is nőttek. 
A tartalom továbbra is a Hírek, Pol-
gárok, Ügyintézés, Turizmus, Gazda-
ság főmenüpontok köré szerveződik 
és változatlanul elérhetők lesznek a 
jogszabályok által előírt tartalmak. Át-
tekinthetőbbé válnak a hírek és köny-
nyebben eligazodhatnak a Gödöllőre 
látogatók a város idegenforgalmi lát-
ványosságai között.             (lt)

(folytatás az 1. oldalról)
Megszűnik viszont a jelenleg 

a vasútállomást az egyetemmel 
összekötő gyalogoshíd, helyette 
aluljáró létesül. A meglévő  állo-
másépület – amiben a jegypénz-
tár és a forgalomirányítás talál-
ható – helyére új, modern épület 
kerül. Ennek munkái várhatóan 
2019 tavaszán kezdődhetnek; az 
utasforgalmi feladatokat erre az 
időszakra – ahogy a Királyi Váró 
felújítása idején is – konténerek-
be telepítik ki.

Az átalakítás a Királyi Váró 
épületét nem érinti, a  Máriabes- 
nyő megállóhely műemlék jel-
legű épületét azonban igen, ez  

felújításra kerül, és nem marad 
ki a fejlesztésből az Állami Tele-
pek megálló sem, igaz, itt csak 
kisebb volumenű átalakításokat 
terveznek. Mindhárom állomá-
son a vonatok akadálymentesen 
elérhetők lesznek.

A Rákos–Gödöllő szakaszt a 
Strabag Vasútépítő Kft. és a Belf-
ry PE Kft., míg a Gödöllő–Hatvan 
közötti szakasz munkáit a Swie-
telsky Vasúttechnika Kft. végzi el. 

A NIF Zrt. februárra ígéri a la-
kosság részletes tájékoztatását.

A témával kapcsolatban bő-
vebben a szolgalat.com-on ol-
vashatnak.

(db)
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A gödöllői református temp-
lomban vettek végső bú-
csút december 28-án dr. 
Koleszár Józsefné Beától, 
a Gödöllői Cukorbetegek 
Egyesülete elnökétől, a 
Gödöllői Nyugdíjas Egye-
sület elnökségi tagjától, aki 
sokak által nem ismert sú-
lyos betegségét méltóság-
gal viselte, szinte életének 
utolsó percéig dolgozott, 
nagy energiával szolgálta 
az egyesületeket.  
A szertartáson pataki pál, 
a Gödöllői Nyugdíjas Egye-
sület elnöke mondott búcsú 
beszédet, amelyben mél-
tatta dr. Koleszár Józsefné 
Bea közösségért végzett 
munkáját. 
„…Amikor visszagondolok 
azokra az évekre, amióta 
ismerem Beát, a  Gödöllői Cu-
korbetegek Egyesület elnökét, 
Reményik Sándor költő  Akarom 
c. versének gondolatai jutnak az 
eszembe:
„Akarom, fontos ne legyek ma-
gamnak, a végtelen falban legyek 
egy tégla, lépcső, min felhalad 
valaki más. Sok lélek alatt legyek 
egy tutaj, egyszerű, durván ösz-
szerótt ladik, mit tengerbe visznek 
mély folyók. Legyek a hegedű, 
mely végtelenbe sír, Míg le nem 
teszi a művész a vonót!” 
A Teremtő szép hivatást: a szere-
tet és az engedelmesség szolgá-
latát bízta az emberre. 

Bea, a szeretet szolgálatát ko-
molyan vette, az utolsó leheletéig 
gyakorolta, a Családja, a barátai, 
az ismerősei, a Cukorbetegek 
Egyesületének tagjai felé. De ezt 
tette önzetlenül, fáradtságot nem 
ismerve, szinte mindennap a Gö-
döllő Városi Nyugdíjasok Egyesü-
lete vezetésében is. Minden nap 
láttuk, tapasztaltuk, hogy törékeny 
vállára felvette mások gondját, ter-
hét, és vitte. Segített ott, ahol csak 
tudott!… Beában, őszínte, igaz 
Barátot, kedves munkatársat is-
merhettünk meg.” – búcsúzott Pa-
taki Pál a gödöllői civilek nevében. 

Fotó: Berze Péter

A 2016. július 25-ei 
éjszakai viharban 
villámcsapás mi-
att Blaháné úti kis 
házam porig égett. 
Vele minden érté-
kem, ingóságom; 
földönfutó lettem. 

Aztán ebben a re-
ménytelen helyzet-
ben mégis meg-
tapasztalhattam az emberi jó 
szándék sok-sok szép példáját. 
Számomra szinte csodálatos 
módon felépült a házam, köszön-
hetően ismerősök és ismeretle-
nek, különösen a blahaiak fizikai 
és anyagi támogatásának. Mér-
nökök, iparosok és a segédmun-
kát végző barátaim segítségével 
2017 novemberében beköltöz-
hettem a leégett ház alapjaira  
különleges techno-

lógiával épült, fűtést alig igénylő, 
napelemes, úgynevezett passzív 
házamba.
Mindez azonban nem valósul-
hatott volna meg Gödöllő Város 
Önkormányzatának emberi és 
anyagi támogatása nélkül, me-
lyet külön is köszönök.
Hálás szívvel kívánok minden tá-
mogatómnak boldog és sikeres 
új esztendőt.  

A Magyarországi Egyházak Öku-
menikus Tanácsa idén is meg-
szervezi az Ökumenikus Imahe-
tet. Gödöllőn január 22-től 27-ig 
várják a gyülekezetek a híveket a 
közös imaalkalmakra. 

Az országos nyitó istentisztelet 
január 21-én, vasárnap este volt 
a Szent István-bazilikában, ahol  
dr. erdő péter bíboros és Stein-
bach József református püs-
pök, a Magyarországi Egyházak 
Ökumenikus Tanácsának elnöke 
hirdetett igét. Az imahét központi 
kérdésköre ezúttal a rabszolga-
ság, az emberi méltóság és a 
rasszizmus. A nyitó alkalom egy-
ben az üldözött keresztényekért 
imádkozás napja is – a Magyar 
Katolikus Püspöki Konferencia és 
a Magyarországi Egyházak Öku-
menikus Tanácsának elnöksége 
tavalyi döntése alapján. 

Gödöllőn az alábbi helyszíne- 
ken kapcsolódhatnak be a prog- 
ramokba a hívek és az érdeklő-
dők: 
• Január 22., hétfő: Szenthárom-
ság-templom: Balogh Tamás re- 
formátus lelkész (utána: szeretet-
vendégség!)
• Január 23., kedd: premontrei 
templom: Lőrik Levente baptista 
lelkipásztor
• Január 24., szerda: Baptista 
imaház: Hugyecz János plébános
• Január 25., csütörtök: Görög-
katolikus templom: Albert Gá-
bor evangélikus lelkész
• Január 26., péntek: Evangé-
likus templom: Sivadó János 
görögkatolikus parókus (utána: 
szeretetvendégség!)
Január 27., szombat: Reformá-
tus templom: Stella Leontin plé-
bános (utána: szeretetvendég-
ség!)

búcsú dr. koleszár józsefnétől

köszönetnyilvánítás 

ökuMenikus iMahét

Dombrádi János
Fotók: Tóth Péter
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Iskolánk Természettudomá-
nyos munkaközössége kiemelt 
feladatának tekinti tanulóink 
egészséges életmódra, kör-
nyezettudatosságra való neve-
lését, a természettudományos 
kompetenciák fejlesztését. 

Az elmúlt évben a Gödöllői Bel-
városi Napok Szakmák délutánja 
olyan rendezvény volt, ahol a vá-
ros lakosságának bemutathattuk 
iskolánk profilját és ezen belül 
munkaközösségünk tevékenysé-
gének sajátosságait. Az érdeklő-
dőkkel megismertettük, hogyan 
készíthetnek házilag kozmetikai 
termékeket (szappant, fürdőgo-
lyót, testápolót, ajakírt) és hulla-
dékból újra merített papírt.
Az iskola tanulói számára évente 
kétszer hirdetünk természetfotó 
pályázatot. A tanulók a közvetlen 
környezetükből ellesett eredeti 
képekkel nevezhetnek. A fotópá-
lyázat eredményhirdetéseit ér-

dekes előadásokkal színesítjük. 
Legutóbb Horkai Zoltán az ál-
latokkal történő filmes munkáiról 
tartott előadást, és eközben két 
farkasa szabadon barátkozott a 
diákokkal.
A Gödöllő és a környező telepü-
lések általános iskolásai számára 
meghirdetett kémia versenyünk 
feladatainak szerkesztésében is 
a környezettudatos szemlélet-
mód kialakítására törekszünk.
A természettudományos tantár-

gyakból összeállított házi ve-
télkedőnk feladatai 4 héten át 
adnak alkotó elfoglaltságot di-
ákjainknak, amelyek elméleti és 
gyakorlati tevékenységeket is 
magukba foglalnak.
A korszerűen felszerelt laborunk-
ban rendszeresen szervezünk 
interaktív órákat, ahol a közeli 
iskolák diákjai szakmai irányítás-
sal saját maguk végezhetik el a 
kísérleteket, és a tapasztalataik 
alapján fogalmazhatják meg egy-

egy jelenség magyarázatát. Az 
egészségnapi rendezvényünkön 
a testi és lelki egészség szerte-
ágazó témáiban, színes prog-
ramokkal igyekszünk a tanulók 
érzékeire hatni és a hétköznapi 
életben használható tudást adni. 
Hagyomány az iskolánkban, 
hogy tantermi színházi előadást 
is szervezünk, melynek témája 
az egészséggel kapcsolatos. 
Természetesen a szelektív hulla-
dékgyűjtés is kiemelt feladat isko-
lánkban, igyekszünk minél több 
diákot megnyerni az ügynek. A 
Föld napi programjaink összeál-
lításában a praktikus, mindenki 
számára érthető környezetvéde-
lemmel kapcsolatosak kérdések-
re keressük a választ. 
Nevelőmunkánk során tanulóink 
szemléletét a „Gondolkodj globá-
lisan, cselekedj lokálisan!” gon-
dolkodásmódnak megfelelően 
alakítjuk.

(madach)

Három nap alatt, január 18-20-
ig körülbelül annyian fordultak 
meg Kőbányán, a Hungexpo 
területén zajlott 18. educatio 
nemzetközi oktatási Szakkiál-
lításon, mint ahányan Gödöl-
lőn laknak. 

A felsőoktatási seregszemle va-
lóságos szellemi erőforrás vásár 
volt, hiszen az egyetemek a hall-
gatókért, a hallgatók pedig a jó 
egyetemért versenyeznek. Sok 
múlik azon, hogy melyik intéz-
mény hogyan szerepelt a G-pavi-
lonban, ahol a hazai egyetemek 
és főiskolák mellett nyugat- és 
közép-európai univerzitások, pél-
dául a kolozsvári egyetem kínálta 
szakjait.   
A Szent István Egyetem elegáns 
standja kávéval és fagyival várta 
a látogatókat, s persze első kéz-

ből származó információkkal a 29 
alapszakból, 31 mesterszakból, 
2 osztatlan képzési szakból, 10 
felsőoktatási szakképzésből, to-
vábbá 42 szakirányú továbbkép-
zésből álló palettájáról. Öt karon 
– köztük mindhárom gödöllői ka-
ron – duális képzés is zajlik, ami-
nek az a lényege, hogy a hallga-
tók a kezdetektől fogva vállalatnál 

is tanulnak. 
Az agrártu-
d o m á n y o k 
mellett böl-
csészettudo-
mányi, gaz-
daság- és 
társadalom-
tudományi , 
műszaki, mű-
vészeti, pe-
dagógus- és 
te rmészet - 

tudományi képzést is folytat az 
egyetem.
A szakok közti átjárhatóság és a 
gyakorlatorientált oktatás szintén 
kedveltté teszi az egyetemet, a 
legalább jó rendű és nyelvvizsgá-
val rendelkező diákok pedig szá-
mos külföldi részképzési lehető-
ség közül is választhatnak.
A standon szolgálatot teljesítő 

oktatók és hallgatók az egyetemi 
szokásokról, kollégiumi elhelye-
zésekről, a tanulmányokat követő 
jövőképről és az idegennyelv-ta-
nulási lehetőségekről is informá-
ciót adtak.  
Az egyetem mellett a Hello mo-
dern agrárium! projekt is bemu-
tatkozott a nagyközönség előtt. 
Ez a kampány arra igyekszik rá-
venni a pályaválasztókat, hogy 
nézzenek  másképp a mezőgaz-
daságra. A SZIE, a Kaposvári 
Egyetem és a Szegedi Tudo-
mányegyetem alkotta konzorci-
um célja az, hogy növeljék az ag-
rárpályákra jelentkezők számát 
és arányát, mivel egyre kevesebb 
a diplomás szakember és egyre 
nagyobbak a rájuk váró feladatok 
a növénytermesztésben és az ál-
lattenyésztésben.

