
Hivatalosan is lezárult az a 
nagyszabású program, ami-
nek keretében megtörtént a 
Petőfi Sándor Általános Isko-
la energetikai felújítása, vala-
mint a Művészetek Háza felújí-
tásának utolsó, 3. üteme.

A projektre (a két elem bruttó be-
kerülési költségével, és annak 
kötelező járulékos költségeivel 
együttesen) 249.999.924 forint 
100 százalékos támogatást nyert 
Gödöllő Város Önkormányzata 
a KEHOP-5.2.9-16-2016-00033 
számú pályázatán.

A programnak köszönhetően 
a Petőfi Sándor Általános Iskola 

mintegy 2069 négyzetméter-
nyi felületének hőszigetelésé-
re, valamint a külső nyílászá-
rók cseréjére került sor. Bár 
az oktatási feladatokat és az 
iskolák fenntartását az állam 
elvette az önkormányzatoktól, 
a város számára fontos, hogy 
a gyerekek minél jobb körül-
mények között tanuljanak. 
A beruházás nettó költsége 
93.499.664 forint volt.

A fejlesztés jelentős lé-
pés volt a Művészetek Háza 
szempontjából is, ezzel a 3. 
ütemmel ugyanis teljes egé-
szében megújult az épület.

(folytatás az 5. oldalon)

Nagy érdeklődés és siker övezte a gödöllői 
vörös eszter aNNa grafikusművész legújabb 
kiállítás-megNyitóját a művészetek házábaN.

(11. oldal)

idéN jaNuárbaN megalakult a feNyves 
járőrszolgálat, hogy a városrészbeN élők 
miNdeNNapjait biztoNságosabbá tegye.

(6. oldal)

Megújulás nyertes pályázatból
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Június elsejével nyugállo-
mányba vonul dr. Nánási Éva 
címzetes főjegyző. Erről a ja-
nuár 25-i ülésen tájékoztatta 
a képviselő-testületet. A rend-
szerváltozás sűrűjében, 1989 
februárjában kezdett dolgozni 
a városházán. Személye 28 
éven át fémjelezte a gödöl-
lői önkormányzat működését 
és ez mintegy sorvezetőként 
szolgált beszélgetésünkhöz. 

– Önt Gödöllőn mindenki úgy 
ismeri, hogy a város jegyzője. 
De azt kevesen tudják, hogyan 
került erre a pályára. 
– Családi okokra vezethető visz-
sza, hogy a közigazgatásban töl-
töttem el az életemet. Édesapám 
jegyzőként kezdte szakmai pá-
lyafutását, mondhatni közigaz-
gatási családban nőttem fel. Hu-
mán érdeklődésem a történelem 
és az irodalom felé terelt. Külö-
nösen vonzott az az ismerethal-
maz, ami az államok történetét 
és működését írta le. Büszkén 
emlékezem vissza arra, hogy 
maximális pontszámmal vettek 
fel a jogi egyetemre. 
1977-ben, amikor végeztem, 
természetes volt, hogy a köz-
igazgatásban, a Szolnoki Városi 
Tanács Szervezési és Jogi Osz-
tályán vállaltam munkát, majd 
két év után a Szolnok Megyei 
Tanács azonos elnevezésű osz-
tályán dolgoztam tovább. A tele-
püléspolitikai döntéshozók mel-
lett alkalmam volt megismerni 
a közigazgatás sokszínűségét, 
a döntések megalapozásának 
módszertanát. Szolnok újító me-
gyének számított; a kétszintű 
közigazgatás kiépítése már az 
önkormányzatiság felé mutatott. 
Családi okok miatt váltottam 
munkahelyet 1989 februárjában, 
amikor is Gödöllői Városi Tanács 
titkárságvezetője lettem. Törté-
nelmi időben, hiszen ez volt az 
első város, ahol visszahívták 
a korábbi országgyűlési képvi-
selőt, majd megválasztották az 
első ellenzékit. Aláírásgyűjtés 
hatására lemondott a tanácsel-
nök, majd elment a vb-titkár és 
én lettem a megbízott vb-titkár. 
Levezényeltük a tanácsok meg-
szüntetését, az önkormányzat 
megalakulását, az önkormány-

zati választásokat. 1990. decem-
ber 12-én nevezett ki az újonnan 
megalakult képviselő testület 
jegyzőnek.
– Hogyan foglalná össze a 
jegyzői évtizedeket?
– Ahogyan az életben, úgy a 
közigazgatásban is mindig min-
den változik. Képesnek kell len-
ni arra, hogy a változásokhoz 
alkalmazkodjunk, ugyanakkor 
szükség van egy belső iránytű-

re, ami egyenesben tart a vál-
tozó feltételek között.  Az első 
időszak legnagyobb kihívása az 
volt, hogy hozzuk létre az önkor-
mányzatot, tanuljuk meg ennek 
a működését és olyan hivatali 
szervezetet alakítsunk ki, amely 
alkalmas az új feladatok ellátá-
sára. A 90-es évek elején sok 
olyan hangot hallhattunk, hogy 
a közigazgatásban dolgozókat 
szélnek kell ereszteni, s más 
emberek kellenek a helyükre. 
Szerencsére ezek a szélsőséges 
vélemények nem érvényesültek, 
hiszen rájöttek, hogy az igazga-
tás is egy szakma, azt is tanulni 
kell. A közigazgatás olyan közös-
ségi szolgáltatás, amire égetően 

szüksége van egy település kö-
zösségének, hiszen a születés-
től a halálig elkíséri az embert.
Abban a szerencsés helyzetben 
voltam, hogy szakmai pályafu-
tásom alkotó korszakát olyan 
időszakban éltem meg, amikor 
helye volt az innovatív gondolko-
dásnak és tudásnak. Nemcsak 
egy bürót kellett működtetni, ha-
nem létrehozni az önkormányzati 
intézményrendszert és kifundál-

ni, hogy az 
egyes tevé-
kenységeket 
milyen szer-
vezeti for-
mában lehet 
a leghaté-
konyabban 
működtetni. 
Ez egy köz-
i gazga tás i 
szakember 
számára a 
munka örö-
mét adja. A 
mai kihívá-
sok más ter-
mészetűek. 
Az innová-
ció kevésbé 
adatik meg a 
települések-
nek, és aho-
gyan korlá-
tozódott az 
önkormány-
zatok mű-
ködési és 
döntési sza-
b a d s á g a , 
a hivatalok 

mozgástere is csökkent. 2010 
után a polgármesteri hivataloktól 
elkerült számos hatáskör, ami-
ben megvolt a települési jegyző 
döntési, mérlegelési lehetősége. 
A parketta, amit korábban be 
lehetett táncolni, jelentősen be-
szűkült. 
A 28 év egy pozícióban állan-
dó tanulást, folyamatos napra 
készséget igényelt. Rengeteget 
kellett olvasni, konferenciákra, 
tanfolyamokra járni, ugyanakkor 
informálódni az aktuális politi-
kai helyzetről, hiszen a jegyző 
számára elengedhetetlen hogy 
a közpolitikában is tájékozott le-
gyen. Szerencsés voltam abból 
a szempontból is, hogy nagyon 

jó munkatársakat sikerült a hiva-
talba hozni és jól lehetett velük 
dolgozni.
– Miként élt polgárként a vá-
rosban?
– Egy kistelepülésen biztosan 
nem, de Gödöllőn magánember-
ként is el tud vegyülni a jegyző a 
sokaságban, a hétköznapokban 
ugyanúgy élek, mint a többi pol-
gár. Persze az utcákon, az üzle-
tekben azért sokan tudják, hogy 
én vagyok a jegyző.  Jól esik, 
hogy ha az emberek rám kö-
szönnek és azt is természetes-
nek tartom, hogy megállítanak 
az utcán és kérdeznek. Voltak 
persze olyan esetek, amikor az 
állampolgárokkal kevésbé si-
került szót érteni. De arra azért 
nem volt példa, hogy ne tudtam 
volna dühös embert megnyug-
tatni és megbeszélni vele, hogy 
adott esetben az ügye nem in-
tézhető el úgy, ahogyan azt ő 
szeretné. És van még egy szintje 
az életemnek, hiszen a szakmai 
közéletben is volt, van mondan-
dóm. Az 1990-es évek legelejé-
től számos előadást tartottam 
konferenciákon, tagja voltam az 
Országos Közigazgatási Vizs-
gabizottságnak, részt vettem a 
közigazgatási reformok kidolgo-
zásában, az 1995-ben létreho-
zott Jegyzők Országos Szövet-
ségének kezdetektől elnökségi 
tagja voltam egy időszakban el-
nökként is jegyeztem a szerve-
zetet. Tanítottam a Szent István 
Egyetemen is jó néhány éven át 
közigazgatási jogot, majd önkor-
mányzati gazdálkodást.
– Hogy sikerült Gödöllőt meg-
szeretni?
– Nagykunsági lány vagyok, s a 
mai napig szerelmese az Alföld-
nek. Az első, amit itt meg kellett 
szeretnem, az a dombság, ahol 
a látóhatár korlátozott. Élvez-
tem, hogy nem minden egyenes, 
hanem vannak emelkedők és 
lejtők; sokat sétáltam gyalog Gö-
döllőn és a környékén is. Meg-
szerettem a várost, megszeret-
tem az embereket.  A gödöllőiek 
lokálpatrióták, jóságosak, nyitot-
tak, befogadók. Ez az én tapasz-
talatom. Büszke vagyok rá, hogy 
részese lehettem a város fejlesz-
tésének. Úgy gondolom, igazat 
mondok azzal, hogy amikor 

„Büszke vagyok rá, hogy részese lehettem a város fejlesztésének” 

Beszélgetés dr. Nánási Éva címzetes főjegyzővel 
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A képviselő-testület idei első 
ülésén, január 25-én 9 igen sza-
vazattal és 3 tartózkodással el-
fogadta a Gémesi György pol-
gármester által benyújtott 2018. 
évi költségvetést. A döntéshozók 
a rendeletet 6 milliárd 390 millió 
forint költségvetési bevétellel, ki-
adását 8 milliárd 598 millió forint 
főösszeggel állapították meg. A 
költségvetési egyensúly biztosí-
tása érdekében 208 millió forint 
belső finanszírozási célú előző 
évi költségvetési maradványt, 
valamint 2 milliárd forint forgatási 
célú értékpapír beváltási bevételt 
vontak be a bevételek közé.
A költségvetés biztonságos gaz-
dálkodást tesz lehetővé idén is, 
de az iparűzési adóbevétel mint-
egy 500 millió forinttal fog csök-
kenni a TEVA Zrt. gödöllői árbe-
vételének apadása miatt. A helyi 
adókból származó bevételt 3 mil-
liárd 308 millió forintra tervezték, 
ennek a háromnegyed része az 
iparűzési adóból származik. Az 
önkormányzat tényleges (a nettó 
finanszírozás során várható) ál-
lami forrása 883 millió forint lesz. 
Az úgynevezett szolidaritási hoz-
zájárulás 277 millió forintot vesz 
el a város pénzforrásaiból. Mint 
ismeretes, a köznevelési intéz-
mények működtetése teljes kö-
rűen az állam feladata lett 2017. 
január 1-jétől, de a magas jöve-
delemtermelő képességgel ren-
delkező önkormányzatok, mint a 
gödöllői is, szolidaritási hozzájá-
rulást fizetnek. Ami – mint a pol-
gármester elmondta – magasabb 
annál a pénzösszegnél, amit még 
az önkormányzati tulajdonban 
lévő iskolák fenntartására fordí-
tottak.
A kötelező működési feladatok 