(lt)

A hagyományoknak megfelelően tavaly is több gyermek gyógyításához, re-
habilitációjához adott támogatást a Lumniczer Sándor Alapítvány. 

A dr. Makra Csaba által létrehozott szervezet 15. éve nyújt segítséget a gyermek-
orvosok javaslatai alapján a daganatos, többszörösen károsodott, súlyos állapotú, 
fejlesztésre szoruló gyermekek kezeléséhez. 
A támogatásokat dr. Tatár Emese gyermekorvos 2017. december végén adta át a 
családoknak. Kérjük, támogassa adója 1 %-val a Lumniczer Sándor Alapítványt. 
Adószám: 18670945-1-13

educatio: tudásvásár a vásárvárosban

Környezettudatos nevelés a Madách iskolában

támogatás a lumniczer alapítványtól
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Gödöllő Budapest „virágos 
kertje”, és a Gablini Kft. tíz 
éve lépett be ebbe a kertbe. 
Az elmúlt évtized alatt a vá-
ros részévé vált a mi vállalko-
zásunk is. A sok-sok értéke-
sített és szervizelt gépjármű 
mellett aktívan részt vettünk 
rendezvényeken, segítettük 
szűkebb környezetünk, a 
Blaha természeti értékeinek 
megóvását. 

Szerettünk volna ennél többet 
tenni, és a magunk módján  Gö-
döllő városát, de még inkább a 
rászorulókat támogatni. 
Ezért felajánlottuk támogatá-
sunkat, társadalmi munka for-
májában, a közhasznú szoci-
ális feladatokat ellátó gödöllői 
szervezetek részére. A polgár-
mesteri hivatal munkatársaival 

való egyeztetés után a Gödöllői 
Egyesített Szociális Intézmény, 
illetve a Forrás Szociális Segí-
tő- és Gyermekjóléti Központ  
által használt személy és te-
hergépjárművek karbantartását 
társadalmi munkaként munka-
díj-mentesen vállaljuk a gödöl-
lői szervizünkben határozatlan 
időre.  
Úgy gondoljuk a mai felgyorsult 
világban, fontos, hogy megáll-
junk, körbe nézzük a körülvevő 
társadalmi környezetünkben 
és lehetőségeinkhez mérten 
segítő kezet nyújtsunk a rászo-
rulóknak. Örömmel tölt el ben-
nünket, amikor arra gondolunk, 
hogy mi is hozzájárulunk a saját 
eszközeinkkel.
(Kia Gablini Gödöllő 2100 Gö-
döllő Blaháné út 2.) 

(x)

Magyarországon több mint 
10.000 kerékpárt lopnak el 
évente. Mivel nincsenek nyil-
vántartásba véve, így nagy ré-
szük akkor sem kerül vissza a 
tulajdonoshoz, ha megtalálja a 
rendőrség vagy egy becsüle-
tes megtaláló. 

Ahhoz, hogy ne járjunk így, vagy 
könnyebb legyen a tulajdonosok 
felkutatása lehetőség van a ke-
rékpárok regisztrálására. A ko-
rábban már nagy sikert aratott 
program idén is folytató-
dik, a Gödöllői Rendőr-
kapitányság minden 
hónap utolsó pén-
tekén várja 
Gödöllőről és 
térségéből a 
kerékpártulajdono-
sokat  az ingyenes 
regisztrációra.

Ennek során egy biztonságos 
adatbázisba kerül a regisztrált 
kerékpár, amelyhez a rendőrség 
is azonnal hozzáfér! Az adatbá-
zist a Fejér megyében alakult 
Székesfehérvár és Környéke 

Közbiztonságáért Vagyonvédel-
mi Alapítvány működteti, a Ren-
dőrség igényeinek megfelelően 
fejlesztették és alakították ki, és 
országos hozzáférést biztosíta-
nak minden rendőri egység szá-
mára. 
Az adatbázis banki biztonsági 
szintű védelemmel tárolja az ott 
regisztrált kerékpárok és tulajdo-
nosok adatait, 1992 óta működő 
közbiztonsági alapítvány pedig 
garantálja, hogy az adatokat sem-
milyen reklámcélra nem adják ki 

és nem használják fel. 

A nyilvántartásba 
vétel helyszíne: 
Gödöllői Rendőr-
kapitányság aulája. 
Időpontja: min-

den hónap utolsó 
péntekén 10-12 óra.  

előadó: Koczka Diá-
na c.r. fhdgy. Telefonszáma:  

06-28/524-600/7241-es mellék.

A regisztrációhoz elengedhetet-
len, hogy a regisztrálandó kerék-
párt is magukkal vigyék a tulajdo-
nosok!

Több száz lelkes általános isko-
lás és sok-sok pedagógus töl-
tötte meg pénteken a Gödöllői 
petőfi Sándor Általános Iskola 
sportcsarnokát, amiben a nagy 
Vagy! sportnapok versenyso-
rozata folytatódott. A mezőny 
csapatokba sorolva, hangos 
zsivajban küzdte le sorban a 
legkülönfélébb, elébük állított, 
ügyességet és gyorsaságot 
igénylő akadályokat. 

Játékosan, önfeledten 
sportoló gyerekek és 
felnőttek élték át együtt 
a mozgás örömét. Gu-
báné Csánki Ágnes 
intézményvezető Gé-
mesi Csanád világ- és 
Európa-bajnoki érmes kardvívót 
köszöntötte a jeles alkalmon, aki 
elfogadva a meghívást, csapatka-

pitányként motiválta a gyerekeket.
A Nagy Vagy! a magyarországi és 
határon túli magyar általános isko-
lák csapatainak fantasztikus han-
gulatú, grandiózus versenyének 
összefoglalói vasárnap délelőt-
tönként a TV2 képernyőjén is lát-
hatók. A több héten át tartó viadal 
látványos erőpróbáinak résztve-
vői - gyerekek, tanárok, szülők és 
sztárok - különféle helyszíneken 
mérik össze erejüket, ügyességü-

ket és tudásukat a dicsőségért és 
a fantasztikus fődíjakért.            (lt)

nagy vagy! vetélkedő a 
petőfi iskolában

folytatódik a „bike safe” program

segítség a kia gablinitől
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Gödöllő város képviselő-testülete decemberben benyújtotta pályázatát a 2023-as Európa Kulturális Fővárosa 
címre. Vele együtt Győr, Szombathely, Veszprém, Székesfehérvár, Eger és Debrecen küldte be dokumentációját 
a december 20-i határidőre.
Annak a kihirdetése, hogy melyik magyar város lehet 2023-ban Európa egyik kulturális fővárosa, 2018 végére 
várható. Az Európa Kulturális Fővárosa címet 2023-ban Magyarország és az Egyesült Királyság egy-egy váro-
sa viselheti. Az Emberi Erőforrások Minisztériumához benyújtott pályázatokat egy független szakértőkből álló, 
tizenkét tagú nemzetközi testület bírálja el. Még az év elején sor kerül arra az előválasztási ülésre, amelyen 
megnevezik azokat a pályázókat, amelyek az év második felében részt vehetnek a végleges kiválasztási ülésen.
Az Európa Kulturális Fővárosa az Európai Unió által indított kezdeményezés, melynek célja Európa népei közös 
kulturális vonásainak hangsúlyozása, a kulturális sokszínűség megőrzése és a városok nemzetközi arculatának 
erősítése a kultúra révén.
Az államtitkárság a pályázat februári kiírásakor azt közölte, hogy minden pályázatnak olyan kulturális programon 
kell alapulnia, amely erős európai dimenzióval bír.
A pályázati dokumentációk magyar és angol nyelven is elérhető és letölthetők az alábbi weblapokról:
www.godollo.hu/_site/…/text221/ekf_godollo2023_hu.pdf
www.godollo.hu/_site/…/text221/ekf2023_godollo_en.pdf

Különleges hangulatú kiál-
lítással indította az évet a 
Levendula Galéria. dóczi 
Attila Power Format című 
tárlatán nagyméretű alko-
tásokat láthatnak az érdek-
lődők, s ha valaki úgy érzi, 
hatalmas plakátokat juttat-
nak eszébe a képek, nem 
is téved!
„Munkáimban a valós te-
rek és tárgyak elképzelt 
belső energiáit szeretném 
megmutatni, az általam 

teremtett vizu-
ális térben. Al- 
kotásaimon 
keresztül lát-
hatóvá válik 
a megfog-
h a t a t l a n 
fizikai erő, 
melynek 
leképe- 
zését a szét-
szaggatott utcai plakátok, 
az erőszakkal megtépett, egy-
máson rétegződő poszterek terei 

alapozták meg. Képeim csak az 
általam elképzelt erő egy 

szeletét jele-
nítik meg, 
lehetőséget 

teremtve a 
befogadónak 

arra, hogy ő 
maga gondolja 

tovább a rezgé-
seket, egyes ele-

mek feszültségeit, 
végtelenítve ezzel 

a színek és formák 
által leképzett ener-

giákat. A kiállítást feb-
ruár 1-jéig láthatják az érdeklődők. 

Miért? Nos, ha alaposan meg-
vizsgáljuk, mit is tudunk tulajdon-
képpen az univerzumról… hát… 
hogy is mondjam… nagyon, de 
nagyon keveset! Akár apró rész-
leteire bontva, akár nagyvona-
lakban ássuk bele magunkat a 
témába, hamar kiderül, igencsak 
vannak még hiányosságok.
Nos, ha álmodozó – esetleg 
tudományos pályára készülő – 
kamasz (kiskamasz és nagyka-
masz) gyermekünk kérdéseire 

(mint például: Mi az idő? 
Hány dimenzió van? Utaz-
hatunk-e a fénynél gyor-
sabban? Mit tudunk az 
ősrobbanásról? stb.) nem 
tudunk válaszolni, akkor 
vagy célszerű bevallani, 
hogy nem sokat, vagy ad-
junk a kezébe egy könyvet, 
amiből megtudhatja, hogy 
a tudomány jelenlegi állása 
szerint elmondhatjuk, hogy igaz, 
vannak elméleteink, de arról, mi 
az igazság, lényegében halvány-

lila gőzünk sincs. Ha valaki azt 
gondolja, gyermekeink nem ér-
deklődnek ezen témák iránt, az 
téved. Fogalmazzunk inkább úgy, 

az oktatás jelenlegi menete nem 
teszi lehetővé a kérdéskörben 
való elmélyedést. Ráadásul so-
kakat elrettent az ilyenkor felbuk-
kanó számok és képletek tömke-
lege. Nos, Daniel Whiteson és 
Jorge Cham teljes gőzzel (nem 
halványlilával) belevágtak a fel-
adatba: érdekesen, izgalmasan, 
sok humorral átszőve kalauzolják 
el a kíváncsiakat az univerzum 
közelebbi és távolabbi pontjaira. 
A két szerző játékos, könnyed 
formában igyekszik elmagyarázni 
például a sötét anyag lényegét, 
az antianyag rejtélyét, a tér tá-
gulását. Igen, ezeket a témákat 
is lehet érthetően és játékosan 
megközelíteni úgy, hogy az álta-
lános iskolai fizika tudás lényegé-
ben elegendő a megértésükhöz. 
(Daniel Whiteson-Jorge Cham:-
Halványlila Gőzünk sincs –Tuti-
kalauz az ismeretlen univerzum-
hoz)            jk

Európa Kulturális Fővárosa 2023

beadta a pályázatát gödöllő városa

a bagoly KönyvEsbolt ajánlata

a halványlila gőz esete a tudománnyal
nehezen tudom elképzelni, hogy létezne olyan gyerek, ka-
masz, sőt felnőtt, aki ne szeretné felfedezni az univerzumot. 
Ma már nem (csak) a Holdra és naprendszerünk bolygói-
ra szeretnénk eljutni, hanem távoli galaxisokba is, feltár-
ni a fekete lyukak titkát, és sorolhatnánk a végtelenségig 
mindazokat a vágyakat, amik megfogalmazódnak azokban, 
akik felpillantanak az égre.  Mikor lesz mindez lehetséges? 
Mondhatjuk, hogy még ebben az évszázadban, de azt is, 
hogy csak néhányszáz év múlva, vagy a következő évez-
redben. de ha őszinték akarunk lenni, be kell, hogy valljuk: 
halványlila gőzünk sincs. 

az erő egy szelete a levendula galériában
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Zajlik az élet a Gödöllői Váro-
sik Múzeumban, ahol a korábbi 
cserkész kiállítás kiállító termé-
ben sikeresen befejeződtek a 
belsőépítészeti és festési mun-
kálatok. A terület és a kiállítás 
a Kubinyi Ágoston program III. 
ütemeként újul meg. 
 
A fejlesztés során megújul a 
cserkészet történeti kiállítás (az 
Ignácz gyűjtemény ismét vissza-
kerül az állandó kiállításba), vala-
mint új arculatot kap az ide vezető 
folyosószakasz is. A munkálatok 
már a múlt évben megkezdődtek, 
decemberben bontották le a koráb-
bi kiállítást és elvégezték a gipsz-

kartonozást. Az átalakítás során 
a területre ugyanolyan korszerű, 
sínrendszerre elhelyezett világí-
tástechnika kerül, mint a korábban 
átadott helytörténeti, valamint az 
egykori művésztelepet bemutató 
tárlat termeibe. Ezekhez hasonló-
an a cserkész kiállítást is számos 
informatikai eszköz – többek között 
projektorok, érintőképernyős tájé-
koztatók – egészítik ki. 
A kiállítás nem csak külsőségei-
ben, hanem tartalmában is megújul 
annak érdekében, hogy minél át-
fogóbb képet nyújthasson a hazai 
és a nemzetközi cserkészéletről. A 
tárlat alapja természetesen a Jam-
boree marad, amit egy hatalmas te-

repasztalon je-
lenítenek meg 
a rendezők. 
Lesz cserkész 
szoba, bemu-
tatásra kerül-
nek egykori 
igazolványok, 
érmek, emlék-
tárgyak. A mú-
zeum gazdag zászló anyagának 
egy része új formában kerül bemu-
tatásra, s nem csak a csapat-, ha-
nem a raj- és őrsi zászlók is helyet 
kapnak az összeállításban. 
A kiállítás bepillantást enged a 
mozgalom legújabb időszakába is, 
a látogatók a közelmúlt világtalálko-

zóinak anyagával is megismerked-
hetnek. 
A kiállításban természetesen a le-
ánycserkészet is helyet kap, az 
ehhez kapcsolódó anyagnak önál-
ló vitrint adnak a rendezők. A cser-
készkiállítás a tervek szerint márci-
usban nyílik meg.                         bj

egyre népszerűbb a Gödöllői 
Szimfonikus Zenekar Évköszön- 
tő koncertje. Január 6-án és 
7-én zsúfolásig megtelt a Gödöl-
lői Királyi Kastély lovardájának 
nézőtere a tízedik alkalommal 
megrendezett vidám, népszerű 
zeneműveket felvonultató esten.

A rendezvény – hagyományosan 
– Gémesi György polgármester 
köszöntőjével kezdődött, aki úgy 
fogalmazott: a kultúra és a zene 
az a közös kapocs, ami összeköt 
bennünket, ami – ha egyre jobb 
minőségben hatja át az életünket 
– oldani tudja azt a feszültséget, 
ami körülvesz bennünket ebben a 
problémákkal terhelt világban. 
Mint mondta, a városi színvonalas 
helyszínek (mint például a Művé-
szetek Háza és a kastély), valamint 
a teltházas rendezvények azok a 
mutatók, ami alapján Gödöllő meg-
pályázta 2023-ra az Európa Kultu-
rális Fővárosa címet. Elmondta, a 
2018-as esztendőben a kulturális 

tematikus év programja az ifjúság 
köré épül, „Az Ifjúság Éve” lesz 
Gödöllőn, nemzeti szinten pedig 

a családok éve, s úgy fogal-
mazott: mind a kettő nagyon 
jó terep arra, hogy a kultúrán 
keresztül ezt a közös nyelvet 
használjuk minél többször. A 
koncert első részében többek 
között Strauss Tik-tak polkája 
és a Cigánybáró nyitánya csendült 
fel, valamint az est sztárvendége a 
Four Fathers Énekegyüttes előa-
dásában spirituálék hangzottak el, 
majd Kálmán Imre Csárdáskirály-

nő című operettjének 
örökzöldje, a Hajmási 
Péter aratott nagy si-

kert. A második részt már inkább 
a kortárs zene uralta. Részletek 
hangzottak el a Harry Potter ze-

néjéből, valamint olyan slágere-
ket is hallhatott a közönség, mint 
a Reszket a hold, a Postakocsi 
és a Petróleumlámpa. A népszerű 
dalok azonban nem a megszokott 

módon, hanem a Boros Sándor, 
Mukli Gyula, Batki László és 
Frech Zoltán alkotta Four Fathers 
Énekegyüttes sajátos, humorral 
átitatott előadásában hangzot-
tak el. Produkciójukból mindezek 

mellett nem szabad kifelejteni 
a közönséget, aminek tagja-
it nem csak megnevettették, 
hanem meg is énekeltették az 
énekegyüttes tagjai. A Gödöllői 
Szimfonikus Zenekart hagyo-
mányosan Horváth Gábor, 

a zenekar művészeti vezetője és 
vezető karmestere vezényelte. 
A hangversenyt több diplomáciai 
képviselet vezetője is megtisztelte 
jelenlétével.          jk

vidám évköszöntő a szimfonikusokkal

cserkész kiállítás – új arculat, átfogóbb kiállítás

A Magyar Kultúra Napját 1989 
óta ünnepeljük meg január 22-
én annak emlékére, hogy Köl-
csey Ferenc 1823-ban ezen a 
napon tisztázta le Szatmárcse-
kén a Himnusz kéziratát.  
Az évfordulóval kapcsolatban 
hazánkban megemlékezések 
adnak alkalmat arra, hogy na-
gyobb figyelmet szenteljünk 
évezredes hagyományainknak, 

gyökereinknek,  kulturális érté-
keinket.
Városunkban, ahol folyamato-
san egymást váltják a kulturális 
események, és több mint ötven 
kulturális csoport gondoskodik 
arról, hogy gazdag programból 
válogathassanak az itt élők és 
a Gödöllőre látogatók, ezen a 
napon adják át a Gödöllő Kultú-
rájáért Díjat. 

A kitüntetéssel azok munkáját is-
merik el, akik értékteremtő tevé-
kenységükkel a város művészeti 
és kulturális életében kiemelke-
dő eredményeket értek el. 

Nincs ez másként idén sem, a 
Művészetek Házában lapzár-
tánk után rendezték meg az 
ünnepséget, ahol idén a kép-
viselő-testület döntése alapján 

Horváth Gábor, a Gödöllői 
Szimfonikus Zenekar vezető 
karmestere és művészeti veze-
tője, valamint a Gödöllői Királyi 
Kastély nkft. – Múzeumi osz-
tály szakmai közössége ve-
hette át a díjat, valamint Polgár-
mesteri Ezüstérem Gödöllőért 
elismerést kapott Istók Anna 
író, a Gödöllői Városi Könyvtár 
és Információs Központ munka-
társa. 
A díjátadásról részletes beszá-
molót olvashatnak Gödöllő vá-
ros holnapján (godollo.hu), fa-
cebook oldalán, lapunk online 
felületén (szolgalat.com), vala-
mint lapunk jövő heti számában. 

a Magyar kultúra napja gödöllőn
HoRVÁTH GÁBoR, A GödöLLőI SZIMFonIKuS ZeneKAR VeZeTő KARMeSTeRe, MűVÉSZeTI 
VeZeTőJe, VALAMInT A GödöLLőI KIRÁLyI KASTÉLy nKFT. – MúZeuMI oSZTÁLy SZAKMAI 
KöZöSSÉGe VeHeTTe ÁT A GödöLLő KuLTúRÁJÁÉRT díJAT.
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Hunyadi Mátyás születésének 
575. és királlyá választásának 
560. évfordulója alkalmából lett 
az „igazságos Mátyás” emlékéve 
az idei esztendő. 

Nevéhez számtalan legenda kötő-
dik, atyja származásától kezdve, 
megkoronázásán át egészen halá-
láig. Már a nevét is sokféleképpen 
ismerjük. I. Mátyásként talán csak 
a történelemkönyvekben említik, 
leginkább mint igazságos Mátyás 
és Mátyás király, esetleg mint Cor-
vin Mátyást említik, aláírásaként  
Mathias Rex szerepel.
Az egykori uralkodó Kolozsváron 
született 1443. február 23-án, szü-
lőháza ma a magyarság számára 
zarándokhely. Magyarországon 

1458 és 1490 között uralkodott. 
1469-től cseh (ellen-)király, 1486-
tól Ausztria hercege. 
1458.január 24-én a korábban ap-
ját támogató köznemesi rétegek 

segítségével Mátyást királlyá vá-
lasztották,  de nagybátyja, Szilágyi 
Mihály személyében kormányzót 
állítottak mellé. Hivatalos koroná-
zására Székesfehérvárott csak 
1464-ben került sor. Mindenki arra 
számított, hogy a fiatal uralkodó 
könnyen irányítható lesz, ám Má-
tyás meglepő erélyességgel fogott 
hozzá az erős központi hatalom 
megszervezéséhez. Első felesége 
a cseh királylány, Podjebrád Ka-
talin volt, aki azonban belehalt a 
gyermekszülésbe, másodszorra 
I. Ferdinánd, nápolyi király lányát, 
Beatrixot vette feleségül. Életében 
azonban még egy asszony, egy 
steini gazdag polgárleány,  Edel- 
peck Borbála játszott fontos sze-
repet, kettejük kapcsolatából szü-
letett Mátyás egyetlen gyermeke, 
Corvin János.

Mátyás uralkodását ma is mint 
a magyar történelem fénykorát 
emlegetik, részben  katonai hódí-
tásai miatt, részben pedig annak 
köszönhetően, hogy az udvarába 
hívott számos  olasz humanistát, 
valamint természettudósokat és  
művészeket. Könyvtára, a Bib- 
liotheca Corviniana gyűjteménye 
messze földön híres volt. 
Nevéhez számtalan reform kap-
csolódik, kiváló hadvezér és straté-
ga volt. A nemesség mellett figyel-
met fordított a szélesebb köznép, a 
városi polgárság, sőt a parasztság 
helyzetére is. Annak ellenére, hogy 
rengeteg adót vetett ki, mivel or-
szágjárásai során a főurak által el-
követett kirívó igazságtalanságokat 
igyekezett orvosolni, a nép körében 
egyre inkább, mint „igazságos Má-
tyás királyt” emlegették.            