kiadásaira 5 milliárd 163 millió fo-
rintot terveztek, az önként vállalt 
feladatok költségkerete 146 millió 
forint. A működés városhoz tarto-
zó területein nem lesz visszalé-
pés a megszokott szolgáltatások-
ban. Az önként vállalt feladatok 
keretéből 56 millió forint jut tá-
mogatásokra, ebből a legtöbbet, 
(27,6 millió forint) a kiemelt mű-
vészeti csoportok kapják. 
A korábbi fejlesztések fenntartása 
– például főtér, királyi váró, térfel-
ügyeleti rendszer, óvodák, szállo-
da – is költségekkel jár. Mindezzel 
együtt a jelenlegi önkormányzati 
ciklus gazdasági programjának 
megfelelően alakulnak a fejleszté-
sek, amelyek idei kerete 2 milliárd 
568 millió forint. 
Út, járda, kerékpárút, buszvárók 
és parkolók építésére, gyalo-
gátkelőhelyek fejlesztésére 675 
millió forint áll rendelkezésre, 
benne a kommunális adó 200 
millió forintos bevételével. A víz,  
szennyvízelvezetés, szennyvízte-
lep, szennyvízhálózat rekonstruk-
ció kerete 321 millió forintos. Ösz-
szesen tehát egymilliárd forintot 
fektet idén a város az infrastruk-
túrába. 
A főtér bővítése és területrende-
zése 485 millió forintba kerül. A 
beruházás első ütemében a ki-
szolgáló és iroda épület készül el 
a tereprendezéssel, támfalépítés-
sel, a közművek elhelyezésével. 
A második ütemben történik meg 
a végleges terep, a zöldfelület és 
a burkolat kialakítása, a „Gong” 
áthelyezése, valamint a Sza-
badság tér 6. szám előtti terület 
rendezése. A harmadik ütemben 
kerülnek helyükre a játszóeszkö-
zök, utcabútorok, kandeláberek. 
Végül a fák és egyéb előnevelt 

növényzet, növényfalak beülteté-
se és a tartószerkezet kiépítése 
történik meg. A fák esetében 2 év 
utógondozásra lesz szükség.
A Várkapitányi lakban a belső 
munkálatok történnek meg. Ebbe 
beletartozik többek között az épü-
let földszintjének műemléki hely-
reállítása és korszerű közösségi 
funkcióra való alkalmassá tétele, 
a gépészeti és elektromos hálózat 
kiépítése, a kő- és festett falfelü-
letek restaurálása, a belső ajtók 
restaurálása, korhű utángyártása. 
Egyéb feladatokkal együtt 105 
millió forint áll itt rendelkezésre.
Közterületi játszóterek fejlesztésé-
re 57 millió forint szolgál. Folytatják 
a megkezdett Rönkvár-fejlesztést 
egy többgenerációs, időseknek és 
különböző gyermek-korosztályok-
nak is élményt nyújtó játszótéri fej-
lesztéssel. Ezen kívül tervezik az 
Úrréti tó mellett lévő kis játszótér 
fejlesztését, illetve a Szőlő utcai 
négyemeletesek mögötti zöldterü-
leten egy - a kutyások aktív kikap-
csolódásának teret adó - kisebb 
agility park megvalósítását.
A fejlesztési tartalék 419 millió fo-
rint. 

***
Hozzájárult a képviselő-testü-
let ahhoz, hogy a Tormay Károly 
Egészségügyi Központban a kar-
diológiai szakrendelés 8 szakor-
vosi óraszámmal megemelked-
jen, a belgyógyászat 8 szakorvosi 
órája terhére.

***
Az önkormányzat árverésen ér-
tékesíti a 4284/2 helyrajzi számú, 
Harmat utca 8. szám alatti, 50 nm 
alapterületű lakást bruttó 9,3, a 
159/A/39 helyrajzi számú, Zom-
bor utca 1., 2/7. szám alatti, 34 nm 
alapterületű lakást bruttó 10,8 és 

az 5884/6/ A/42 helyrajzi számú, 
Palota-kert 6., 10/2. szám alatti, 
57 nm alapterületű lakást brut-
tó 16,2 millió forintos kikiáltási ár 
megjelölésével.

***
Eredménytelennek nyilvánította 
a képviselő-testület a menetrend 
szerinti helyi autóbusz-közlekedés 
ellátására meghirdetett pályázatot 
költségvetési fedezethiányra való 
hivatkozással, egyben elrendelte 
újabb pályázat kiírását. 

***
A képviselő-testület Pest megye 
6. számú Országgyűlési Egyéni 
Választókerületi Választási Bi-
zottság tagjának választotta dr. 
Szőke Pált, Riteczné dr. Vámos 
Katalint és Tokai Norbertet, pót-
tagjának Gaálné dr. Merva Mári-
át és Lőrincz Józsefet.

***
A képviselő-testület a Balatonlelle, 
Úszó u. 5. sz. alatti üdülő ingat-
lan bérletére-üzemeltetésére kiírt 
kétfordulós, versenytárgyalásos 
pályázat eredményeként megál-
lapította, hogy a pályázatra egy 
ajánlat érkezett be, mely ajánlat 
érvényes, a pályázó az alkalmas-
sági feltételeknek megfelel. A tes-
tület elfogadta a Villa Oliver Kft. 
pályázó bérleti-üzemeltetési szer-
ződéses ajánlatát.

***
Az önkormányzat pályázatot nyújt 
be a Nemzeti Kulturális Alap fel-
hívására „A gödöllői Várkapitá-
nyi lak belső részleges felújítási 
munkáinak kivitelezése” címmel. 
Nyertes pályázat esetén biztosít-
ja a megvalósításhoz szükséges 
önerőt a 2018. évi költségvetés 
terhére 15,5 millió forint értékben.

***
A képviselő-testület első félévi 
munkaterve szerint a soron kö-
vetkező ülések időpontja: február 
22., március 22., április 19., május 
17., június 21.

(lt)

képviselő-testületi ülés 

Több mint 2 milliárd forint fejlesztésekre

1990-ben megalakult az önkor-
mányzat nem igazán jó állapot-
ban vettük át a várost. Nagyon 
hiányos volt az infrastruktúra. 
Milliárdokat fektettünk a földbe, 
hogy megoldjuk a víz- és föld-
gázellátást, a szennyvízelveze-
tést. Az utak szörnyű állapotban 
voltak. Ezeket a nagyon komoly 
hátrányokat kemény munkával 
kellett ledolgozni, de úgy gondo-
lom, ma már egy modern euró-
pai városban élünk.
– Mely fejlesztések állnak leg-
közelebb a szívéhez?  
– Nálam a városi piac és a mú-
zeum együttese, a városi könyv-

tár és a főtér a dobogós. Úgy 
gondolom, a főtér valóban alkal-
mas arra, hogy a város nappalija 
legyen, s az emberek is szeretik. 
Megnyugtat és fel is üdít, amikor 
dolgozószobám ablakából kiné-
zek a főtérre. Ám annak is örü-
lök, hogy egyik kezdeményezője 
lehettem a Gödöllői Új Művészet 
Közalapítvány létrehozásának, 
amely megteremtette a kortárs 
gödöllői művészek műhelyét.
– Mi a titka a polgármesterrel 
majd egy emberöltőn kitartó 
együttműködésnek?   
– Nemigen tudok olyan telepü-
lésről, ahol erre példa lenne. 

Sokszor kérdezték ezt tőlem, 
én mindig azt válaszoltam, hogy 
jól kell ismerni és értelmezni a 
polgármester elvárásait, köve-
telményeit. Harmonikus munka-
kapcsolatot kell vele kialakítani, 
ami nem azt jelenti, hogy nincs 
konfliktus vagy nézeteltérés, vi-
szont fel kell építeni és meg kell 
tartani egy alapvető bizalmat a 
két vezető között. A jegyzőnek 
szakmailag topon kell lenni. 
Szakszerűen kell kezelnie, vég-
rehajtania a polgármester és a 
képviselő-testület döntéseit. A 
jegyző nem politizál, hanem az 
önkormányzatot szolgálja. Most 

azonban, hogy elértem a nyug-
díjkorhatárt, úgy éreztem, itt az 
ideje annak, hogy átadjam a 
stafétabotot, mint hivatalveze-
tő. 2019-től számtalan változás 
várható, amely befolyásolja az 
önkormányzati működést és az 
igazgatás módját. A szükségsze-
rűen végrehajtandó változásokat 
már egy új vezetőnek kell irányí-
tania. Nyugdíjas éveimben is itt 
élek majd a városban és min-
den segítséget meg fogok adni 
a munkában is, ha ezt igényelni 
fogják és szükségét érzik. Meg-
tiszteltetés, hogy a város jegyző-
je lehettem.         (lt)
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A képviselő-testület ülése iránt 
nagy érdeklődést tanúsított a 
Fidesz által támogatott média, 
mint az Echo TV, a Demokrata 
és a Pesti Srácok. Az ülés kez-
dete előtt a képviselők joggal 
gondolhatták azt, hogy a nagy 
figyelmet a „betelepítési” és 
„Soros-terv” téma ébresztette, 
amelyekről a kormánypárti kép-
viselők önálló indítványt terjesz-
tettek elő. Az idei költségvetés 
tárgyalása előtt azonban meg-
érkezett Vécsey László ország- 
gyűlési képviselő is, akit nagy 
örömmel köszöntött Gémesi 
György polgármester, hiszen 
négy év alatt második alkalom-
mal jelent meg az önkormány-
zat vezető testületének ülésén 
az egyébként állandó meghívott 
politikus. Azonnal kiderült, hogy 
a fideszes képviselők költségve-
tési módosító indítványai miatt 
érkezett, amikkel az előterjesz-
tés vitájában az uszoda beruhá-
zás került középpontba.

A fideszes 
képviselők és 
a fideszes ho-
natya többször 
is említették, 
hogy ennek a hatalmas, 4,6 mil-
liárd forintos beruházásnak örül-
nie kellene a városnak. A közel 
3200 település szinte mindegyi-
ke örülne is ilyennek, Gödöllő 
azonban szerintük akadályokat 
gördít a megvalósítás útjába.

Gémesi György ekkor meg-
kérdezte, hogy milyen akadályo-
kat gördített a város a beruházás 
elé, hiszen az önkormányzat ed-
dig minden tőle telhetőt megtett 
annak megvalósulásáért. Mó-

dosította például a helyi építési 
szabályzatot, éppen az uszoda-
beruházás megvalósítása érde-
kében. Vécsey László viszont 
négy év után most először adott 
tájékoztatást a projektről. A múlt 
évben az önkormányzat város-
fejlesztési bizottsága kérte a vá-
ros országgyűlési képviselőjét, 
hogy ismertesse a beruházás 
helyzetét, de a meghívást akkor 
levélben visszautasította, mond-
ván, nem ő a beruházó, tehát a 
bizottság forduljon a beruházó 
Nemzeti Sportközpontokhoz.

Az állami forrásból megvaló-
suló nemzetközi versenyekre 
alkalmas uszoda építését még 
2014. március 6-án jelentette 
be Vécsey László és azt ígér-
te, hogy ez 2015-ben elkészül. 
Igaz, akkor még 3 milliárdos 
beruházásról beszéltek. A mun-
kálatok azóta sem kezdődtek el, 
a tervezett költségek azonban 
már 4,6 milliárd forintra rúgnak, 
de csak az első ütemben. Köz-

ben ugyanis kiderült, a fejlesz-
tésnek lesz egy második üteme 
is, aminek a költségei jelenleg 
ismeretlenek a közvélemény 
előtt.

Vécsey László azt hozta fel, 
hogy az uszoda területéből ki-
vont közel 1800 négyzetméter 
akadályozza az uszoda fejlesz-
tését. Ez azért érdekes, mert a 
kivonás még 2015-ben történt 
jogszabályi előírás alapján. A 
telekkialakítás éppen a beruhá-

zó kérésére történt, ekkor derült 
ki, hogy a szóban forgó terület 
kikerülne az állami tulajdonból.

A Rákos-patak menti közte-
rületi sávra funkcionálisan azért 
van szükség, mert a város egy, 
az Alsópark gyalogos megköze-
lítésére, és a térségi kerékpáros 
infrastruktúra átvezetésére szol-
gáló sétányt tervez megvalósíta-
ni, amely a Pest Megye Önkor-
mányzatának Közgyűlése által 
elfogadott Rákos-patak Völgye 
Térségfejlesztési Koncepcióban 
és Stratégiai Programban is ki-
emelt szerephez jut. A területre 
egyértelműen közfeladat ellátá-
sa miatt van szükség,

2017 júliusában Vécsey Lász-
ló maga nyilatkozta azt a Szilas 
TV-ben, hogy „ez az uszoda 
beruházás, állami területen, ki-
emelt kormányberuházás ke-
retében, tehát mindenféle he-
lyi szándékot, vagy esetleges 
késleltetési lehetőséget kizárva 
valósul meg… Ez egy teljes 

mértékben állami beru-
házás… Ez egy kiemelt 
állami beruházás, ami 
megy maga útján.”

Azt is nyilatkozta, hogy 
az ősszel megkezdődik 
az uszoda építése és 
neki egy ciklus alatt si-
kerül felépíteni Gödöllőn 
az uszodát. Most, a vá-
lasztások előtt, sajnos, 
az látható, hogy az uszo-
da beruházásból eddig 
semmi nem valósult meg 
és ezt talán valahogy ki 
kell magyaráznia a kép-
viselőnek.