Már hagyományos rendez-
vénynek tekinthető a GÖMB 
alkotócsoport év eleji kiállítása 
a Premontrei Auditóriumban. 
A „GÖMB-TÁR” című tárlatot, 
amelynek megnyitójára január 
20-án került sor, immár harmadik 

alkalommal rendezték meg. Az 
összeállításban ez alkalommal a 
csoport tagjainak új és régebbi 
munkái egyaránt helyet kaptak.
A rendezvényen Balogh pé-
ter Piusz O. Praem. kormányzó 
perjel mondott köszöntőt, majd 

R a d n ó t i 
László újság-
író, egyetemi 
tanár nyitotta 
meg a kiállí-
tást.
Mint mondta, 
olyan alkotók 
munkáit lát-
hatják itt, akik 
kicsit megállí-
tották az időt, 
nem akarnak 
egye té r ten i 
azzal, hogy 
minden any-
nyira mulan-
dó, s valami 
megfoghatót 
hoztak létre.

„Az alkotóktól mindössze egyet 
kérdeznék: Ha még egyszer 
megcsinálnátok, ugyanígy csinál-
nátok? Nem hiszem. Hiszen vál-
tozunk”– mondta Radnóti László, 
aki gondolatébresztőnek nevezte 
a bemutatott műveket, s arra biz-
tatta a közönséget, úgy tekintsék 
meg a kiállítást, hogy közben sa-
ját maguk adjanak címet a képek-
nek!

A tárlaton Balla Vera, Bányai 
Gizella, Bérczesi dienes erika, 
dercsényiné Horváth Gabriel-
la, Fábián dénes Zoltán, Ko-
vács Gabriella, Lőrincz Ferenc, 
Márvány Miklós, Mészáros Já-
nos, pirók Irén, posztobányi 
péter, Rehák Júlia, Szekeresné 
Jánosi erzsébet, Szentiványi 
Székely enikő és Szinvai Pál al-
kotásai láthatók.                     (bj)

2018: Mátyás király-eMlékév

a göMb kiállítása 
a preMontrei auditóriuMban
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GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY 
2018. február 24-én 
DOKUMENTUMOK címmel 
kiállítás nyílik 
a GIM-Ház 20 éves történetéről.

A kiállítás helyszíne: 
2100 Gödöllő, Körösfői utca 15-17.

Jelenleg a műhelyek és a kert előre 
egyeztetett időpontban, munkana-
pokon látogatható!

Tel: 28/419-660 
email: gimhaz@invitel.hu

Igencsak rövid farsangunk 
van az idén, alig több, mint 
egy hónap áll rendelkezésünk-
re a mulatozásra. Az év e so-
kak által várt mulatságokban 
gazdag időszaka két egyházi 
ünnep, vízkereszt és a húsvé-
ti nagyböjt közé esik. ennek 
megfelelően a kezdete mindig 
ugyanakkor, vízkeresztkor, ja-
nuár 6-án van, zárónapja pedig 
a húshagyó kedd, ezt követi a 
húsvéti nagyböjt kezdetét je-
lentő hamvazószerda, ami idén 
február 14-re esik. 

A farsang a tavaszvárás, a za-
jos mulatozás, a tréfacsinálás, 
bolondozás, eszem-iszom és a 
párkeresés, udvarlás időszaka. 
Magyarországon a farsangi szo-
kások a középkorban honosodtak 
meg, és számos idegen nép ha-
tása érvényesült bennük.  
A farsanghoz is számos szokás 
kötődik, így például a népszerű 
jelmezbálok vagy maszkabálok, 
amin a résztvevők jelmezben 
vannak: maszkot vagy maskarát 
viselnek. 

Ezeknél is látványosabbak azon-
ban jelmezes felvonulások, amik-
nek közös jellemzőjük, hogy az 
utolsó farsangi hétvégén tartják 
őket.
Hazánkban a legismertebb far-
sanghoz kötődő maszkos felvo-
nulás a mohácsi busójárás, míg 
a külhoni rendezvények közül a 
Velencei karnevál jelenti a legna-
gyobb vonzerőt, valamint a szin-
tén különleges látványosságnak 

számító Riói karnevál. A mulato-
záshoz persze hozzátartoznak a 
finom falatok is.  A levesek közül 
itt a ciberét és a korhelylevest 
kell megemlíteni, a főételek kö-
zött előkelő helyet foglal el a ko-
csonya, és az alkohollal, főként 
borral készült szárnyasok. A sü-
temények között pedig elenged-
hetetlen a fánk, akár kelt tésztás, 
akár csöröge, vagy más fajta.

(bj) 

Wass Albertre emlékeztek szü-
letésének 110. évfordulója alkal-
mából január 5-én a Művésze-

tek Háza mellett lévő szobránál. 
A tisztelgést a Gödöllői Refor-
mátus Líceum szervezte. Az 

intézmény az 
1990-es évek 
végétől test-
v é r i s k o l á j a 
Wass Albert 
egykori alma 
m a t e r é n e k , 
a Kolozsvári 
Re fo rmá tus 
L í ceumnak , 

és az író emlékének ápolására 
nagy hangsúlyt helyeznek.
A rendezvényen versekkel, visz-
szaemlékezésekkel elevenítet-
ték fel az Wass Albert alakját és 
idézték meg az erdélyi magyar-
ság számára tragikus Trianon 
utáni időszakot. A műsorban  a 
líceum diákjai és tanárai közre-
működtek.  
A megemlékezés koszorúzás-
sal, majd a Székely himnusz és 
a Szózat hangjaival zárult. 
Gödöllő város önkormányza-
ta nevében dr. pappné pintér 
Csilla koszorúzott.                (jk)

A Gödöllői Városi Múzeum 
2017. október 24-én 

megkezdte 
A magyar cserkészet 

története 1910-től 
napjainkig, illetve a 

Zsivajgó természet című 
állandó kiállítás felújítását. 

A munkálatokra való 
tekintettel 

CSeRKÉSZ 
KIÁLLíTÁSunK 

MÁR 
neM LÁToGATHATó 

a felújítás munkálatok befeje-
zéséig a Zsivajgó természet 

című kiállításunk csak a 
múzeumpedagógiai 
csoportok számára 
tekintethető meg.

Megértésüket köszönjük!

Gödöllői Városi Múzeum
2100 Gödöllő

Szabadság tér 5.
www.godolloimuzeum.hu

Tel.: (28) 421-997 

Nyitva tartás: szerdától 
vasárnapig 10-16 óráig

farsang – a mulatságok ideje

Wass albertre eMlékeztek
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december közepével véget ért 
a női röplabda bajnokság első 
felvonása, amely arról hivatott 
dönteni, hogy a 12 csapat a 
helyezések függvényében hol 
folytatja a tavasszal. Az első 
hat helyezett az extraligában, 
míg a hátsó hatos, köztük a 
gödöllői penta-GRC csapatai 
az nB I. Ligában küzdhetnek 
tovább a végső helyezésekért.

Az új esztendő ezáltal új célokat 
határozott meg a klubnál, ugyanis 
nem szeretne Id. Grózer György 
együttese sokat időzni az NB 
I-ben. Ehhez mindössze annyit 
kell tenniük Széles petráéknak, 
hogy az első két hely valamelyi-
kén végeznek majd a pontvadá-
szatban, majd az Extraligában 5., 
illetve 6. helyen végző csapatok 
valamelyikét felülmúlják az osztá-
lyozón.
Az út elejét minden esetre jól 
kezdték a gödöllői hölgyek, miu-
tán előbb a Palota Volley Team-ot, 
majd a TFSE csa-
patát is megverték 
hazai pályán, így 
két fordulót köve-
tően hat ponttal a 
második helyen áll 
a Penta-GRC az 
NB I. Ligában.
nB I. Liga, alap-
szakasz, 1. fordu-
ló: Penta-Gödöllői 

RC – Palota Volleyball Team 3-1 
(22, 22, -22, 19)
nB I. Liga, alapszakasz, 2. for-
duló: Penta-Gödöllői RC – TFSE 
3-0 (12, 15, 19)

Magyar Kupa – Búcsú a nyolc 
között
A sikeres bajnoki rajtot beárnyé-
kolja egy kicsit a Jászberény elle-
ni kupabúcsú a nyolcaddöntőben, 
ami azért a jelenlegi erőviszonyo-
kat figyelve borítékolható volt. A 
decemberi odavágón már Gödöl-
lőn beigazolódott a papírforma, 
miután a jászságiak 3:0-ra nyer-
tek, így a január elején esedékes 
visszavágó már csak formalitás 
volt, ahol szintén 3:0-s sikert ara-
tott a Jász-Nagykun Szolnok me-
gyei alakulat, így az idén a nyolc 
közé jutás jelentette a végállo-
mást a gödöllőieknek.
Magyar Kupa negyeddöntő, 2. 
mérkőzés: Jászberény Volleyball 
Team – Penta-Gödöllői RC 3-0 
(18, 16, 16)            -lt-

Január közepén rendezték meg 
a kardozók Magyar Kupa-so-
rozatának 3. fordulóját, ahol 
Gémesi Csanád egyéniben a 2. 
helyen végzett, míg a Gémesi 
Csanád, Gémesi Bence, Géme-
si Huba, Morvai Ákos alkotta 
GeAC-csapat aranyérmes lett.

Gémesi Csanád az egyéni dön-
tőben az egyéni világbajnok Szat-
mári Andrástól (Vasas) kapott ki 
15:13-ra, míg a gödöllői csapat a 
fináléban egy orosz triót győzött 
le 45:42-re.

Az elmúlt hétvégén 
Mödlingben kadét 
Európa Kupát ren-
deztek, ahol a 180 
fős, erős női me-
zőnyben a serdülő 
korosztályú gödöllői 
Missurai pálma a 
38. helyen végzett. 

A spanyolországi 
Segoviaban meg-

rendezett junior női kard Világ-
kupán a 133 induló között a ka-
dét korú Bevíz dóri képviselte a 
GEAC vívó szakosztályát, még-
hozzá remekül, miután a 38. lett 
az igen erős mezőnyben.

Szintén az elmúlt hétvégén lépett 
pástra Gémesi Bence és Géme-
si Huba egy dortmundi felkészü-
lési nemzetközi versenyen, ahol 
egymás ellen vívhattak a döntő-
ben. A gödöllői csatát végül Bén-
ce nyerte 15-14 arányban. 

           -li-

vívás – Magyar Kupa siKErEK

geac-arany az Mk-sorozatban
röplabda – Új év, Új pontvadászat

nb i. liga, remélhetőleg csak tavaszra

A csapat tavaszi, hazai menetrendje 
az nB I. Ligában:

Február 2., péntek 18 óra
Penta-Gödöllői RC – MTK Budapest

Február 24., szombat 18 óra
Penta-Gödöllői RC – Budaörsi DSE

Március 10., szombat 17 óra 
Penta-Gödöllői RC – Haladás Szombathely
(A hazai mérkőzések helyszíne a Török 

Ignác Gimnázium tornacsarnoka.)

Felemás idénykezdetről szá-
molhatunk be a szebb napo-
kat is megélt Covritas Futsal 
Team háza tájáról. Baranyai 
pál együttese idei első bajnoki 
mérkőzésén a listavezető Ka-
zincbarcika otthonában 9-1-es 
zakóba szaladt bele, majd ha-
zai pályán, a bajnoki címre is 
esélyes dunakeszi ellen 4-4-es, 
bravúrnak mondható döntet-
lent ért el az nB II. Keleti-cso-
portjában.

A Kazincbarcikai Ördögök SE el-
len már az első félidőben eldőlt 
a Covritas sorsa, ugyanis az 
első 20 percet követően öt góllal 
vezettek a házigazdák. A foly-
tatásban így már csak a tisztes 
helytállás volt a cél, ami csak 
hellyel-közzel sikerült. A mérkő-
zés krónikájához tartozik, hogy 

a BAZ megyei alakulat utolsó két 
gólja azt jelentette, hogy átlépték 
a gödöllőiek a 100 kapott gólt a 
bajnokságban.