Vajon miért nem tör-
tént meg 
még egy 
kapavágás 
sem? Ezért 
kellett ilyen 
hirtelen a 
képviselő 

testület elé hozni ezt a dolgot?
A polgármester egy korábbi, 

az uszoda beruházás helyze-
téről érdeklődő levelére azt vá-
laszolta Vécsey László, hogy a 
polgármester forduljon a minisz-
tériumhoz. Ő ezt meg is tette. 
Seszták Miklós miniszternek 
2017 decemberében írt levelet, 
amiben azt tudakolta, hogy mi-
ben tudja a város elősegíteni az 
építkezést, illetve mondják meg 
pontosan azt, hogy mi az, ami-

ben a város azt akadályozza, hi-
szen a városnak is fontos, hogy 
felépüljön az uszoda. A levélre a 
mai napig nem érkezett válasz.

Simon Gellért és Vécsey 
László is arról beszéltek, hogy 
a patak parti terület város álta-
li megvételének pár százezer 
forintos költségén múlik a 4,6 
milliárdos beruházás sorsa. Gé-
mesi György erre azt válaszolta, 
sajnálatos, hogy a két képvi-
selő sem tudja megmondani, 
pontosan mekkora összegre 
van szükség, mert arról csak 
hasra ütésszerűen beszélnek. 
Ha jelzik a konkrét összeget, ő 
azonnal összehívja a képvise-
lő-testület rendkívüli ülését és 
az önkormányzat megvásárolja 
a földterületet, ha annak az árát 
a városi költségvetésből ki le-
het gazdálkodni. Készek ezzel 
is elősegíteni, hogy az uszoda 
építése végre valóban elindul-
hasson. Megemlítette, s ennek 
az országgyűlési képviselő sem 
mondott ellent, hogy költségve-
tést módosító javaslatokat akár 
az önkormányzatoknál, akár az 
országgyűlésben konkrét szá-
mokkal és azok forrásával kell 
megjelölni.

Szintén felhozták a fideszes 
képviselők, hogy az uszoda 
közúti csatlakozásában megé-
pítendő körforgalom előírása is 
akadályozza a beruházást, hol-
ott azt saját szakértőik is szük-
ségesnek találták. Sőt, a fide-
szes önkormányzat képviselők 
is megszavazták, hogy már az 
első ütemben meg kell építeni a 
körforgalmat.

Gödöllő saját forrásaiból, költ-
ségvetése részarányában 5 millió 
forinttal járul hozzá a körforgalom 
megépítéséhez. Bár a fideszes 
képviselők ennél többet kérve, 2,7 
milliárd forintos fejlesztési keretre 
hivatkoztak, tudni kell, hogy a vá-
ros csak az átmenetileg szabad 
pénzügyi keretét kamatoztatja, 
azokat a költségvetési év során 
fokozatosan fordítja a betervezett 
kiadásokra.

Gémesi György megerősí-
tette: a város eddig is minden 
segítséget megadott, ha arra 
szükség volt a beruházáshoz. 
Egyébként arra is van lehető-
ség, hogy a patakparti terület 
állami tulajdonban maradjon, s 
az önkormányzat vállalja a kar-
bantartását.        (LT)

A Fidesz szeriNT pár százezer ForiNToN múlhAT A közel 
5 milliárdos, kiemelT állAmi TámogATású uszodA sorsA

Vécsey László: „Ez az uszoda beruházás, állami területen, 
kiemelt kormányberuházás keretében, tehát mindenféle he-
lyi szándékot, vagy esetleges késleltetési lehetőséget kizárva 
valósul meg…”               (Szilas TV, 2017. július)
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Simon Gellért és Molnár Ár-
pád fideszes képviselők a kép-
viselő-testületnél benyújtották 
„A Soros-terv, illetve a Soros 
György és a Nyílt Társadalom 
Alapítványok által támogatott 
bevándorlásszervező irodák 
Gödöllőn való működésüknek 
elutasítása” című indítványukat.

Gémesi György polgármes-
ter sajnálatosnak vette, hogy 
ismét elindult egy új kampány-
hadjárat. A két képviselőhöz 
kérdéssel fordult, hogy tud-
nak-e olyan alapítványról vagy 
civil szervezetről, amelyik „be-
vándorlás-szervezéssel” fog-
lalkozik a városban, hiszen 
beadványuk Gödöllőn működő 
szervezetekről szól, melyre a fi-
deszes képviselőktől nemleges 
választ kapott. Nincs ismeretük 
arról, hogy ilyen szervezet mű-
ködne Gödöllőn. 

Miután a beadvány gödöllői 
alapítványokra vagy civil szerve-
zetekre vonatkozott, ezáltal az 
előterjesztés okafogyottá vált.

A polgármester arról is szólt, 
szomorú, hogy ismételten fél-
revezetik az embereket, hiszen 
az előterjesztéssel szinte egy 
időben kiderült, hogy a magyar 
kormány tavaly 1300 menekül-
tet fogadott be. (Annak a brüsz-
szeli kvótának az alapján, amit 
kampányaikban elutasítanak 
– a szerk.) Gémesi György el-

mondta azt is, hogy Kocsis 
Máté, a Fidesz egyik szóvivője 
arról nyilatkozott, hogy Buda-
pesten 50 menekültet helyeztek 
el. Mit szólnak ahhoz a képvi-
selők, kérdezte, hogy a mene-
kültekkel kapcsolatos költségek 
75 százalékát az Európai Unió, 
25 százalékát pedig a magyar 
állam fizeti? Az Európai Parla-
mentben a gödöllői testület ülé-
se előtti napon Deutsch Tamás 
és többi fideszes európai uniós 
parlamenti képviselő megsza-
vazták, hogy a migránsokat se-
gítő civil szervezetekkel együtt 
kell munkálkodni a menekültek 
érdekében. Most akkor kinek 
higgyen? A gödöllői vagy a 
brüsszeli fideszes képviselők-
nek?

A kormány migrációt elutasító 
kampánya 39 milliárd forintba ke-
rült, folytatta Gémesi György és 
a végére kiderült, nem mondtak 
igazat azok, akik azt állították, 
hogy Magyarországra egyetlen 
egy menekült sem jön be.

Hozzátette: a belügyminiszter 
sajtótájékoztatón jelentette be, 
hogy a szóban forgó családo-
kat nyílt területen helyezték el, 
s a jogszabályok szerint kapnak 
anyagi támogatást. Egy részük 
segélyből él, a másik közfoglal-
koztatott, s vannak, akik diplo-
másként helyezkedtek el. Pin-
tér Sándor azt is mondta, nem 

hiszi azt, hogy Soros György 
ez idáig bárkinek is mondta vol-
na, hogy ilyen szervezésben 
részt vesz. Kovács Zoltán kor-
mányszóvivő szerint, ha Soros 
György ilyen tevékenységet vé-
gezne és kiderülne róla, hogy 
ilyen tevékenységet végez, 
akkor a magyar jogszabályok 
rá ugyanúgy vonatkoznak, s 
annak alapján fognak eljárni. Az 
újságírói kérdésre, hogy tehát 
Soros György nem végez ilyen 
tevékenységet, az volt a válasz, 
hogy az emberek jogkövető 
magatartásából indulnak ki a 
hatóságok. Navracsics Tibor, 
a kormány által jelölt európai 
uniós biztos egyértelműen kije-
lentette, hogy nincs Soros-terv 
és nem foglalkozik a bizottság 
ilyen tervekkel.

Magyarországra két ponton 
érkezhetnek bevándorlók – ezt 
a belügyminiszter világosan 
megmondta és ezen a két pon-
ton az Állampolgársági és Be-
vándorlási Hivatal adja meg a 
jogosítványokat és meg is adta 
2017-ben 1300 embernek. 

Simon Gellért szerint a kor-
mány nem illegális bevándor-
lókat, hanem oltalmazott sze-
mélyeket engedett be; brüsszeli 
képviselőik a nők elleni erősza-
kot elitélő és a női esélyegyen-
lőséget támogató parlamenti 
jelentést szavazták meg. 

Két évvel ezelőtt azzal fenye-
gettek, hogy a polgármester 
1500 migránst akar betelepíteni 
Gödöllőre – emlékeztetett Gé-
mesi György. 

Mi ilyet soha nem mondtunk, 
reagált Simon Gellért. 

Gémesi György kérdésére, 
hogy a tavaly beengedett 1300 
menekültből, akit befogadott a 
kormány, hányat helyeztek el 
Gödöllőn, Simon Gellért azt 
válaszolta, nem tud egyről 
sem. 

Miután Simon Gellért visz-
szautasította, hogy azt állítot-
ták volna, a polgármester 1500 
migránst akar betelepíteni a 
városba, Gémesi György egy 
cikket idézett, amiben a követ-
kezőt írták: „Gödöllő polgár-
mestere 1500 menekültet akar 
a városba betelepíteni – állító-
lag ezzel riogatta a napokban a 
helybelieket egy kampányren-
dezvényen Vécsey László, a 
körzet fideszes országgyűlési 
képviselője”. Azt mondta a kép-
viselő, tette hozzá a polgár-
mester, hogy Gödöllő fokozott 
veszélyben van, akár 1500 
migráns Gödöllőre való betele-
pítése is lehetséges.

A polgármester azt tanácsol-
ta Simon Gellértnek, hogy ha 
már előhozták a Soros-tervet, 
kérdezze meg erről azokat a fi-
deszes politikusokat, akik egy-
kor az alapítvány támogatásá-
val tanultak.

(l.)

(folytatás az 1. oldalról)  
A projekt során a felső szint 

és a tető korszerűsítését végez-
ték el, 162 nyílászáró cseréjére, 
valamint a kupola és a palást 
rész hőszigetelésére és 
a lapostető utólagos 
hő- és víz-
szigete-

lésére került sor, mintegy 2500 
m2 felületen.  A felújítás nettó 
költsége 87.660.570 Ft volt. A 
projekt 2017 áprilisában kezdő-
dött és 2018 elején fejeződött 

be.

A Petőfi Sándor Ál-
talános Iskolában ja-
nuár 25-én megtartott hivatalos 
zárórendezvényen elsőként 
Gémesi György, Gödöllő pol-
gármestere mondott köszön-
tőt, aki összefoglalta az elmúlt 

években már végrehajtott 
fejlesztéseket, majd a most 
elvégzett munkát. Mint 
mondta, amennyiben a 
jövőben lesz pályázati le-
hetőség, ami az oktatási 
intézmények felújítását 
segíti, az önkormányzat 
továbbra is partner lesz. 

Majd Eich László, a 
KLIK dunakeszi tankerül-
tének igazgatója mondott 
köszönetet mindazok-
nak, aki részt vettek a 
munkában, beszédében 
nem csak a fejlesztést, 

hanem az iskolában folyó peda-
gógiai munkát is méltatta. Kije-
lentette, a felújításnak köszön-
hető megtakarítás nem kerül el 
az intézménytől, az ennek ered-
ményeként megmaradó pénzt 
az iskolára költik. 

Végül, de nem utolsó sorban, 
Gubáné Csánki Ágnes, az is-
kola igazgatója kapott szót, aki 
felhívta a figyelmet arra, sokan 
magukénak érzik az intézményt, 
s ez megmutatkozik azon is, 
hogy az elmúlt tíz évben több 
mint 400 millió forintból fejlőd-
hetett az iskola, köszönhetően 
az önkormányzatnak,a  tanke-
rületnek, az iskola alapítványá-
nak, a pályázatoknak, valamint 
a különböző támogatóknak.

(ny.f.)

gödöllőN is sorrA kerülT soros

250 millióBól korszerűsíTeTTÉk 
A peTőFi iskoláT És A művÉszeTek házáT
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Idén januárban jött létre a Feny-
vesi Járőrszolgálat azzal a szán-
dékkal, hogy a városrészben 
élők mindennapjait biztonságo-
sabbá tegye és visszaszorítsa az 
illegális tevékenységek számát. 
Ezzel kapcsolatban kérdeztük a 
járőrszolgálat vezetőjét, Novák 
József polgárőrt.

– Sajnos az utóbbi években nagyon 
elszaporodott a bűncselekmények 
száma a környéken, például a Feny- 
vesi nagyúton szinte mindenki volt 
már bűncselekmény elszenvedő-
je – én is – törtek be hozzá vagy 
elvittek valamit a kertekből. Felvet-
tük a kapcsolatot a rendőrséggel, 
ők javasolták, hogy indítsuk el a 
SZEM-mozgalmat (Szomszédok 
Egymásért). Az Ózonpajzs Pol-
gárőr Egyesület irányítása alatt 
elkezdtük a mozgalmat és kiváló 
munkakapcsolat alakult ki, sokan 
csatlakoztak a SZEM-hez és én be-
léptem a polgárőrökhöz is – mond-
ta el Novák József.

– Majd megalapították a Fenyve-
si Járőrszolgálatot.
– Úgy éreztük, hogy tenni kell va-
lamit az utcai száguldozás, illegális 
szemétlerakás, falopás, kábelége-
tés és egyéb bűncselekmények 
ellen. A járőrszolgálat jelen pilla-
natban két bekamerázott, környe-
zetbarát gépkocsival (egy teljesen 
elektromos meghajtásúval és egy 
földgázzal üzemelővel) és számta-
lan taggal rendelkezik. Egyébként 
az autóinkat a rajta lévő logónkról 
lehet megismerni.
– Ugyanúgy járőröznek, mint a 
rendőrök?
– Igen, csak mi nem intézkedhe-
tünk, ha fülöncsípünk egy gyanús 
egyént, aki éppen elkövet valami 
törvénybe ütközőt. Ilyenkor szólunk 
a rendőrségnek. Egyébként min-
den áldott nap cirkálunk és járjuk az 
utcákat; aki éppen ráér, az autóba 
ül. Hasznos ez, mert sok esetben 

már a jármű jelenléte is elriaszthat 
egy esetleges bűnelkövetőt a szán-
dékától.  
– Van visszatartó ereje a jelenlé-
tüknek?
– Bár még nagyon újak vagyunk, 
az már most megfigyelhető, hogy 
az erdőkből már nem hordanak 
annyi fát, mint korábban, illetve a 
széthordott hulladék mennyisége 
is visszaszorulóban van. Fontos 
dolgok ezek is. Összefoglalva el-

mondhatom, hogy 
szükség van ilyes-
fajta tevékenység-
re, mert amellett, 
hogy visszariasztó 
hatása van, még 
közösségkovácsoló 
erővel is bír. A visz-
szajelzések alapján 
pedig a jelenlétünk 
biztonságot ad az itt 
élőknek; az idősebb 
korosztály különö-
sen örül ennek.

– Mennyire ismerik Önöket a kör-
nyéken?
– Szeretnénk, ha minél többen 
megismernének minket és tudják, 
hogy a Fenyvesi Járőrszolgálattal 
bármikor kapcsolatba léphetnek.
– Hogyan?
– Az autókon is rajta van a telefon-
szám, ami nálam csörög: 70-605-
0498.
– Vannak-e már esetleg konkrét 
terveik?
– Hát, lehet hogy csak álom marad, 
de szeretnénk egy iskolabuszhoz 
hasonló szolgálatatást beindíta-
ni. Lenne egy kolléga, aki mintegy 
tehermentesítve a szülőket (már 
aki hozzájárul), maximális bizton-
ság mellett óvodába vagy iskolába 
szállítaná a gyerekeket és közben 
ellátna járőr feladatokat is. Szeret-
nénk növelni az itt élők biztonság- 
és komfortérzetét és a SZEM-tagok 
számát.           (rk)

megAlAkulT A FeNyves 
JárőrszolgálAT 

KEDVES TAGoK, MozGÁSKoRLÁTozoTTAK! 
 
A Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egye-
sületének Gödöllői területi csoportja következő fogadóóráját 
február 7-én, 15-16 óra között tartja.
Helyszín: Civil Ház, Gödöllő, Szabadság út 23.  

E-mail: mkmore.godollo@gmail.com
Telefon: 06/30-295-2456
Web: www.mozgasserultek.hu
 
Amiben tudunk a hozzánk fordulóknak segíteni:
• tagkönyv érvényesítése;
• információszolgáltatás ügyintézéséhez
„Lakás Akadálymentesítési Állami Támogatások” (LÁT) parkoló 
kártya, gépjármű adókedvezmény, autószerzési támogatás
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A   cipősdoboz akció 
során most is több 
száz ajándékot készí-
tettek a városunkban 
élők, amiknek a jelen-
tős részét a Művésze-
tek Házában gyűjtöt-
ték össze.
Nem volt véletlen, 
hogy a szervezők azt 
kérték, akik bekap-
csolódnak az adomá-
nyozásnak ebbe a 
formájába, elsősorban 
gyerekeknek szóló 
könyveket, játékokat 
készítsenek össze. 
Ezek a csomagok 
ugyanis nekik készül-
nek. Pecze Dániel 
(Gödöllői Lokálpatrió-
ta Klub), a Társadalmi 
Felzárkóztatási Kere-
kasztal munkáját koordináló ön-
kormányzati képviselő és mun-
katársai idén a Montágh Imre  
Általános Iskolába  juttatták el, 
ahol az intézmény karácsonyi 

ünnepsége keretében adták át.
A szervezők köszönetet mon-
danak a Művészetek Házának, 
amiért befogadták a csomago-
kat és segítették a gyűjtést.   (jk)

2021-ben lesz 900 esztende-
je, hogy a premontrei rendet 
Szent Norbert megalapította, 
az évfordulót ünneplő rend 
magyarországi szervezete szá-
mára 9,7 milliárd forintos támo-
gatást nyújt a kormány. Erről 
tartott tájékoztatót január 25-én 
Gödöllőn a Premontrei Auditó-
riumban Soltész Miklós, az Em-
beri Erőforrások Minisztériu-
mának egyházi, nemzetiségi és 
civil társadalmi kapcsolatokért 
felelős államtitkára. 

A közel tízmilliárd forintból Gödöl-
lőn, Keszthelyen, Türjén, Zsám-
békon és Nagyváradon támogat-
ják az egyházi szervezet oktatási, 
szociális, kulturális és vallási tö-
rekvéseinek megvalósítását.
Gödöllőn 1,7 milliárd forintból 
építhet új templomot és a közös-
ségi teret a településre a trianoni 
békediktátumot követően köl-
tözött rend. A Premontrei Szent 
Norbert Gimnázium korszerűsíté-

sére 525 millió forintot fordítanak, 
míg a rendhez visszakerülő ko-
rábbi ingatlanok fejlesztésére 350 
millió forintot költenek.
Mint azt  lapunknak még a múlt év 
őszén Balogh Péter Piusz gö-
döllői kormányzó perjel elmondta, 
az évfordulóra való felkészülést 
már 2014-ben megkezdték, ez 
kiváló lehetőséget ad arra, hogy a 
magyar cirkária bemutassa tevé-
kenységét. 

(jb)

Célba értek a cipősdobozok

ünnepi évre készül a premontrei rend 

A Társadalmi Felzárkóztatási Program a múlt év karácsonya 
előtt is megszervezte a korábbi években már megszokott nagy-
szabású adománygyűjtő akciót, azzal a céllal, hogy szebbé va-
rázsolja az ünnepet azokban a családokban, ahol egyébként 
nem jutna ajándék a gyerekeknek.
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Lehet, hogy kicsit távolinak tű-
nik május utolsó hétvégéje, ami-
kor ismét megrendezésre kerül 
a Nemzetközi Természetfilm 
Fesztivál, de akik szeretnének 
alkotóként részt venni a progra-
mokon, már oda kell figyelniük 
a határidőkre és a feladatokra. 
A szervezők most sem csak a 
profikra gondolnak, két pályáza-
tot is meghirdettek diákok, vala-
mint amatőrök részére. 

A Gödöllői Nemzetközi Termé-
szetfilm Fesztivál és a Gödöllői 
Református Líceum – közös szer-
vezésben – a korábbi nagy siker-
rel lezajlott pályázatok után ismét 
meghirdetik „Ember és Természet” 
témájú versenyüket az ország 
valamennyi felső tagozatos és 
középiskolás diákja számára, le-
hetővé téve, hogy fotó formájában 
bemutassa a természettel és an-
nak védelmével kapcsolatos gon-
dolatait, észrevételeit. 

A verseny célja, hogy a diákok 
szemével  és segítségével mutas-
son rá a természet szépségeire, 
értékeire az ember természetfor-
máló tevékenységére, pozitívuma-

ira és negatívumaira egyaránt. A 
megmérettetésre külhoni magyar 
fiatalok jelentkezését is várják, a 
Kárpát-medence bármely területé-
ről. Nevezni természetfotó, harmó-
nia-összhang, valamint „Ezek is mi 
vagyunk” – természet és környe-
zetvédelem kategóriában lehet. 
Olyan fotókat várnak, amelyek az 
ember és a természet kapcsolatát, 
szépségét, értékét és hibáit mutat-
ják be, sajátos, művészi aspektus-
ból láttatják, értetik meg a termé-
szettel való kapcsolatunkat. Ebbe 
beletartozhat a természetfotó, de 
az olyan alkotás is, ami sokkoló, 
figyelemfelkeltő, elgondolkodtató. 
Nevezni két korcsoportban (10-14 
és 15-18 éves) lehet. A pályázók  
egyénileg vagy csoportban, fotók-
kal, fotósorozatokkal indulhatnak. 

Az I-II-III. 
helyezettek 
értékes díja-
kat kapnak 
(20-60 ezer 
forint), és kü-
lön Gödöllő 
város támo-
gatásának 
köszönhe-
tően külön 

díjazásban részesülnek a Gödöllő 
térségében élők (Gödöllő – Aszód 
– Pécel – Kerepes – Dunakeszi – 
Fót).
A nevezési határidő: 2018. április 
25.
Részletes információ: 
www.godollofilmfest.com/hu/
ember-es-termeszet-2018
A zsűrizett és kiállításra, bemuta-
tásra javasolt fotók megtekinthe-
tők lesznek a Nemzetközi Termé-
szetfilm Fesztivál idején, 2018. 
május 25-27. között.

Várhatóan nagy érdeklődés kí-
séri majd a Kárpát-medencei 
amatőr film- és riporterpályázatot 
is, amelynek célja, hogy bemu-
tassa, a nem szakmabeliek sze-

rint ki, vagy kik azok az emberek, 
csoportok, civil szervezetek ma a 
Kárpát-medencében, akik a ter-
mészet- és környezetvédelem 
területén kiemelkedő munkát vé-
geznek. A Gödöllői Nemzetközi 
Természetfilm Fesztivál szervezői 
az őket bemutató rövidfilmeket és 
a riporterüket keresik.
A verseny két korcsoport számára 
került meghirdetésre: a 18 év alat-
tiak és a 18. életévüket betöltöttek 
indulhatnak egyénileg vagy cso-
portban, külön kategóriákban.
A díjak fő mérvadója a riport té-
mája, az ember vagy a csoport 
tettének és tevékenységének 
bemutatása. A zsűrizett filmek a 
Nemzetközi Természetfilm Feszti-
vál idején a nagyközönség számá-
ra vetítésre kerülnek az Alsópark-
ban a hagyományosan felállításra 
kerülő LED-falon, valamint megje-
lennek az online médiában. 
A zsűrizett és bemutatásra java-
solt filmek megtekinthetők lesz-
nek a Nemzetközi Természetfilm 
Fesztivál idején, 2018. május 25-
27. között, a legjobb riporterek és 
tettek pedig értékes díjazásban 
részesülnek, összesen 2 millió Ft 
értékben!
A nevezéseket április 10-ig várják. 
Részletes információ: godollofil-
mfest.com/hu/koztunk-elnek

mindenkit vár a nemzetközi természetfilm fesztivál

diákok, amatőr filmesek, figyelem!
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Városunkban hagyományosan 
január 22-én, a Magyar Kultúra 
Napján adják át a Gödöllő Kul-
túrájáért díjat azoknak, akik ér-
tékteremtő tevékenységükkel 
a város művészeti és kulturális 
életében kiemelkedő eredmé-
nyeket értek el. 