Az idei első hazai bajnoki mecs-
csen aztán sikerült némileg feled-
tetniük a gödöllőieknek, hogy mit 
is mutat a tabella. A forduló előtt 
még sereghajtó Covritas CFT a 
negyedik helyen álló Dunake-
szi Kinizsi ellen ért el bravúrnak 
mondható, értékes 4-4-es döntet-
lent úgy, hogy az utolsó percben 

egyenlítettek Magyar Zsolték.
A Gödöllő 17 játéknapot követően 
9 ponttal, egy helyet előrelépve a 
tabellán a 11. helyen áll az NB II. 
Keleti-csoportjában jelenleg.
nB II., Keleti-csoport, 16. fordu-
ló: Kazincbarcikai Ördögök SE – 
Covritas Futsal Team Gödöllő 9-1 
(5-0) Gödöllői gólszerző: Berta 
Balázs.
nB II., Keleti-csoport, 17. for-
duló: Covritas Futsal Team Gö-
döllő – Dunakeszi Kinizsi Futsal 
4-4 (3-2) Gödöllői gólszerzők: 
Magyar Zsolt (2), Baranyai Pál, 
Molnár Márton.

Magyar Kupa – debrecen ellen 
a nyolc közé

Kialakult a legjobb 16 csapat me-
zőnye az idei futsal Magyar Ku-
pában, amelynek tagja a Covritas 
Futsal Team Gödöllő is. Az elmúlt 
héten sorsolták ki a nyolcaddöntő 
párosítását, ami alapján az NB 
I-ben hatodik helyen álló Debre-

ceni EAC lesz majd a gödöllőiek 
ellenfele. A találkozót február 21-
én rendezik Gödöllőn. 

új alapokra helyezik a gö-
döllői futsalt

Új alapok mentén képzeli el a 
jövőt a Covritas Futsal Team Gö-
döllő. dr. Lajos Attila, a klub ve-
zetője elmondta, hogy szeretnék 
a jövő évtől egy új és remélhe-
tőleg sikeres egyesület alapjait 
letenni, amiben elengedhetetlen, 
hogy az utánpótlás képzés is el-
induljon.
Mint azt megtudtuk: Azon dolgoz-
nak a klubon belül, hogy egy át-
gondolt és kidolgozott koncepció 
után saját utánpótlás bázist ala-
kítsanak ki, ami majd a jövő futsal 
csapatát jelentheti és ami után 
ismét úgy gondolhatnak majd a 
gödöllői futsalra, mint a térség 
fellegvára a sportágban.. Bővebb 
részleteket egyelőre nem árult el 
a klubvezető.                      -ll-

Futsal – FElEMás idényKEzdEt

bravúrpont hazai pályán
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Jól indult a 2018-as esztendő a 
GAeC atlétáinak, ugyanis há-
rom fedettpályás versenyen, 
összesen 20 éremmel gazda-
godtak a gödöllői versenyzők.

Időrendi sorrendben visszafelé 
haladva az első helyre kívánko-
zik az elmúlt hétvégén, a fővárosi 
BOK csarnokban megrendezett 
felnőtt országos nyílt atlétika ver-
seny, a Budapest Bajnokság. Gö-
döllői szempontból eredményes-
nek mondható megmérettetésen 
két arany-, két ezüst- és egy bron-
zérmet szereztek a GEAC atlé-
tái. Első helyen végzett nádházy 
evelin 200 méteren és Renner 
Luca magasugrásban, ezüstér-
mes lett Simonváros Csanád rú-
dugrásban, valamint dobránszky 
Laura 60 méter gáton, míg bron-
zérmet szerzett Nádházy Evelin 
60 méteren.
A gödöllői versenyzők ered-
ményei: 1. helyezett: Nádházy 
Evelin (új egyéni csúccsal 200 
méter síkfutásban 24,66 mp-es 
idővel), Renner Luca (magasug-
rás, 177 cm-es eredménnyel); 2. 
helyezett: Simonváros Csanád 
(rúd, 490 cm), Dobránszky Laura 
(ifjúsági korcsoportban 60 m gát-
futásban); 3. helyezett: Nádházy 

Evelin (60 m sík); 4. helyezett: 
Mihály Ádám (rúd); 5. helyezett: 
Répási Petra 60 m gát); 6. helye-
zett: Szamosi András (rúd), Pótha 
Johanna (60 m), Kriszt Annamáris 
(rúd); 8. helyezett: Kondrák Réka 
(rúd);10. helyezett: Bánovics Do-
rottya (rúd). edzők: Szörényi Ist-
ván, Körmendy Katalin, Boris 
Volkov, deutsch péter, Karakas 
Józsefné, Farkas Roland.

Január közepén a rúdugrók Bu-
dapesten, míg az újonc és serdülő 
korosztályos atléták Nyíregyhá-
zán mérték össze tudásukat fel-
készülési versenyeken. Szörényi 
István rúdugrói közül a férfiak-
nál első helyen végzett Szamosi 
András 440 cm-rel, harmadik lett 
Fatér Zoltán 410 cm-rel, a negye-
dik helyen végzett Molnár dániel 
380 cm-rel, hatodik helyen zárta 
a versenyt Bánovics József 370 
cm-es egyéni csúccsal, míg a höl-
gyeknél a 2004-es Simonváros 
Zille 300 cm-es egyéni csúcsa ér-
demel említést.
Nyíregyházán újonc és serdülő 
versenyt rendeztek, ahol két ki-
emelkedő eredmény született: 
Soos Levente a serdülők között 
186 cm-es egyéni csúccsal nyerte 
a magasugrást, míg az újoncoknál 

Belényesi Hanna hozta el fölé-
nyes győzelemmel az aranyérmet 
600 m-es síkfutásban. Feltétlenül 
érdemes még kiemelni Bakai pé-
ter serdülők között 50 m-en és 300 
m-en elért ezüstérmét is. A verse-
nyen részt vettek még és egyéni 
csúcsot javítottak: novák Kíra, 
Stefkó eszter, Lippai Tünde, 
Kaposi Marton, Menyhárt Márk, 
Hermann dalma, Szabó Zoltán, 
Fekete Csanád, Csiki Ádám, Ta-
kács Bálint. Edzőik: Kovács Zol-
tán és Kovács Gábor.

Január első hétvégéjét már 
versennyel kezdték a GEAC fiatal 
atlétái. A 11 lelkes ifjonc Dunake-
szin méretette meg magát. A há-
rom idősebb 
korcsoportú 
atléta mind-
egyike felállt 
a dobogóra 
a követke-
ző képpen: 
az ifi leány 
gátas dob-
r á n s z k y 
Laura 9,0 
mp-es idővel 
aranyérmes, 
a junior pót-
ha Johanna 

7,8 mp-el 2. lett, míg bronzérmet 
Tóth Gábor 7,4 mp-el szerzett.
A legnépesebb mezőny a gyermek 
U13-as korosztályban jött össze, 
ahol a GEAC-ot képviselő 8 fős kis 
csapat igen jól szerepelt. Kriszt 
Sarolta remek formában távolug-
rásban egyéni csúccsal (456 cm), 
60 m-en pedig jó idővel (8,6) vég-
zett a dobogó legfelső fokán, így 
duplázott. Szintén értékes arany-
érmet nyert kitartó edzésmunkájá-
val Tóth Sztavridisz Szófia 60 m 
gáton (10,8) és 60 m síkon hozzá-
tett egy bronzérmet is, 9mp.

A fiúknál Szabó Levente 60 
m gáton 12 mp-el ezüstérmes, 
Grünwald Tamás pedig 60 m-en 
9,1mp-es futással lett a döntőben 
harmadik. Edző: Körmendy Ka-
talin.
(képen az újonc és serdülő csapat, 
fotó: Kriszt Balázs)                  -kb-

atlétiKa – idénynyitó atlétiKa vErsEnyEK

eredményes január az atlétáknál

Az év felnőtt női cyclocro-
ss versenyzői díjat vehette 
át Szekeres Viktória (felső 
képeken), a gödöllői KTM 
Teszt Team versenyzője. 
Hatalmas dolog ez a spor-
toló hölgy számára, hisz 
még csak második szezon 
óta foglalkozik komolyabban 
a kerékpár sportokkal, és 
máris a legjobb versenyzők 
között tartják számon, akik 
esetlegesen már több mint 
10 éve is űzik ezt a sportot. 

Cyclo-cross Magyar 
bajnokság - Gödöllői 
dobogós helyek

Január 14-én rendezték 
meg a téli szezon legrango-

sabb versenyét, a Cyclo-cro-
ss magyar bajnokságot. A 
versenynek a Kőbányai Brin- 
gapark adott otthont. A gödöllői 
KTM Teszt Team csapata há-
rom versenyzőjével vett részt a 
rangos eseményen, és igazán 
szép eredményekkel térhettek 
haza a verseny végeztével. 
Szekeres Viktória női Master 1 
kategóriában.szerezte meg az 
aranyérmet, ami külön öröm, 
hogy abszolútban a nők ver-
senyében ő volt a harmadik 
leggyorsabb, ahol Benkó Bar-
bara MTB olimpiko-
nunk győzött.
Medgyes Gábor 
(jobb alsó képen) 
a férfi Master 2-es 
futamban ezüstér-
met szerzett, míg 
Szekeres Zsolt az 
igen erős Master 
1-es mezőnyben a 
11. helyen végzett, 
mely nagyon szép 

eredmény számára, hisz fő 
sportága továbbra is az En-
duro-cross sportág (fotó: Vígh 
Attila).                         
                  -tt-

KEréKpársport - gödöllői díjazott
szekeres viktória az év versenyzője
Január 12-én tartották a 2017-es szezon “Év Kerékpárosa 
díjak” kiosztását a Balassi Intézet Színháztermében, ahol 
minden szakág 2017-es legjobbja megkapta a teljesítmé-
nyéért járó elismerést. A gödöllői Szekeres Viktória első 
díjat kapott.
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Több évtizednyi szünet után 
1997-ben költött újra Magyaror-
szágon a vándorsólyom. A Ma-
gyar Madártani és Természet-
védelmi egyesület a 20 éves 
évfordulóra emlékezve szenteli 
2018-at a világ leggyorsabb ma-
darának.

A szédületes sebességéről széles 
körben ismert vándorsólyom az ör-
vös galambnál termetesebb, erő-
teljes testalkatú, hegyes szárnyú 
ragadozó. Igazi világpolgár, a Föld 
szárazföldi területeinek jelentős 

részén fészkel vagy kóborlóként, 
vonulóként előfordul, a kontinen-
sek közül egyedül az Antarktisz-
ról hiányzik. Bárhol megtelepszik, 
ahol költésre alkalmas sziklafalat, 
közepes és nagy testű madárfajok 
fán épült fészkeit találja. Az egyik 
leggyakoribb településen fészkelő 
ragadozómadárként világszerte 
költ nagyvárosok belső kerületei-
nek felhőkarcolóin, magas épüle-

tein is. 
A vándorsólyom a 
legtöbb sólyomfé-
léhez hasonlóan 
a nyílt légtérben 
vadászik. Prédá-
ját rendszerint a 
magasból indított, 
erőteljes szárny-
csapásokkal gyor-
sított, akár a 320 
kilométer per órás 
sebességet is elé-

rő támadással kapja el vagy rúgja 
meg úgy, hogy az sérülten a földre 
zuhan. Főként repülő madarakra 
vadászik, a verébnél kisebb éne-
kesektől a libákon át akár a gé-
mekig. Leggyakoribb zsákmányát 

a varjú és a seregély méretű ma-
darak teszik ki. Óriási elterjedési 
területe miatt a faj pontos világállo-
mánya nehezen becsülhető, jelen-
leg 100-500 ezer egyedre tehető, 
és világviszonylatban stabilnak 
mondható. Az elsősorban hegy-
vidéken élő faj hazai állománya 
a Kárpátokban fészkelő állomány 
perempopulációjának tekinthető. 
Nálunk valószínűleg a történelmi 
időkben sem fészkelt nagy szám-
ban. Kipusztulása előtt Magyaror-

szágon a faj utolsó ismert költése 
1964-ben, a Bükk-hegység egyik 
sziklakibúvásos kövén volt. Ezt kö-
vetően több mint három évtizeden 
át csak kóborló egyedeket sikerült 
megfigyelni az országban. Egé-
szen 1997-ig kellett várni, amíg 
a megerősödő európai állomány 
terjeszkedése elérte hazánkat, 
és ismét megtelepedett a vándor-
sólyom Magyarországon. Azóta 
rendszeres fészkelő, állománya 
folyamatosan erősödik. (index.hu)

Az élőhelyük szűkülése miatt a 
kihalás szélén álló nyugati földi-
kutya hengeres testalkatú, apró 
rágcsáló. A felszínen kellemetle-
nül érzi magát a föld alatti üregek 

vaksi lakója, csak nagyon ritkán 
jön fel, és kifejezetten magányos 
állat. 
A sztyeppterületeket kedveli, a 
nedves, mocsaras élőhelyeket 
kerüli. Nincsenek fülkagylói, sze-
meit bőrhártya borítja azok csak 

a fény és a sötét megkülönbözte-
tésére alkalmasak. Szaporodási 
időszaka március-áprilisra tehető. 
Táplálékát növényi gyökerek al-
kotják, ezért a kertek kártevője le-

hetne, a lakott területekről viszont 
ma már szinte teljesen eltűnt. 
Magyarországon három faja for-
dul elő, de mindegyik nagyon rit-
ka, kihalással veszélyeztetett. Fo-
kozottan védett faj, eszmei értéke 
1.000.000 Ft.