Idén a képviselő-testület döntése 
alapján Horváth Gábor, a Gödöl-
lői Szimfonikus Zenekar vezető 
karmestere és művészeti vezetője, 
valamint a Gödöllői Királyi Kastély 
Nkft. – Múzeumi Osztály szakmai 
közössége vehette át a díjat, va-
lamint Polgármesteri Ezüstérem 
Gödöllőért elismerést kapott Istók 
Anna író, a Gödöllői Városi Könyv-
tár és Információs Központ mun-
katársa.
A rendezvényen Gémesi György 
polgármester mondott köszöntőt, 
aki méltatva a gödöllői kulturális 
élet szereplőinek munkáját, vala-
mint a kitüntetettek tevékenységét 
úgy fogalmazott: A kultúra Gödöl-
lőn nem csupán átjárja a minden-
napjainkat, hanem ma már olyan 
arculati része a városnak, ami már 
országosan is megjelenik, ha Gö-
döllőről van szó. „A kultúrát nem 
lehet örökölni. Az elődök kultúrája 
egy-kettőre elpárolog, ha minden 
nemzedék újra meg újra meg nem 
szerzi magának” – idézte Kodály 
Zoltánt. Mint mondta, ez az üze-
net ma is aktuális, hiszen ahhoz, 
hogy a kultúra élő legyen egy vá-
rosban vagy egy országban, újra 
és újra meg kell tanulnia, újra meg 
újra benne kell lennie a következő 

nemzedéknek. „Egy város életé-
ben a kultúra azonban nem csak 
arculati elem, hanem kohéziós erő 
is. És ezért erős Gödöllő. Mindez 
elég sok pénzbe kerül, de nem 
szabad rá sajnálni. A lehetőségek-
hez képest meg is adjuk, mert azt 
gondolom, hogy azoknak a mai 
hatásoknak, amik a különböző 
kommunikációs csatornákon hat-
nak az emberekre, egyetlenegy 
ellenpólusa a kultúra lehet” – jelen-
tette ki Gémesi György.

Gödöllő polgármestere a 
rendezvényen örömmel je-
lentette be, hogy a Magyar 
Kultúra Napján a Művésze-
tek Háza megkapta a minő-
sített közintézmény címet, 
valamint gratulált a kitün-
tetett dr. Papházi János-
nak, a kastély múzeumi 
csoportja vezetőjének, aki 
majd március 15-én veszi 

át a miniszteri oklevelet a Kulturá-
lis Örökség Napjai programja szer-
vezésében végzett kiváló munká-
jáért. A rendezvényen jelentették 
be, az elmúlt esztendő statisztikája 
alapján 2017-ben a Gödöllői Királyi 
Kastély volt hazánk leglátogatot-
tabb kastélya.
Elsőként Istók Anna kapta meg a 
Polgármesteri Ezüstérem Gödöl-
lőért elismerést, amit a város iro-
dalmi életében – munkája mellett – 
végzett tevékenységéért vehetett 
át, majd ezután került sor a Gödöl-
lő Kultúrájáért díjak átadására.

Horváth Gábornak, a Gödöllői 
Szimfonikus Zenekar vezető kar-
mesterének és művészeti vezető-
jének a gödöllői zenei életben vég-
zett színes és magas színvonalú 
szakmai tevékenységét ismerte el 
a képviselő-testület, a Gödöllői Ki-
rályi Kastély Közhasznú Nonprofit 
Kft. – Múzeumi Osztály szakmai 
közössége (dr. Papházi János, 
Faludi Ildikó, Kaján Marianna és 
Kovács Éva) pedig hazai és nem-
zetközi szintű kiemelkedő munká-
jának elismeréseként, valamint a 

Gödöllői Királyi Kastély és a város 
kulturális életében való tevékeny-
ségéért kapta meg a díjat,  amit a 
kastély részéről dr. Ujváry Tamás, 
a kastély igazgatója és dr. Papházi 
János, a múzeumi osztály vezető-
je vett át.    
A kitüntetetteket a Gödöllői Szim-
fonikus Zenekar kamarazene-
karainak műsora köszöntötte. (A 
díjátadásról és a kitüntetettekről 
bővebben lapunk online felületén, 
a szolgalat.com oldalon, valamint 
a www.godollo.hu oldalon olvas-
hatnak.)                         (bj)

elismeréseket adtak át a magyar kultúra Napján

Napjaink egyik divatos kifejezése a közösségépítés. Számtalan szerveződés alakul arra építve, 
hogy együtt, egymást segítve eredményesebbek lehetnek céljaik megvalósításában. Hogy mitől 
lesz jó egy közösség? Erre a kérdésre számtalan válasz létezik, ám biztos, hogy elsőre a legtöb-
ben a közös értékrendet, az azonos gondolkodásmódot, vagy épp a múltba visszanyúló gyökere-
ket említenék. De mi a helyzet akkor, ha a csoport tagjai az egyes dolgokról másképp vélekednek, 
ha megszűnik az összhang? Hogyan tartható össze a tagság, amikor nő a konfliktusok száma? Erre keresi a választ, 
és ehhez igyekszik segítséget nyújtani Jean Vanier könyve.  A Bárka közösségek alapítója tapasztalatait és javasla-

tait az év 365 napjára egy-egy tanácsra lebontva osztja meg az olvasókkal.
„A közösség valahová tartozás és nyitottság, ugyanakkor szeretet minden egyes 
ember iránt. Más szóval úgy is mondhatnánk, hogy a közösséget ez a három 
tényező határozza meg: minden embert szeretni, egymással szorosan összetar-
tozni és megélni küldetésünket.” 
A szerző mély empátiával ismeri el az együttélésből, a közös munkálkodásból 
fakadó elkerülhetetlen nehézségeket, ugyanakkor segít felismerni, hogy az ezek-
kel való megküzdés nélkül nincs valódi fejlődés. Ez a 365 mély keresztény hittel 
áthatott gondolat napjainkban egyre időszerűbbé válik, és különleges tükröt tart az 
olvasó elé, aki napi szinten találkozik a csakis önmagunknak és önmagunkért való 
élésre hajlamosító látásmóddal, a sajátunktól eltérő értékrend, gondolkodásmód 
elutasításával. A gondolatok napi szintre lebontása, lehetővé teszi a folyamatos 

nyitást a másik ember vagy közösség felé. Apró lépésekben halad, olyan technikákat mutat meg, amelyeket bárhol 
gyakorolhatunk, legyen szó akár a párkapcsolatunkról, a tágabb családunkról, munkahelyünkről, vallási -,vagy bár-
milyen közösségről. (Jean Vanier: A közösségalkotás művészete)              (JK)

a Bagoly könyvesBolt ajánlata – együtt, egymásért
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„rAgyogNi És rAgyogTATNi”

A Gödöllői Városi Könyvtár gaz-
dag programkínálata új színfolt-
tal bővült az elmúlt hónapok-
ban. Az intézmény kávézója  
gasztro-irodalmi esteknek ad 
helyet, s a jövőben különleges 
találkozásokra várja az érdeklő-
dőket. Természetesen ezek ap-
ropói is a könyvek lesznek. 

A Mi újság V.An irodalmi ká-
vézó szeptemberben nyitott 
meg, s vezetője, Vajek Andrea 
a hetente újdonságokat felvo-
nultató kínálatba a kávé és a 
sütemények mellé felsorakoz-
tatta az irodalmi esteket is. A 
rendezvényeket a neves ven-
dégek és a kiváló kortárs írások 
mellett a finom falatok teszik 
még vonzóbbá. 

A gasztro estek szervezé-
sének ötletét az Irodalmi Kere-
kasztal – közismertebb nevén 
Irka – két éve megjelentetett Fő 
az irodalom című kötete adta, 

s a gödöllői írók, valamint a 
könyvtár munkatársai a megva-
lósításhoz kiváló partnerre talál-
tak Vajek Andreában, aki maga 
is az Irka tagja. 

A rendezvények sorát idén 
a könyvtár Artjáró sorozatának 
keretében a Macskajaj est nyi-
totta, melynek Cserna Szabó 
András volt a vendége. Febru-
ár 16-án a kávézó önálló szer-
vezésében Heller Tamással 
találkozhatnak majd az érdek-
lődők, aki vidám zenés kaba-
réesttel és BestsHeller című 
könyvével várja majd a közön-
séget, s természetesen ez al-
kalommal sem maradnak el a 
finom falatok.

A jövőben a kávézó estjein 
Vajek Andrea olyan ismert sze-
mélyiségeket szeretne vendé-
gül látni, akik nem elsősorban 
az irodalom területéről ismertek, 
de könyv is kötődik a nevükhöz. 

Tervezett vendégei között sze-
repel Kolozsi Ildikó sportripor-
ter, kamaszoknak szóló Rej-
tőzködő kavicsok című könyve 
nagy siker az olvasók körében, 
és Szegvári Katalin, akinek a 
neve egybeforrott az MTV Stú-
dió című kulturális magazinjá-
val, s aki már több kötettel is 
megörvendeztette az olvasókat. 

Mindezek mellett az Artjáró 
legközelebb Kun Árpád, Norvé-

giában élő író-költő estjére várja 
majd az érdeklődőket, március-
ban pedig egy hazai vendége 
lesz az irodalmi kávézónak Is-
tók Anna személyében, ekkor 
rendezik meg ugyanis az Irka 
vezetője decemberben meg-
jelent Éhes felhő a napot című 
könyvének gödöllői bemutató-
ját. A programokról a könyvtár 
honlapján (www.gvkik.hu) talál-
hatnak bővebb információt az 
érdeklődők.

(ny.f.)

A Művészetek Háza konferenciatermében 
megnyílt Vörös Eszter Anna gödöllői művész 
legújabb kiállítása „Ragyogni és ragyogtatni” 
címmel. A megnyitón dr. Pappné Pintér Csil-
la alpolgármester mondott köszöntőt, illetve 
Czelleng Réka és Unger Balázs, valamint a 
Gödöllő Táncegyüttes működött közre a több 
mint száz fős közönség előtt.

Vörös Eszter Anna egy fiatal, igazi színes 

egyéniség, aki nem 
először állít ki Gö-
döllőn, és nem csak 
városában, hanem 
Magyarországon, 
de Európában és 
a tengerentúlon is 
ismert a munkás-
sága. A fiatal alko-
tóművész nemcsak 
a rajzaiban használt 

élénk színekkel, hanem a kifejező, szuggesztív alakjaival is már-már 
műfajt teremtett...

Dr. Pappné Pintér Csilla úgy fogalmazott, hogy Eszter eddigi 
munkássága során igen bátornak bizonyult, kitartása minden fiatal 
számára példát mutathat. Különösen fontos ezt hangsúlyozni, ami-

kor Gödöllő városa az idei kulturális tematikus évét az „Ifjúság évé-
nek” nyilvánította. Ez a kiállítás is jól bizonyítja, hogy Gödöllő méltó 
az Európa Kulturális Fővárosa címre 2023-ban.

Vörös Eszter külön köszönetet mondott a Művészetek Házának, 
hogy ismét helyet adott az alkotásainak, illetve a kiállítás megren-
dezéséért Sz. Jánosi Erzsébetnek, a Levendula Galéria tulajdo-
nosának is.

A kiállítás február 28-ig tekinthető meg.                                        (V)

kávézó a könyvtárban – irodalom és gasztronómia
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Az összeállításban váro-
sunkat Fabók-Dobribán 
Fatime festőművész, a 
Gödöllői Református Lí-
ceum művésztanára, Bo- 
da Melinda és Füzi Zsu-
zsa fiatal festőművészek 
képviselték, valamint Ma- 
dár Eszter illusztrátor és 
tipográfus, aki többek kö-
zött a Csörsz-árok mon-
dakörhöz készített illuszt-
rációkat, és Bombosz 
Gyöngyi, a Gödöllői Járá-
si Hivatal munkatársa, aki 
szalaghímzéseivel mutat-

kozott be. A kiállítást Tarnai Richárd, a Pest Megyei Kormányhivatal 
kormánymegbízottja nyitotta meg, majd dr. Urbanics Gábor, a Gödöl-
lői Járási Hivatal vezetője mondott köszöntőt, melyben méltatta a járás 
művészeti életének rendkívüli gazdagságát.
               (jk)

országos megmérettetésen jeles- 
kedtek a Gödöllő Táncegyüttes 
tagjai. A X. országos Ifjúsági 
Szólótáncversenyen a táncosok 
és felkészítőik is elismerést kap-
tak. 

Az Egri Kulturális és Művésze-
ti Központ az Örökség Gyermek 
Népművészeti Egyesület és a 
Martin György Néptáncszövetség 
szakmai védnökségével meghir-
dette a X. Országos Ifjúsági Szó-
lótáncversenyt 2018. január 19-20-
án.  A rendezvény célja volt, hogy 
az ifjúsági (15-18 éves) korosztály 
kapjon önálló bemutatkozási, ta-
lálkozási, megmérettetési lehető-
séget. A versenyre az 1999-2000-
2001-2002-es években született 
fiatalok jelentkezhettek.
A verseny selejtezőire december 

elején került sor Gödöllőn és Nyír-
egyházán. A városunkban megtar-
tott megmérettetésen a Gödöllő 
Táncegyüttest nyolc fő képviselte, 
közülük hatan jutottak tovább az 
egri országos döntőbe. Táncosaink 
ez alkalommal is méltó módon kép-
viselték városunkat. 

A Babos Panna Sára-Wágner 
Levente (1. korcsoport) párosból 
Sárát „gyöngygalléros táncos”-
címmel jutalmazt a zsűri, a Bazán 
Enikő-Tóth Roland (2. korcso-
port) páros a Martin György Nép-
táncszövetség különdíját nyerte a 
szabadon választott felcsíki táncuk 
hiteles bemutatásáért, a Pertis 
Katica-Erőss Barnabás (1. kor-
csoport) párosból pedig Katica a 
szásznagyvesszősi táncok stílusos 
előadásmódjáért kapott különdíjat.

Elismerést vehettek 
át a Gödöllő Tánc-
együttes vezetői 
is: Tóth Judit és 
Moussa Ahmed ok-
tatók „eredményes 
felkészítő munkáju-
kért” kaptak elisme-
rő oklevelet.
A Gödöllő Tánc-
együttes kiváló 
munkájának ered-
ményeként idén is 
ott lehet a Néptán-
cantológián, ami a 
műfaj legrangosabb 
rendezvénye. A 
Martin György Nép-
táncszövetség által 
több mint két évti-
zede megrendezett 
eseménynek márci-
us 3-án a Budapesti 
Operettszínház ad 
otthont.               (bj)

NÉpTáNCos sikerek

ízelíTő A gödöllői Járás 
művÉszeTi ÉleTÉBől
Gödöllői és városunkhoz kötődő alkotók munkái is láthatók azon 
a kiállításon, ami a Pest Megyei Kormányhivatal szervezésében  
a kormányhivatal tanácstermében nyílt meg. A „Bemutatkoznak 
járásaink tehetséges művészei” című bemutatón ez alkalommal 
a gödöllői- és a gyáli járásban élő művészek alkotásaiból válogat-
tak a szervezők.
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Eredményes első félévet zár a 
Frédéric Chopin zenei AMI. Az 
intézmény diákjai szép ered-
ményeket értek el az elmúlt 
időszak zenei versenyein. 

A Tóth Aladár Zeneiskola által 
megrendezett Regős 
István emlékének adózó 
jazz-zenei versenyen vá-
rosunk zeneiskolájából a 
„jazz együttes” kategóriá-
ban indultak el a növen-
dékek. Az I. korcsoport-
ban mutatta be tudását 
a SWINGING kvartett 
(Berkó Domonkos, Pál-
hegyi Ármin – zongora, 
Kertész Mátyás – csel-
ló, Szőke Csaba – dob) 
amelynek produkcióját 
a zsűri I. díjjal jutalmaz-
ta, továbbá magas szin-
tű hangszeres játékáért 
Különdíjban részesült Berkó 
Domonkos (klarinét) és Kertész 
Mátyás (cselló)  Felkészítő ta-
náruk, Fodor László Tanári Kü-
löndíjat kapott. 

A Székesfehérvári Hermann 
László Zeneművészeti Szakgim-
názium és AMI, valamint az Al-
bakkord Zenei Alapítvány Gregor 
József kiváló egyéniségének állí-
tanak méltó emléket énekverse-
nyükkel.  A megmérettetésre há-
rom kategóriában nevezhettek a 
Magyarországon és a határon túl 
tanuló magyar állampolgárságú 

és magyar nemzetiségű fiatal te-
hetséges énekesek. Az alapfokú 
zeneiskolák növendékei az I. ka-
tegóriában indulhattak. A gödöllői 
iskolát Nagy Balázs képviselte, 
aki a II. korcsoportban verseny-
zett, és  „Ígéretes tehetség” kü-

löndíjat kapott. Felkészítő tanára: 
Balogh Ágnes, zongorakísérője: 
Radnainé Puer Judit volt.
Nagy figyelem kísérte az Aelia 
Sabina Alapfokú Művészeti Isko-
la és az Aelia Sabina Zeneiskolai 
Alapítvány által meghirdetett V. 
Nemzetközi Bartók Béla Zeneis-
kolai Zongoraversenyt, melynek 
országos döntőjébe a Chopin 
zeneiskola három növendéke – 
Kuti Donát, Pertis Virág és Fe-
renc Emese – léphetett a zsűri 
elé. A Budapesten megrendezett 
döntőn, a II. korcsoportban Fe-
renc Emese nívódíjat kapott. Fel-

készítő tanáruk, Telek Zsuzsa 
tanári díjban részesült.
Ugyancsak szép eredményt 
könyvelhetett el az intézmény a 
XV. Országos Friss Antal Gor-
donkaversenyen, ahol a IV. kor-
csoportban indult Kertész Mátyás 

bejutott a Szolnokon megrende-
zett országos döntőbe. Felkészí-
tő tanára Tóthné Pataki Anikó, 
zongorakísérője Ferenczy Beáta 
volt.

(kj)

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

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

gödöllői sikerek a zenei versenyeken

Február 1., csütörtök, 18.00: 
Törpényi Sándor (zongora) nö-
vendékeinek hangversenye
Február 2., péntek, 17.30: So-
modi Károly (trombita, furulya) 
növendékeinek hangversenye
Február 6., kedd, 17.30: Barta 
Katalin (zongora) növendékei-
nek hangversenye
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Drámai csatát varázsolt önmaga szá-
mára a Covritas Futsal Team Gödöllő 
a Vác ellen idegenben a Futsal NB II. 
Keleti-csoportjában, a párharc végül 
2-2-es döntetlennel ért véget, ami 
egyik csapat szempontjából sem jó 
eredmény.

Baranyai Pál együttese joggal kérdez-
hette magától a lefújást követően, hogy 
most félig tele van vagy félig üres az a 
bizonyos pohár? A hatodik percben ve-
zetést szerző házigazdák előnyét si-
került a 36. perben ledolgozni, azon-
ban a hajrában jött az igazi csattanó: 
a Vác visszavette a vezetést az 
utolsó, 40. percben, amire ismét volt 
válasza a CFT Gödöllőnek, így pon-

tosztozkodás lett a vége csoportban az 
utolsó, illetve az utolsó előtti párharcá-
nak.
A CFT Gödöllő 18 játéknapot követően 
10 ponttal a 11. helyen áll az NB II. Kele-
ti-csoportjában.
Futsal NB II. Keleti-csoport, 18. fordu-
ló
Vác Futsal SE – Covritas Futsal Team 
Gödöllő 2-2 (1-0) Gödöllői gólszerzők: 
Molnár Márton, Gruber Bálint.               

-li-

futsal – drámai csata döntetlennel

A félig teli vagy üres pohár esete vácon

Élre állt az NB I. Ligában a Pen-
ta-Gödöllői RC csapata, miután 
Budaörsön tudott nyerni 3-0-
ra. Id. Grózer György tanítvá-
nyai egyaránt mutatták meg, 
hogy mennyire magabiztosak 
és harciasak tudnak lenni.

A Budaörsi DSE otthonában foly-
tatta sikeres szereplését a ligá-
ban a gödöllői alakulat, akiket az 
első és harmadik szettben ugyan 
nagyobb erőbedobásra késztet-
tek a házigazdák, ennek ellené-
re magabiztosan abszolválták az 
első két hely megszerzése érde-
kében igen fontos idegenbeli pár-
harcot.
A Penta-GRC kilenc ponttal áll 
jelenleg az NB I. Ligában, ezzel 
vezeti a tabellát az MTK Buda-
pest előtt. A fővárosi alakulattal 
szemben akár már a héten növel-
heti előnyét, ugyanis február 2-án 

a kék-fehérek látogatnak Gödöl-
lőre.
NB I. Liga, alapszakasz, 3. for-
duló
Budaörsi DSE – Penta-Gödöllői 
RC 0-3 (-20, -14, -24)

Utánpótlás – 
Diákolimpiai 
negyedik hely
Negyedik helyen 
végzett a Török 
Ignác Gimnázi-

um csapata a tanévi Diákolimpia 
röplabda V-VI. korcsoportos or-
szágos döntőjében. Szabados 
István együttese ötödik éve jut 
el a sorozat végső megméret-
tetésébe, ami már önmagában 
remek eredmény és ugyan az 
elmúlt évben bronzérmes lett ez 
a korcsoport, a negyedik hely is 
megsüvegelendő teljesítmény.
A nyolcas döntőben az A-jelzé-
sű csoportból a harmadik helyen 

jutott tovább a TIG csapat, így 
a középdöntőben a Kecskeméti 
Katona József Gimnáziummal ta-

lálkoztak, akiket legyőz-
tek a lányok. Az elődön-
tőben nem volt esélye 
csapatunknak a végső 
győztes Nyíregyházi 
Vasvári Pál Gimnázium 
ellen, így a bronzmér-
kőzésen vigasztalód-
hattak volna a mieink, 
de a Jászberényi Kato-
likus Óvoda, Általános 
Iskola Liska József Kö-
zépiskola és Kollégium 
Tagintézménye jobbnak 
bizonyult, ami azt je-
lentette, hogy a tanévi 
Diákolimpián röplabda 
sportágban a negyedik 
helyen zárt a Török Ig-
nác Gimnázium leány 

V.-VI. korcsoportos csapata.
A csapat tagjai voltak: Albert 
Anna, Balogh zsuzsanna, Bar-
ta Karolina, Filipovics Nóra, 
Harangozó Laura, Harangozó 
Lili, Konrath Natalie, Mohos 
Borbála, Pásztor Hanna, Rat-
kai Panna, Rausch Blanka, 
Tóth-Bagi Réka, Edző: Szaba-
dos István 

-ll-

NŐI NB I. Ligában:
Február 2., péntek 19 óra

Penta-Gödöllői RC – MTK Budapest
(Török Ignác Gimnázium tornacsarnoka.)

Futsal NB II. Keleti-csoport, 19. forduló
Február 2., péntek 19:30

Covritas FT Gödöllő – Csenger Futsal
(Egyetemi sportcsarnok)

röplaBda – magaBiztos penta-grc

Élre álltak Budaörsön röpiseink

A 2017-es év sporteredményeit az idén 
is jutalmazza a Gödöllői Sport Közala-
pítvány, valamint Gödöllő városa. A dí-
játadó ünnepség helyszíne az idén is a 
Művészetek Háza lesz. Az ünnepélyes 
díjátadó időpontja: február 26., hétfő 17 
órai kezdettel.

Amint azt megtudtuk, az egyesületek és 
sportszervezetek által beküldhető jelölések 
és felterjesztések határideje már lejárt, így 
az összesítések után a Sport Közalapít-
vány Kuratóriumán van a sor, hogy eldönt-
se, kik kapják többek között az „Év Spor-
tolója”, az „Év edzője”, illetve a „Gödöllő 
Sportjáért” díjakat az idén.

-lt-

városi sportdíj átadó 
ünnepség február 26-án 
a muzA-ban
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Szépen kezdte a januárt a Gödöllői 
SakkBarátok NB II-ben szereplő csa-
pata, akik nagy meglepetésre bra-
vúros győzelmet arattak az élbolyhoz 
tartozó Gyöngyös ellen. 

A sakkbarátok csak egy partit vesztettek 
el és öt döntetlen mellett hat partiban is 
diadalmaskodtak. Két győztes párharc-
ban a szerencse is a gödöllőiek mellett 
volt. Győzelmével a csapat feljött a hato-
dik helyre az NB II-ben. 

A második formáció két pontos veresé-
get szenvedett Biatorbágy csapatától és 

visszacsúszott a 10. helyre. Kiemelendő 
az ifjúsági Nagy Dániel újabb szép győ-
zelme. NB II Erkel csoport, 7. forduló
Energia SC Gyöngyös – GSBE 3,5-8,5
Győzött: Veréb G., Bándy A., Sillye K., 
Maráczi E., Téglás M., Molnár L Döntet-
len: Nagyajtai G., Kozma G., Kőszegi L., 
Hönsch P., jr. Pervai L. Vesztett: Mohácsi 
G.