A különleges megjelenésű, 
gyógyhatású, ehető közön-
séges süngomba hazánkban 
2005 óta védett, gyűjtése tilos. 
Az öreg erdők európai szintű 
ritkulása miatt indokolt az üde 
bükk- és tölgyerdőkben termő 
parazita faj védettsége. A ter-
mőhely megőrzésével, a holt 
faanyag megtartásával bizto-

sítható az élő, öreg fatörzsek 
repedéseiben, üregeiben és 
tuskókon növő faj fennmaradá-
sa. Szeptembertől novembe-
rig terem, 10-25 cm nagyságú, 
gumószerű, húsos, legtöbbször 
nyeletlen, fehéres színű felülete 
szálasan felszakadozó, sűrűn 
lecsüngő, deres tüskékkel (csa-
pokkal) fedett. Termeszthető faj. 

vándorsólyoM

évgyőztes élővilág

földikutya sÜngoMba

Hazánkban több állat- és növénycsoportból választanak meg évente egy fajt, melyeknek abban az évben kiemelt figyelmet szentel-
nek a szakemberek. A cél az, hogy ezen az egy fajon keresztül ráirányítsák a figyelmet valamely fajcsoportra. Az élővilág állományai 
világszerte visszaszorulóban vannak, aktív védelmükért tenni kell; természeti környezetünk megóvása alapvető jelentőségű.
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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

mézi: két éves, Stredfor lány. Az 
emberekkel és a kutyákkal is barát-
ságos, kinti-benti tartásra ajánljuk.

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

bella: Ivartalanítás előtt áll. Két 
éves stredford lány, batátságos az 
emberekkel szuka kutyákra veszélyes 
lehet. Kinti-benti tartásra ajánljuk.

jakab: 6 éves, németjuhász keve-
rék fiú, aki nagyon vágyik a szere-
tetre. Idősebb gazdinak is ajánlha-
tó.

Stan: Tíz hónapos, nagyra nőtt, 
ivaros fiú. Imád játszani, pusziosz-
tó, de idővel lenyugszik és egy tö-
kéletes családtaggá válik.

Hétvégén is nyitva tartó 

állatorvosi rendelő

Január 27-28-án 
szombaton,vasárnap 

9-11 óráig.
Rendel: 

dr. Koleszár István
állatorvos

Gödöllő, 
Mátyás király utca 11.

Telefonszám: 
06/30-535-5523

A virágos kőris Közép és Dél-Euró-
pában őshonos kőrisfaféle, a leg-
északibb előfordulása Magyaror-
szág, ahol a karsztbokorerdőkben 
találkozhatunk vele vadon. Nevezik 
mannakőrisnek is, mert felsebzett 
kérgéből édes lé csepeg, amiből 
főként a mediterrán térségben 
édességet (mannát) készítettek és 
gyógyászati célokra is hasznosí-
tották. A beporzó rovarokat csábí-
tó ezüstös krémfehér dús virágai 

illatosak, a vesszők végén nyílnak 
10-15 cm-es bugákban, májusban. 
Törzse igen hamar elágazik, ma-
gassága a környezetétől függően 
változó, 6-20 méteres egyaránt le-
het. Terebélyes, gömbölyded koro-
nája laza, kérge sima, szürke színű, 
rügyei szürkésbarnán molyhosak. 
páratlanul szárnyalt, ép szélű leve-
lei 5-9 levélkéből állnak. Jól tűri a 
szárazságot, a szennyezett városi 
levegőt. 

Az óriás szitakötő elűzi nagy 
termetű fajtársait a saját terüle-
tének tekintett vízpartszakaszok-
ról, nem véletlen, hogy a fajt je-
lölő „imperator” kifejezés a latin 
imperare (parancsolni) igéből 
származik. A nappal repülő és 
sokszor feltűnő megjelenésű szi-
takötők a legősibb rovarrendek 
közé tartoznak. Világszerte mint-
egy 6000 a ma ismert fajok szá-
ma, zömük a trópusi területek 
lakója. Az Európában élő 143, 

illetve a közép-európai 84 faj kö-
zül hazánkban 64 szitakötő faj 
él, közülük 22 faj törvényes vé-
delem alatt áll, 5 pedig fokozot-
tan védett, ez utóbbiak eszmei 
értéke 100 000 Ft. A szitakötők 
két fő csoportra oszlanak – a kis 
vagy közepes termetű, gyengén 
repülő kisszitakötők vagy egyen-
lőszárnyúak, illetve a kiválóan 
repülő, erőteljes felépítésű, erő-
sebb szárnyú nagyszitakötők 
vagy egyenlőtlenszárnyúak.

virágos kőrisóriás szitakötő
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Gödöllő Város önkormány-
zatának Képviselő-testülete 
a 223/2017. (XII.14.) sz. önkor-
mányzati határozatával elfo-
gadta Gödöllő Város telepü-
lésképi arculati kézikönyvét 
és megalkotta a településkép 
védelméről szóló 24/2017. 
(XII. 15.) önkormányzati ren-
deletét.

A településkép védelméről 
szóló 24/2017. (XII.15.) önkor-
mányzati rendelet az építési 
tevékenységgel érintett épít-
mények településképhez való 
illeszkedését biztosító anyag-
használatára, tömegformálá-
sára, homlokzati kialakítására, 
a településképi szempontból 
meghatározó területekre, a he-
lyi építészeti örökség egyedi és 
területi védelmére, védetté nyil-
vánítására és a védettség meg-
szüntetésére, a reklámok, rek-
lámberendezések, cégérek és 
egyéb műszaki berendezések 
elhelyezésére és alkalmazásá-
ra, illetve tilalmára vonatkozó 
településképi követelményeket 
állapít meg. 
A rendelet tartalmazza továbbá 
az önkormányzati település-
kép-érvényesítési eszközök 

(településkép-védelmi tájékoz-
tatás és szakmai konzultáció, 
településképi véleményezési 
eljárás, településképi bejelen-
tési eljárás, településképi köte-
lezés) szabályait is.

A településképi rendelet szak-
mai megalapozása érdekében 
településképi arculati kézi-
könyv készült. A kézikönyv a 
településképi jellemzők bemu-
tatásának és minőségi formá-
lásának eszköze. 

A kézikönyv feltárja és ismerte-
ti az egyes városrészek arculati 
jellemzőit és értékeit, és ennek 
figyelembevételével szöveges 
és képi megjelenítés formájá-
ban javaslatot tesz a telepü-
lésképhez illeszkedő építészeti 
elemek alkalmazására.

A településképi arculati kézi-
könyv és a településképi rende-
let megtekinthető a godollo.hu 
honlapon, továbbá nyomtatva az 
ügyfélszolgálati irodán (Petőfi tér 
4-6.) ügyfélfogadási időben.

Gödöllő, 2017. december
Tisztelettel: 
Dr. Gémesi György polgármester

A GödöLLőI FoRRÁS 
SZoCIÁLIS SeGíTő ÉS 

GyeRMeKJóLÉTI KöZponT

a „Közalkalmazottak jogállásá-
ról szóló” 1992. évi XXXIII. 

törvény 20/A. § alapján 
pályázatot hirdet 

CSALÁdSeGíTő MunKAKöR 
BeTöLTÉSÉRe

A munkakörbe tartozó, illetve 
a vezetői megbízással járó 

lényeges feladatok: 
A családsegítő munkakörébe 

tartozó feladatok ellátása.

valamint 
eSeTMenedZSeR MunKAKöR 

betöltésére.
A munkakörbe tartozó, illetve 

a vezetői megbízással járó 
lényeges feladatok: 

Az esetmenedzser munkaköré-
be tartozó feladatok ellátása.

Benyújtási határideje: 
2018. január 28.

2100 Gödöllő, Tessedik 
Sámuel út 4. 

e-mail: gazdasagi@vnet.hu  

A teljes, részletes pályázati 
anyagok megtekinthetők:

www.godollo.hu/polgarok/hir-
detmenyek/allashirdetesek

OrvOsi ügyelet
18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 06-70/370-3104

gyógyszertári ügyelet
Január 22-28-ig: 

Alma Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 510-220
Január 29-február 4-ig: 

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

temetkezési ügyeletek
PAX temetkezési  iroda, Gödöllő, Dózsa Gy. u. 35. 

Tel: 06-28/430-856, 06-30/634-3723
D&B Delubrum Kft., Gödöllő, Dózsa Gy. út 160. 

Tel.: 06-28/525-212, 06-70/550-3377
SZIGÜ Temetkezés Kft., Gödöllő, Dózsa Gy. u. 16. 

Tel: 06-28/410-653, 06/30-331-8822
M. Szabó és Társai Temetkezési Bt., Gödöllő, Dózsa Gy. út 38.

Tel: 06-28/410-302, 06-20/9376-375

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL: 06-20/524-0340

TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNyV ELFOGADÁSÁRÓL 
ÉS TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET MEGALKOTÁSÁRÓL

tájékoztatás
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KOFAKOSÁR
AKCIÓ

A gödöllői piacon 2018. február 3-tól már-
cius 31-ig, a szombati napokon „KOFAKO-
SÁR” akcióval várjuk a lakosságot.
Az akciós napokon (szombatonként) üzle-
teink más-más terméket kínálnak enged-
ményes áron. 