Pest megye I/A, 7. forduló
Biatorbágy II-GSBE II 3,5-1,5
Győzött: Nagy D. Döntetlen: Fehér J. 
Vesztett: Fehér M., Rigó J., Nagy Z.

-vb-

sakk – győzelem és vereség

Bravúros győzelem gyöngyösön

Január 27-én és 28-án került 
sor a budapesti BoK csarnok-
ban a fedett pályás idény első 
országos bajnokságára a leg-
kisebb, újonc (U14) korosztály-
nak, ahol a GEAC 12-13 éves 
atlétái is szerepeltek. 

Ebben az évben először rendez-
ték külön a serdülőktől (U16), 
ami kiváló ötletnek bizonyult. A 
GEAC ifjú atléta palántái, Belé-
nyesi Hanna és Viha Borbála 
(a képen edzőjükkel, fotó: Kriszt 
Balázs) kiváló szereplésüknek 
köszönhetően négy érmet sze-
reztek. Kovács Gábor Krisztián 
tanítványai 300 és 600 m-en is 
kibérelték a dobogó második és 
harmadik fokát. Mindkét verseny-
számban minimális különbséggel 
megelőzve csapattársát, Hanna 
végzett az ezüstérmes pozíci-
óban, míg Bori a bronzérmeket 
vehette át. 

A párhuzamosan zajló felnőtt 
versenyen feltétlenül említést ér-
demel Renner Luca 180 cm-es 

magasugró eredménye, amellyel 
első helyen zárt, Simonváros 
Csanád 500 cm-es és Szamosi 
András 460 cm-es rúdugrása, 
amellyel mindketten megjavítot-
ták fedettpályás egyéni csúcsu-
kat és a dobogón végeztek, to-
vábbá Kemenes Ákos és Kriszt 
Botond 60 m gá-
ton elért ezüst-, il-
letve bronzérmes 
pozíciója. Pótha 
Johanna 60 m-en 
újra döntőbe ju-
tott, ahol remek 
futással (7,95 mp-
es idővel) az ötö-
dik helyet szerez-
te meg. Edzőik: 
Deutsch Péter, 
Szörényi István, 
zsivoczky Attila 
és Körmend Ka-
talin

A gödöllői klub 
legjobb felnőtt 
versenyzői külföl-
dön is megkezd-

ték szereplésüket. A szombati bé-
csi „Indoor Track & Field Vienna” 
elnevezésű versenyen, az igen 
erős mezőnyben, Nádházy Eve-
lin nyolcadik lett 200 m-en (24,78 
mp), míg 400 m-en (54,38 mp) a 
11. helyt érte el. Répási Petra 60 
gáton (8,54 mp), míg Bézsenyi 

Gergő 200 m-en (22,02 mp) ért 
célba a kilencedik legjobb idővel. 

Pozsonyban, az „ELAN Meeting” 
nemzetközi versenyen Répási 
Petra 60 gáton tovább faragott 
idei legjobbján (8,5 mp) és az 
igen értékes második helyet sze-
rezte meg. Edzők: Karakas Jó-
zsefné és Farkas Roland.

-kb-

atlétika – Újonc fedettpályás országos magyar Bajnokság 

Belényesi hanna és viha Borbála kiváló szereplése

Bartos Gábor tanítványai a téli szünetet 
megelőzően hét győzelem mellett négy 
vereséget szenvedtek el az őszi szezon-
ban. A GKC 309 gólt termelt a lejátszott 
11 találkozón, míg 266 alkalommal ju-
tatták a gödöllői kapuba az ellenfelek a 

labdát. A legeredményesebb gödöllői já-
tékos a kilenc meccsen pályára lépő és 
ezeken 69 gólig jutó Márkus Béla volt, 
aki a góllövő listán is az igen előkelő, ne-
gyedik helyen áll.          
             -tt-

kézilaBda – lassan indul a tavasz

hazai rajt a Budakalász ellen
Egy hónap múlva indul a Gödöllői SK labda-
rúgó csapatának tavaszi szezonja. A 10. he-
lyen telelő Gödöllői SK új edzője, Sebestyén 
Ferenc három meghatározó játékosára: Kozio-
rowski Richárdra, Józsa Tamásra és Ifj. Kaiser 
Lászlóra sem számíthat tavasszal.

A két támadó, 
Koziorowski 
Richárd (a ké-
pen, fotó: fa-
cebook.com)  
és Ifj. Kaiser 
László az NB 
III-as Vecsési 
FC-hez iga-
zolt, míg a 
többnyire a 
v é d ő s o r b a n 
helyet foglaló 
Józsa Tamás 
a megyei II. 
o s z t á l y b a n 
szereplő Csömör KSK játékosa lett.  A játékosok 
és a tavalyi bajnokságban 26, idén összel pedig 
kilenc találatig jutó Koziorowski góljai is hiányoz-
hatnak majd tavasszal.
A három távozó mellett új igazolás eddig kettő re-
alizálódott: Márton Krisztián, aki legutóbb Auszt-
riában játszott, valamint a megyei II-es Verőce SE 
játékosa, Schlemmer Balázs írt alá a Gödöllői 
SK-hoz.                                    -tl-

laBdarÚgás 
három távozó gödöllőről

Lassan elkezdődik a tavaszi szezon a gödöllői kézilabdázóknál is. A férfi NB II. 
Északi-csoportjában 14 ponttal harmadik helyen álló Gödöllői KC a ősszel szintén 
14 pontot gyűjtő és ezzel a negyedik helyet elfoglaló Budakalászi SC együttesét 
fogadja majd az első idei bajnoki meccsén a Gödöllő. A február 18-ai párharcot a 
Hajós iskola tornatermében rendezik majd meg.
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A mínusz fokok beálltával fel-
merül a kérdés, hogy miként is 
készíthetnénk fel kedvencein-
ket a téli hidegre, miként őriz-
hetnénk meg komfort érzetüket 
akkor is, ha nincs bejárásuk a 
fűtött lakásba. 

Egy magasabb beltartalmi érté-
kekkel bíró táppal és egyéb vita-
minokkal megtámogathatjuk álla-
taink szervezetét a téli hónapok 
alatt. Ilyen táp például az Optima 
Energy, amelynek állati eredetű 
fehérje és zsírtartalma könnyen ol-
dódó, koncentrált és stabil energia 
forrást biztosít kutyájának, de em-
líthetnénk még a Brokaton Run-
ner száraztápot is, amely 30%-os 
ferhérje és 16%-os zsírtartalma 
kielégíti a kutyák megnövekedett 
energiaigényét a téli időszakban, 
ráadásul az ára is rendkívül ked-
vező.  Ezen kívül mit tehetnénk 
még, hogy megnöveljük háziálla-
tunk komfortérzetét?  
A legtöbb kutya és cica viszonylag 

jól bírja a zordabb időjárási körül-
ményeket, de bizony fázósabb tár-
saikat ugyancsak megviselné, ha 
hosszabb időt kellene eltölteniük a 
hidegben. 
Ha nincs lehetőségünk arra, hogy 
négylábú barátainkat beenged-
jük a kevésbé huzatos garázsba, 
kazánosba vagy előtérbe, akkor 
a legcélszerűbb lépésnek a ku-
tyaház szigetelése tűnik. Fontos 
az is, hogy ne rongyokkal, hanem 
inkább szalmával béleljük ki ked-
vencünk kuckóját, hiszen a ron-
gyok beszívják a nedvességet, 
párát, így nem képesek betölteni 
funkciójukat. 
Aki azonban még ennél is bizto-
sabb megoldásra vágyik, azok 
számára ajánljuk a speciális ön-
fűtő matracokat. A legfontosabb, 
hogy ezen matracok működése 
nem igényel áramot, így nem kell 
attól tartanunk, hogy kutyusunk 
megrágcsálja a kábeleket, nem 
kell félnünk, hogy meghibásodása 
kárt tesz kedvencünkben, vagy az 

otthonunkban. A matrac a belsejé-
ben található hőszigetelő rétegnek 
köszönhetően az állat által termelt 
és felhalmozott hőt gyűjti össze és 
sugározza vissza, ezáltal kellemes 
hőmérsékletet teremt. A legfelső 
sherpa vagy thermo fedés nem 
csak kényelmet biztosít, de mos-
hatósága miatt a fekhely egysze-
rűen tisztítható is.

Az önfűtő matracok két típus-
ban és több méretben megvásá-
rolhatók gödöllői áruházunkban 
(2100 Gödöllő, Kenyérgyári utca 
2.). Kérje kollégáink segítségét!
Fotó: croci.net

A gödöllői Szent István Egye-
tem állattani és állatökológiai 
tanszékén diplomázó Mátrai 
Flóra különleges kutatási té-
mát választott magának. Bor-
der collie-ját arra képezte ki, 
hogy a terepen poszméheket 
keressen. A beporzó rovarok 
ugyanis, köztük a poszméhek, 
egyre fogynak, és bár a földi 
poszméh még gyakorinak szá-
mít, az európai és észak-ameri-
kai fajok 24 százaléka a kihalás 
szélén áll.

„Annyira forró volt a tavalyi nyár, 
hogy leginkább hajnalban, kora 
reggel, illetve a naplemente órái-
ban tudtunk dolgozni, Borcsa 
napközben negyed óra után úgy 
lihegett, hogy az már gátolta a 
szag felvételében. A pihenők után 

azonban magabiztosan mutatta 
meg a fészkeket, bár a bejárati 
nyílásból kirepülő poszméhtől el-
sőre annyira meglepődött, hogy 
szó szerint fenékre ült” – kezd 

úttörő kutatási 
témájának is-
mertetésébe a 
gödöllői Szent 
István Egyetem 
állattani és álla-
tökológiai tan-
székén diplomá-
zó Mátrai Flóra.
Borcsa lihegé-
sére mentség, 
hogy már ge-
netikailag sem 
neki valóak a 
k u t y a m e l e g 
magyarországi 
nyarak. Bor-

csa ugyanis egy 5 éves border 
collie szuka, akinek felmenői 
a Skót-felföld jóval hűvösebb 
klímáján váltak szuperintelligens 
terelőkutyákká. A népnyelvben 
dongóméh gyűjtőnéven emlege-
tett dolgozótól pedig azért ijed-
hetett meg, mert korábban leg-
feljebb csak elpusztult fajtársaival 
találkozott.
„Kiképzés közben egy-egy kimúlt 
példánnyal próbáltam imitálni a 
repülést, de amikor szinte meg-
botránkozott azon, hogy mire fel 
dobálok az orra előtt egy nyilván-
valóan nem élő állatot, rájöttem, 
hogy erről csak a terepen szerez-
het tapasztalatot” – magyarázza 
az ökológusjelölt.

A szakdolgozatát KERESŐKU-
TYÁK POSZMÉHFÉSZKEK 
FELDERÍTÉSÉRE VALÓ KIKÉP-
ZÉSE TERMÉSZETVÉDELMI 
TERÜLETÉRTÉKELÉS CÉLJÁ-
BÓL címmel író Mátrai szerint a 
nemzetközi szakirodalom nem 
foglalkozik részletesen azzal, 
hogy miképpen lehet efféle fel-
adatokhoz szoktatni a derék ebe-
ket.

Miért a poszméhek?
Az európai rovarfauna draszti-
kusan szegényedik, a vadon élő 
növények 80 százaléka rovarbe-
porzású, és a 70 legfontosabb 
kultúrnövényből több mint egy 
tucat nem hozna termést, ha nem 
lennének ezek az élőlények.
A poszméhek által beporzott kul-
túrnövények közé tartozik egyéb-
iránt a repce és a paradicsom, de 
a napraforgó jobb minőségű ma-
got, a szamóca pedig nagyobb 
gyümölcsöt hoz rovarbeporzás 
esetén. A lucerna és a herefélék 
keresztbeporzás nélkül egyálta-
lán nem hoznak magot, ezek egy 
részét a háziméh nem is tudja 
hatékonyan porozni, csak a posz-
méhek.
Forrás:magyarmezogazdasag.hu
A teljes cikk elolvasható a Gö-
döllői Szolgálat online felületén 
(szolgalat.com).

Téli hideg négylábon

mi köze egy border collie-nak a poszméhekhez?
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A gyepmesteri tevékenységhez kapcsolódó telefonszámok (gödöllő közigazgatási határain belül):
kóbor ebek bejelentése: 06-70-648-0200, naponta 8-18 óráig 

gyepmesteri telep: 06-70-648-0020, munkanapokon 7-16 óráig
állattetem bejelentés: 06-30-303-3041, naponta 8-20 óráig

öcsi: Másfél éves kan kutyus. 
Rendkívül tanulékony, a gyerekkel 
és más kutyákkal is nagyon barát-
ságos.