2018. február 3-án, az alábbi akciós termékekkel – árakkal 
várjuk Önöket:

1. KISS ZOltÁn ZÖldSégeS: savanyított káposzta 280 Ft/kg

2. ZÖldSég éS gyÖmÖlCS bOlt: burgonya és vöröshagyma 
      79 Ft/kg

3. bIObOlt: minden termék árából 10% engedmény

4. mARInA vIRÁg, éS AjÁndéKbOlt: minden termék árából 
     10% engedmény

5. KRISZtInA & AdelA vIRÁgÁRuS: jácint 350 Ft/db

6. SOmA HúS KFt. HúS éS HenteSÁRubOlt: sertés comb 
                    990 Ft/kg

7. SAjtvIRÁg bt.: juhtúró 2000 Ft/kg

8. RAjAt bt. élelmISZeRbOlt: Coccolino öblítő koncentrátum 
                                      1l   399 Ft

9. HAlmOSéK étteRme: rántott sajt sültburgonyával 1000 Ft 
                                                                                         helyett 500 Ft

10. PIAC büFé: hamburger 300 Ft/db
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INGATLAN
+ Kazinczy Krt.-on, 2 szobás, 
52nm-es, tégla, konvektoros, 
műanyag ablakos, redőnyözött, 
parkettás szobás, jó állapotú, 
IV.em.-i lakás sürgősen eladó. iár 
16,2M. Tel:20/772-2429
+ Bontandó házat vagy építési tel-
ket vennék Gödöllőn! Tel:20/944-
7025
+ Kiváló vétel- jó befektetés, jó 
állapotú, I.em.-i, tégla, konvek-
toros, 51nm-es, erkélyes lakás 
a János utcában, Petőfi tér kö-

zelében eladó. Új műanyag ab-
lakok, redőnyök. I.ár: 18,6MFt. 
Tel:20/772-2429
+ Gödöllőn minőségi új építésű, 
csok képes ikerház eladó, 2szo-
ba+ nappalis, nettó 85nmes, 
375nm-es saját telekkel. Kulcs-
rakész ár: 31,9MFt. Tetőtér be-
építési lehetőséggel. Tel:20/772-
2429
+ Szadán 4szoba+ nappalis, új 
építésű, 1 szintes, kulcsrakész 
önálló ház eladó 800nm-es telken 
iár: 39,9M Ft. Tel:20/772-2429

+ Gödöllőn Fenyvesben 1130nm-
es, összközműves, két utcára 
nyíló építési telek, 130nm körüli 
bontandó/ felújítandó házzal el-
adó. Ár 18,2MFt. Tel:20/772-2429
+ 2 szobás, erkélyes felújított la-
kás eladó Gödöllő legkeresettebb 
lakótelepén, a Szent István téren 
Iár: 18.8MFt. Tel:20/804-2102
+ Gödöllőn, központban n+3szo-
bás, jó állapotú családi ház eladó. 
Iár:36.5MFT! Tel:20/804-2102
+ Nappali+ 3szobás, 82 nm-es, 
1.emeleti erkélyes, cirkós lakás 
eladó. Iár: 26.9MFt. Tel:20/804-
2102
+ Gödöllő kertvárosában, Csok 
képes ikerházi lakások eladók! 
Iár:43.5MFt. Tel:20/539-1988
+ Gödöllő központjában, 2018 
év végi átadással új építésű la-
kások eladók! 20.5MFt-tól!!! MFt! 
Tel:20/539-1988
+ Gödöllőn, új építésű ikerházak 
eladók! Tel:20/539-1988
+ Szadán, panorámás dombol-
dalon új építésű, nappali+3 szo-
bás ikerházak eladók! 34.9MFt! 
Tel:20/539-1988
+ SÜRGŐS!! Központban, 64m2-
es, kétszintes lakás, N+két szo-
bával, 23MFt-os irányáron eladó! 
Tel:20/539-1988
+ Gödöllőn, 607 m2-es, ösz-
szközműves, természetközeli, 

belterületi építési telek 20 nmes 
téglaházzal eladó! Iár:8,2MFt. 
Tel:20/772-2429
+ Szadán Gödöllőhöz köze-
li részen szép környezetben, jó 
fekvésű, 970m2, gondozott, ösz-
szközműves építési telek 10,9M-
ós irányáron sürgősen eladó! 
Tel:20/772-2429
+ Vállalkozók figyelem! Szadán 
vállalkozásra alkalmas családi ház 
nagy telekkel reális áron sürgősen 
eladó. Tel: 06-20-432-9665 
+ Gödöllő központjában 85 nm-
es földszintes családi ház eladó. 
Nappali+2 szoba, 2 fürdőszoba, 
konyha. Tel: 06-30-2688-834
+ Eladó Gödöllőn csendes kör-
nyezetben két épületből álló ösz-
szkomfortos ingatlan: (3 szoba, 2 
fürdőszoba, WC, nappali, gépe-
sített beépített konyha, éléskam-
ra, garázzsal összesen 160 nm.) 
Melléképület 120 nm. Telekméret: 
535 nm. Mindkét épület különálló 
fűtéssel, gáz vagy vegyes tüzelés 
(energia fogyasztás külön mérve, 
380 V mindkét épületben). Érd: 
06-20-567-9348 

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, 
hogy nagybátyánk, rokonunk SZÉPLAKI ATTILA LÁSZLÓ, hosszan 
tartó betegség után, 2018. január 12-én, 65 éves korában elhunyt. 
Hamvasztás utáni temetése, 2018. január 26-án 13 órakor a gyarma-
ti temetőben lesz, polgári szertartás keretében.     A gyászoló család
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+ Eladó lakást keresek a köz-
pontban! Tel:20/804-2102 
+ Gödöllő Belvárosban, Erzsé-
bet királyné körúton 36 nm-es, 
egy szoba+ összkomfortos lakás 
ÉLETJÁRADÉKKAL ELADÓ. 
Érd: 06-70-223-7154 
+ Gödöllő zöldövezeti részén 
kulcsrakész, 107nm-es, új építé-
sű, CSOK képes ikerház eladó, 
3 szoba+ nappali, teljesen kü-
lönválasztható 650nm-es telek-
résszel, tetőtér beépíthetőséggel. 
Iár: 42.9M Ft. Érdeklődni: 06-30-
5885-889 
+ Eladó Gödöllőn a Belvárosban 
egy nappali+3 szobás családi 
ház 750nm-es telken. Az ingatlan 
felújításra szorul, a tető teljesen 
új. I.á.: 25,5M Ft. 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn az Erzsébet 
Parkkal szemben egy 100nm-es, 
2nappali, 2fürdőszobás, 2szintes, 
téglaépítésű lakás Bramac cse-
réppel, egyéb helyiségekkel Gö-
döllő egyik legjobb helyén. A ház 
előtt ingyen parkolási lehetőség. 
I.á.: 25,9M Ft. 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllő királytelepi ré-
szén egy 2 szobás, cirkófűtésű 
családi ház garázzsal, terasszal 
826nm-es telken. I.á.: 29M Ft. 
0620-919-4870

+ Eladó Gödöllőn a belvárosban 
egy 2011-ben épült, nappali+2,5 
szobás, fürdőszobás (kád+ zuha-
nyzó) sorházi lakás 97nm alap-
területen 100nm-es telekrésszel. 
Az ingatlanhoz tartozik fűtött ga-
rázs, öntözőrendszer, riasztó, ki-
fogástalan állapotú. I.á.: 45M Ft. 
0620-919-4870
+ Eladó Szadán egy nappa-
li+3szobás, új építésű, kulcsra-
kész, földszintes családi ház, 
mely CSOK igénylésre alkalmas 
csodálatos panorámával! I.á.: 
34,9M Ft. 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Palotakerti la-
kóparkban egy 3. emeleti, 65nm-
es, 1+2 félszo-
bás, részben 
felújított örökla-
kás. I.á.: 20M Ft. 
0620-919-4870
+ Eladó Vác-
szentlászlón a 
tóparton egy 
2szintes, 80nm-
es, nappali, 
konyha+ tetőtéri 
szoba, fúrt kút, 
fűtött garázsú in-
gatlan. Az ingat-
lanhoz tartozik 
egy fatároló, te-

lepített gyümölcsfák, örökzöldek. 
I.á.: 15M Ft. 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a belvárosban 
egy téglaépítésű lakás amerikai 
konyhás nappalival, vizesblokkal, 
2 tetőtéri szobával, fürdőszobá-
val. I.á.: 25,5M Ft. 0620-919-
4870
+ Eladó Gödöllőn a blahai részen 
egy téglából épült egyszintes, 4 
szobás, összkomfortos családi 
ház 4300 nm-es telekkel. Az in-
gatlanhoz tartoznak: melléképü-
letek, pince, fúrt kút. I.á.: 31,9M 
Ft. 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a fenyvesben 
egy családi ház, mely áll a föld-
szinten 1 nappali, konyha, kamra, 
fürdőszoba külön WC-vel, tető-
térben 2 kis szobával. Az ingat-
lanhoz tartozik garázs, műhely, 
örökzöldek, cserjék, bokrok, fák. 
I.á.: 23,5M Ft. 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a haraszt-
ban egy 4,5 szobás családi ház 
900nm-es telken 100nm-es szu-
terénnel, garázzsal. I.á.: 42M Ft. 
0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Harasztban a 
belvároshoz közel egy 560nm-es 
építési telek 40% beépítési le-
hetőséggel. I.á.: 19,9M Ft 0620-
919-4870

ALBÉRLET KIADÓ
+ Gödöllőn a Szent János utcá-
ban 59 nm-es, kétszobás, gáz-
konvektoros, bútorozott lakás 
kiadó hosszútávra 2018. 02.02-i 
költözéssel egyedülál-
lóknak és pároknak. Ár: 
70.000 Ft+ rezsi/ hó. Két-
havi kaució. Tel: 06-70-
413-2353 

+ 62 nm-es, Gödöllő, Szent Já-
nos utcai, két szoba étkezős, 
gázfűtéses, klímás, első emeleti 
lakás bútorozottan vagy anélkül 
márc. 1-től 110.000 Ft+ rezsi dí-
jért kiadó. Garázs is bérelhető. 
Tel: 06-20-9423-112 
+ Gödöllő belvárosában 58 nm-
es földszinti lakás 115.000 Ft/hó 
+ rezsi + 2 havi kaucióért kiadó. 
Irodának is. 06-30-961-7621
+ Gödöllő belvárosában 55 nm-
es, most épült első emeleti, tető-
téri lakás új gépekkel felszerelve 
kiadó. 130.000 Ft/hó + rezsi + 2 
havi kaució. 06-30-961-7621
+ Gödöllőn most épült, igényes 
társasházi, különálló, 108 nm-es, 
4 szobás lakás 2 kocsibeállóval 
hosszútávra kiadó. Tel: 06-30-
961-7621
+ Egy személy részére bútorozott 
szoba, konyha, fürdőszoba kiadó 
gépekkel, háztartási eszközökkel 
felszerelve. Buszmegálló az utca 
végén. Parkolási lehetőség, in-
ternethasználat van. Érd: 06-30-
849-3680 
+ János utcában, Főtérhez közel 
teljes körűen bútorozott, 2 szo-
bás, erkélyes lakás hosszútávra 
kiadó. 2 havi kaució szükséges. 
Tel: 06-70-294-5296 
+ Palotakerten 2 szobás, teljesen 
bebútorozott, egyedi fűtéses la-
kás kiadó. Bérleti díj: 60.000.-Ft + 
rezsi + 2 havi kaució. Tel: 06-20-
591-0070 
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+ Gödöllőn a Kossuth Lajos utcá-
ban 71 nm-es lakás hosszú távra 
kiadó. 110.000Ft/ hó + rezsi+ két 
havi kaució. Érdeklődni a 06-30-
2025-216 számon lehet. 
+ Gödöllőn külön bejárattal fel-
újított, 2 szoba hallos 1. emeleti 
lakrész kertes házban azonnal 
kiadó igényesnek. 1 havi kaució 
szükséges. 06-30-569-8137 

ÜZLET, IRODA... 
+ Gödöllő belvárosában 58 nm-
es földszinti, utcafronti helyiség 
irodának, rendelőnek kiadó, 
plusz az emeleten ugyanekkora 
lakás külön bejárattal egyben és 
külön is kiadó. 06-30-961-7621
+ Terem kiadó Gödöllőn a Bio-Fit 
Centerben tréningek, termékbe-
mutatók, gyerekprogramok, ba-

bazsúrok megtartására a hét min-
den napján. Tel.: 06209511138

GARÁZS
+ 24 nm-es GARÁZS KIADÓ 
hosszútávra: Gödöllő, János u. 
23/b. Érd: 06-30-270-5828 
+ GARÁZS KIADÓ a Kör utcában 
2gk részére, egy kisebb hátul, 
egy nagy elől egymás mögött. 
8.000 Ft/gk/hó. Tel: 06-20-945-
4590 

ÁLLÁS
+ A Csíkos ABC-be kiemelt fize-
téssel BOLTI ELADÓT, ill. Gödöl-
lőn a Csíkos Pizzériába PULTOS 
LÁNyT felveszünk. Tel: 06-70-
772-7850 vagy személyesen a 
helyszínen! 
+ Gödöllői műanyagüzem felvesz 

egy és három műszakos munka-
rendbe BETANÍTOTT MUNKÁ-
SOKAT és nappali BIZTONSÁGI 
ŐRT. Tel: 70/365-5010 
+ Szépségszalonba – Gödöl-
lő, Petőfi Udvarban – vállalkozó 
munkatársat keresünk: KOZ-
METIKUST, PEDIKŰRÖST, MA-
NIKŰRÖST, MŰKÖRMÖST, ill. 
MASSZŐRT. Érd: 06-20-9750-
535 
+ A Fővárosi Önkormányzat Gö-
döllői Idősek Otthona (2100 Gö-
döllő, Dózsa György út 65.) fel-
vételt hirdet ÁPOLÓI munkakör 
betöltésére, 12 órás munkarend-
ben (12 óra nappal/ vagy 12 óra 
éjszaka). Feltétel: Ápolói vagy 
ápoló-gondozói végzettség. Je-
lentkezni személyesen Kissné W 
Beáta, intézmény vezetőápolónál 

vagy e-mailben lehet: 
fonover@idosekotthona-
godollo.hu 
+ GÖDÖLLŐ KÖRNyÉ-
KI BAROMFITELEPRE 
könnyű, fizikai, betanított 
munkára munkatársat 
keresünk. Nyugdíjasok 
előnyben. Tel: 06-20-
9446-266, e-mail: anot-
ka2016@gmail.com 
+ Jogosítvánnyal rendel-
kező, férfi munkatársat 
keresünk temetői mun-
kára. Jelentkezés sze-
mélyesen, fényképes 
önéletrajzzal: Gödöllő, 
Dózsa Gy. út. 16. szám 
alatt. Tel: 06-30-478-
3673 
+ Délelőtt (4 órában, 
8-12-ig, hétfőtől pén-
tekig) munkát keresek 
végzős egyetemistaként 
(pl. gyermekfelügyelet, 

adminisztráció, takarítás..). Érd: 
06-70-317-4394 
+ Munkatársat keresünk elektro-
nikai-munkakörökbe. Betanítást 
vállalunk! KIEMELT BÉREZÉS-
SEL! Jelentkezni: 06-20-775-
1917, evocool@evocool.eu 
+ SZOBAFESTÉSBEN és 
HŐSZIGETELÉSBEN jártas 
szakmunkásokat azonnali kez-
déssel felveszek. Bérezés meg-
állapodás szerint. Tel: 20/4359-
650, tamaszoltan@invitel.hu 
+ A gödöllői Bio-Fit Centerbe 
keresünk aerobik edzői/ vagy 
személyi edzői végzettségű ok-
tatót csoportos órák tartására. A 
foglalkozások a reggel, illetve az 
esti órákban vannak. Jelentkezés 
fényképes önéletrajzzal a biofit-
center@invitel.hu e-mail címen.
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SZOLGÁLTATÁS
+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 
50 nyelven, anyanyelvi, diplo-
más, gyakorlott szakfordítókkal! 
Kedvezményes árak. I.L.I For-
dítóiroda, Gödöllő, Körösfői u. 
2. Tel.: 28-511-366, 06-20-543-
1775, e-mail: info@ili.hu, ili.go-
dollo@gmail.com 
+ KERTGONDOZÁS. Bízza most 
rám! Fakivágás, sövényvágás, 
bozótirtás, fűnyírás, fűkaszálás. 
Füvesítés, gyepfelújítás, vegy-
szeres gyomirtás. Rotációs kapá-
lás. Gyepszellőztetés. Metszés, 
faültetés. Ágak, levelek elszállítá-
sa. Ereszcsatorna tisztítás. Kert 
takarítás. Gépi permetezés. 06-
30-747-6090 
+ KÖNyVELÉS, cégalapítás, 
munkabérszámfejtés, tanács-
adás. Gödöllő, Tűztoronyház, 
Kossuth utca 13. Tel: 06-30-592-
1856, 06-30-508-1380, 06-28-
784-752 
+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰ-
TÉS-SZERELÉS, fürdőszobák, 
régi fűtési rendszerek, vízvezetékek 
felújítása. CIRKÓK, GÁZKÉSZÜ-
LÉKEK, KONVEKTOROK karban-
tartása felújítása, javítása. Tel: 06-
20-9527-289, 06-28-476-229 
+ SZÁMÍTÓGÉPES problémája 
van? Hívjon bizalommal, házhoz 
megyek. Számítógép szerelés, 
rendszer és programtelepítés, ví-
rusirtás garanciával. Hétvégén is! 
Tel: 06-30-333-9201 
+ SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, 
TAPÉTÁZÁS. Ingyenes árajánlat! 
Tiszta, rendes munka! Tel: 06-20-
4359-650 
+ DUGULÁSELHÁRÍTÁS BON-
TÁS NÉLKÜL. Tóth Tamás 06-
70-502-5620 
+ Szakképzett kertész teljes körű 
kerti munkákat vállal (metszés, 
bozót irtás, fenntartás, építés). 
06-20-551-6476 
+ Betegségeket kiváltó lelki okok 
oldása Gödöllőn. Élj kevesebb 
stresszel hosszabb ideig – elége-
dettségi garanciával! Kérj időpon-
tot: 06-20-367-4274
+ KÁRPITOS munkákat válla-
lunk. Bútoráthúzás olcsón, gyor-

san, garanciával. 
Minőségi szö-
vetek. Ingyenes 
felmérés. Egyedi 
franciaágy, ülő-
garnitúra elké-
szítése a kívánt 
méretben. Tel: 
06-20-943-2828, 
Facebook: „Kár-
pitos Gödöllő” 
+ REDŐNyJA-
VÍTÁS, GURTNI 

CSERE egész Pest megyében 
garanciával, megbízható szak-
embertől, szolid áron, 48 órán be-
lül. Ingyenes kiszállással. 0670-
418-3032
+ KÖLTÖZTETÉS! BÁRMIT, 
BÁRHOL, BÁRMIKOR! Igény 
esetén RAKTÁROZÁST, LOM-
TALANÍTÁST is vállalunk. Tel: 
06-70-621-6291 
+ DUGULÁS ELHÁRÍTÁS fal-
bontás nélkül. Ázások csőtörések 
megszüntetése. Vécék tartályok 
csapok szifonok cseréje. Csator-
na kamerázás. VÍZSZERELÉS. 
06-20-491-5089
+ LAKÁSSZERVIZ. Vízszerelés, 
ajtók, ablakok beállítása, zárszere-
lés, biztonsági zárak felszerelése. 
Bútorszerelés és gyártás (konyha 
és gardrób). 06-70-201-1292 
+ Azonnali kezdéssel vállalok 
KŐMŰVES MUNKÁT, BURKO-
LÁST, VÍZSZERELÉST, TETŐ-
JAVÍTÁST! Tel: 06-70-361-9679 
+ LAMINÁLT PARKETTA LERA-
KÁSÁT VÁLLALJUK. Tel: 06-20-
266-0104 

EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS
+ Gyógypedikűr: tyúkszem, sze-
mölcs, bőrkeményedés, vastag 
benőtt gombás köröm kezelése, 
ápolása. Talpmasszázs. Óva-
kodjon a feketén dolgozó házaló 
kontároktól! 30 év szakmai háttér. 
Bárándi József 06-20-532-7275
+ Ingyenes Meridián torna ked-
denként 8.30-9.30 között a Bio-
Fit Centerben. ( Gödöllő Állomás 
út-1-2/A)

OKTATÁS
+ Nehezen megy a tanulás, vagy 
csak nem jön a kívánt ered-
mény!? Szívesen segítek ta-
nácsadással, tréninggel. dr. Kiss 
Katalin fejlesztőpedagógus Tel: 
06-20-388-4953, e-mail: drkiss-
katalin1@gmail.com 

ADÁS-VÉTEL
+ Kastélyok berendezéséhez vá-
sárolok bútorokat, festményeket, 
ezüstöket, porcelánokat, bron-
zokat, antik órákat, stb. Teljes 
hagyatékot első ve-
vőként legmagasabb 
áron. Kiszállás díjta-
lan. Érd: 06-20-280-
0151, herendi77@
gmail.com 
+ Eladó egy kétsze-
mélyes, ágyazható 
kanapé 2 db fotellal 
(barack színű) meg-
kímélt állapotban. Ár 
megegyezés szerint. 
Tel: 06-70-907-5524 
+ Eladó 2 db exen-
teres présgép, 2 db 
inverter állványos 
fúró, satupad, satu, 
hegesztő, egyéb tar-
tozékok. Érd: 06-20-
334-9713 egész nap. 

GARÁZSVÁSÁR
+ GARÁZSVÁSÁR: 
Gödöllő, Címer utca 
13. (Csanak) 2018 
április 14-ig minden 
szombat, vasárnap 8-tól 15-ig. 
CSIPKETEÁVAL – ZENÉVEL vá-
runk mindenkit. Férfiruhák, edé-
nyek, akváriumok, bútorok, áll-
ványok, létrák, szerszámok (kézi, 
kerti), növények, kondigépek...
ami egy háznál összegyűlt és sok 
más. Érd: 06-309-483-340, gal-
gavolgye@citromail.hu 

ÁLLAT
+ Elvihető egy fiatal KOMONDOR 
kan kutya csak leinformálható 
helyre. Ár megegyezés szerint. 
Érd: zsuzsunagy@freemail.hu 

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
+ AKKUMULÁTOR minden típu-
sú gépjárműhöz szaküzletünkben 
vagy kiszállítással. Szolgáltatá-
saink: beszerelés, bevizsgálás, 
töltés-mérés, szaktanácsadás. 
Minőségi akkuk, új akciók. Gö-
döllő, Dózsa Gy. út 50. (Teme-
tővel szemben) 06-30-536-4300, 
28/611-728 www.akkugodollo.hu 
+ Eladó egy WV Poló kombi 1,6 
1998 évj. benzines, vonóhorgos. 
Vizsga: 2019. 06. Érd: 06-20-
246-4069 

MÉZ
+ MÉZET közvetlenül a terme-
lőtől, a Ludányi Méhészetből! 
Akác-, Virág-, Hárs-, Geszte-
nye-, Repce krém-, Lépesméz, 
Propolisz, Virágpor, DIÓBÉL 
kapható. 3kg fölött házhoz szál-
lítjuk.06-30-9891-721 
+ Vásároljon HAMISÍTATLAN, 
OMME zárszalagos mézet köz-
vetlenül a termelőtől! Akác-, 
Hárs-, Akác-hárs-, Repceméz. 
720ml-es csavaros tetejű befőt-
tes üveget cserébe elfogadok. 
Házhoz szállítás. Szabó Méhé-
szet Gödöllő, Lovas u.3. 28/417-
913 

EGyÉB
+ Te is egyedül vagy és elmúltál 
50? Szeretnél otthonról kimoz-
dulni, társaságba járni, kirándulni, 
utazgatni? Aktívabb, örömtelibb 
életet élni? Barátokra vagy akár 
társra lelni? Találkozzunk egy kö-
tetlen beszélgetésre! Rózsa. Írj 
e-mailt vagy sms-t: feherrozsa@
citromail.hu, 06-70-704-7747
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A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyer-
te: Várhegyi Ágnes, Kossuth L. u. 12., Hetényi Károly, Úrréti 
u. 4.
A dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyer-
te: Mihályi János, Erkel F. u. 2/A., Tóth Viktor, Szent János 
u. 17.
A Happy Box (petőfi-udvar) 2000 Ft-os utalványát nyerte: 
Személyi László, Hajnal u. 2. 
A Városi Mozi ajándékát nyerte: Eiben Istvánné, Szent János 
u. 16., Pusztaszeri Tiborné, Dózsa Gy. út 14/1.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási 
utalványát nyerte:  Sas István, Nyárfa u. 3., Gelei Boglárka, 
Fürdő u. 7.
Felhívjuk tisztelt megfejtőink figyelmét, hogy a nyereménysor-
soláson való részvételhez elengedhetetlen, hogy – akár postai 
úton, akár e-mailen küldik be a megfejtést – a nevük mellett a 
pontos postai címüket is megadják!
Köszönjük!