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, barátságos 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.

peti: 4 éves, ivaros kan. Jó házőr- 
ző, két hét intenzív foglalkozás 
után elfogadja új gazdáját. Olyan 
gazdajelöltek jöhetnek szóba, akik 
kitartóan tudnak foglalkozni vele, 
amíg örökbe adható lesz.

Hétvégén is nyitva tartó 

állatorvosi rendelő

Február 3-án 
szombaton 
10-12 óráig.

Isaszegi Kisállatrendelő
Isaszeg, Ady Endre u. 1.

Rendel: 
dr. Michalik László

állatorvos

Telefonszám: 
06/20-981-3100

Természetesen nem téved, aki 
a kétlábúság mellett teszi le a 
voksát. Gyakorlati szempontból 
azonban a klasszikus életmódot 
folytató harkályok farka harma-
dik lábként funkcionál, mely nél-
kül ezek a madarak képtelenek 
lennének meghódítani a fatör-
zsek világát.

A farok szerepe azért sem tűnik 
fel, mert a harkályokat általában 
messziről és alulról látjuk, így nincs 
lehetőségünk az ilyen részleteket 
megfigyelni. A fák törzsén mozgó 
madarak látványa ráadásul annyi-
ra magától értetődő, megszokott 
dolog számunkra, hogy ha mégis 
megfigyeljük őket, akkor is inkább 
a mozgalmasabb részükre, a ko-
pácsoló fejükre és csőrükre, nem 
pedig a kéregre simuló farkukra 
koncentrálunk. Pedig (a lábakkal 
együtt) az is folyamatosan, még 
pihenés közben is dolgozik, lega-
lább akkora munkát végezve, mint 
a csőr.

Mi is ez a munka? Alapvetően a 
többnyire függőleges törzseken 
felfelé haladó madártest hátradő-
lésének megakadályozása, ezáltal 
a lábak tehermentesítése, illetve az 
előrehaladáshoz stabil támaszték, 
elrugaszkodási pont biztosítása.

A madarak téli kedvencének szá-
mító cinkegolyó hagyományos, 
függesztett kihelyezés esetén 
nem vagy csak alig hozzáférhető 
táplálék a harkályok számára. Ha 
azonban van egy ilyen etetőpla-
tónk, akkor ezen újszerű módon 
használhatjuk az ár/érték arányban 
legjobb, fél kilogrammos óriás cin-
kegolyót is.(mme.hu)

Fotók: Orbán Zoltán

valójában hány lába is van a harkálynak?

A támasztás- 
ban nemcsak 
a farktollak csévéje, 
de a végükön nyíl-
hegyszerűen elkes-
kenyedő és rendkí-
vül merev tollzászlók 
is részt vesznek. 
Ezért képes a har-
kály akár függőlege-
sen, a farka hegyén 
pipiskedve is állni.
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KOFAKOSÁR AKCIÓ
A gödöllői piacon 2018. február 3-tól március 31-ig, a 
szombati napokon „KOFAKOSÁR” akcióval várjuk a la-
kosságot. Az AKCIÓS napokon (szombatonként) üzleteink 
más-más terméket kínálnak engedményes áron. 

2018. február 3-án, az alábbi akciós 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: sertéscomb 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

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

gyógyszertári ügyelet
Január 29-február 4.: 

ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi u. 1. Tel.: 416-551
Február 5-11.: 

Kígyó Gyógyszertár, Gábor Á. u. 3. Tel.: 430-069

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

ÓZON pAJZS pOLGÁRŐR EGyESÜLET: 06-30/621-2968

Belvárosi Jegyiroda
a Belvárosi Jegyirodában (gödöllő, szabadság út 6.) 
jegyet válthat az ország az ország szinte bármelyik szín-
házi előadására, koncertjére, fesztiváljára, sportesemé-
nyére és kulturális rendezvényére.
Jegyvásárlási lehetőség az interticket, Ticketportal, Ticketexpress, 
TicketPro és a Jegymester rendszerein keresztül. online jegyrende-
lés több száz jegyiroda több ezer rendezvényére Magyarországon, 
Csehországban, szlovákiában és lengyelországban. 
a jegyirodában fizethet bankkártyával, sZÉP-kártyával, erzsé-
bet-kártyával és Kultúrautalvánnyal is (edenred, erzsébet-utalvány).

BELVÁROSI JEGYIRODA ÉS SZERVEZÉS:
info@muza.hu       +36-28-514130,      +36-70-4527268

Nyitva tartás: 
Hétfő ZÁRVA, kedd-péntek 11-18.00 NYITVA, Szombat 9–13 
(rendezvényekhez igazodva előadás előtt 1 órával NYITVA), 

Vasárnap: ZÁRVA (a rendezvényekhez igazodva előadás előtt 1 
órával NYITVA)
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INGATLAN
+ Bontandó házat vagy építési tel-
ket vennék Gödöllőn! Tel:20/944-
7025
+ Gödöllőn minőségi új építésű, 
CSOK képes ikerház eladó, 3szo-
ba+ nappalis, 100nmes, 350nm-
es saját telekkel kulcsrakész ár: 
38,5MFt. Tel:20/772-2429
+ Szadán 4szoba+ nappalis, mo-
sókonyhás, fedett kocsibeállóval 
összeérő új építésű, 1 szintes, 
kulcsrakész állapotú ikerház el-
adó 800nm-es saját telken, iár: 
38,5M 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 
domboldalon új építésű, 
nappali+3 szobás iker-
házak eladók! 34.9MFt! 
Tel:20/539-1988
+ SÜRGŐS!! Központ-
ban, 64m2-es, kétszintes 
lakás, N+két szobával, 
23MFt-os irányáron el-
adó! Tel:20/539-1988
+ Gödöllőn, 607m2-es, 
összközműves, termé-
szetközeli, belterületi épí-
tési telek 20nmes tégla-
házzal eladó! Iár:8,2MFt. 
Tel:20/772-2429
+ Szadán Gödöllőhöz 
közeli részen szép kör-
nyezetben, jó fekvésű, 
970m2, gondozott, ösz-
szközműves építési telek 
10,9M-ós irányáron sür-
gősen eladó! Tel:20/772-
2429
+ Eladó lakást keresek 
központban! Tel:20/804-
2102 
+ Vállalkozók figyelem! 
Szadán vállalkozásra al-

kalmas 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
+ 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+ 3szobás családi 
ház 750nm-es telken. Az ingatlan 
felújításra szorul, a tető teljesen 
új. I.á.: 25,5MFt. 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.: 25,9MFt. 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllő királytelepi ré-
szén egy 2 szobás, cirkófűtésű 
családi ház garázzsal, terasszal 
826nm-es telken. I.á.: 29MFt. 
0620-919-4870

+ Eladó Gödöllőn a belvárosban 
egy 2011-ben épült, nappali+ 2,5 
szobás, fürdőszobás (kád+ zuha-
nyozó) sorházi lakás 97nm alap-
területen, 100nm-es telekrésszel. 
Az ingatlanhoz tartozik fűtött ga-
rázs, öntözőrendszer, riasztó, ki-
fogástalan állapotú. I.á.: 45MFt. 
0620-919-4870
+ Eladó Szadán egy nappali+ 
3szobás, új építésű, kulcsra-
kész, földszintes családi ház, 
mely CSOK igénylésre alkalmas 
csodálatos panorámával! I.á.: 
34,9MFt. 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Palotaker-
ti lakóparkban egy 3. emeleti, 
65nm-es, 1+2 félszobás, részben 
felújított öröklakás. I.á.: 20MFt. 
0620-919-4870
+ Eladó Vácszentlászlón a tópar-
ton egy 2szintes, 80nm-es, nap-
pali, konyha+ tetőtéri szoba, fúrt 
kút, fűtött garázsú ingatlan. Az 
ingatlanhoz tartozik egy fatároló, 
telepített gyümölcsfák, örökzöl-
dek. I.á.: 15MFt. 0620-919-4870

Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, 
hogy KLEMENT GERGŐ életének 44. évében, 2018. január 15-én 
tragikus körülmények között elhunyt. Temetése február 2-án 10.30 
órakor lesz Hódmezővásárhely Katolikus temetőjében.
                   A gyászoló család
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+ Gödöllőn házat, lakást 17 mil-
lióig irányáron keresek. Érd: 06-
70-618-3294, andypeto@gmail.
com
+ Eladó Gödöllőn a belvárosban 
egy téglaépítésű lakás amerikai 
konyhás nappalival, vizesblokkal, 
2tetőtéri szobával, fürdőszobá-
val. I.á.: 25,5MFt. 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.:31,9MFt. 
0620-919-4870

+ Eladó Gödöllőn a Fenyvesben 
egy családi ház, mely áll a föld-
szinten 1nappali, konyha, kamra, 
fürdőszoba külön wc-vel, tető-
térben 2 kis szobával. Az ingat-
lanhoz tartozik garázs, műhely, 
örökzöldek, cserjék, bokrok, fák. 
I.á.:23,5MFt. 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllő frekventált he-
lyén a Harasztban egy 2 gene-
rációs, 2 különálló épületű, 4,5 
szobás családi ház 900nm-es 
telken 100nm-es szuterénnel, 
garázzsal, teraszkapcsolattal. 
I.á.:42MFt. 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Harasztban a 
belvároshoz közel egy 560nm-es 
építési telek 40% beépítési le-
hetőséggel. I.á.: 19,9MFt. 0620-
919-4870
+ Eladó Tóalmáson közel 
a strandhoz egy befejezet-
len, ytongból épült nyaraló. 
I.á.:3,8MFt. 0620-919-4870

ALBÉRLET KI-
ADÓ
+ 62 nm-es, Gö-
döllő, Szent János 
utcai, két szoba ét-
kezős, gázfűtéses, 
klímás, első emeleti 
lakás bútorozottan 
vagy anélkül márc. 
1-től 110.000 Ft+ 
rezsi díjért kiadó. 
Garázs is bérelhető. 
Tel: 06-20-9423-112 
+ János utcában, 
Főtérhez közel tel-
jes körűen bútoro-

zott, 2 szobás, erkélyes lakás 
hosszútávra kiadó. 2 havi kaució 
szükséges. Tel: 06-70-294-5296 
+ Gödöllő belvárosában 58 nm-
es földszinti lakás 115.000 Ft/hó 
+ rezsi + 2 havi kaucióért kiadó. 
Irodának is. 06-30-961-7621
+ Gödöllőn külön bejárattal fel-
újított, 2 szoba hallos 1. emeleti 
lakrész kertes házban azonnal 
kiadó igényesnek. 1 havi kaució 
szükséges. 06-30-569-8137 
+ 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
+ Gödöllőn a Kossuth Lajos utcá-
ban 71 nm-es lakás hosszú táv-
ra kiadó. 110.000Ft/ hó + rezsi+ 
két havi kaució. 
Érdeklődni a 
06-30-2025-216 
számon lehet. 
+ Gödöllőn a 
központban ki-
adó egy konvek-
toros, erkélyes, 
kétszobás lakás. 
Tel: 06-30-308-
6025, 06-30-
390-1727
+ Gödöllő Blahai 
részén, csalá-
di háznál külön 
bejárattal szoba, 

konyha, zuhanyzó berendezve 
kiadó február 1-től hosszútávra, 
max. 2 fő részére. Konvektoros 
fűtés. Érd: 06-70-575-0846 

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
+ Gödöllő központjában 18 nm-
es, teljes körűen felújított IRODA 
ELADÓ elektromos padlófűtés-
sel, mosdóval, konyharésszel, 
parkolóhellyel. Irányár: 9,9 M Ft. 
Érd: 06-20-375-1885 
+ Remsey körúton jelenleg Uta-
zási Irodaként működő 20 nm-es 
üzlethelyiség kiadó. Bérleti díj: 
70.000 Ft + költségek/ hó. Érd: 
06-20-382-2725 

ÁLLÁS
+ A Csíkos ABC-be kiemelt fize-
téssel BOLTI ELADÓT, ill. 
Gödöllőn a Csíkos Piz-
zériába PULTOS LÁNYT 
felveszünk. Tel: 06-70-
772-7850 vagy személye-
sen 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@
idosekotthonagodollo.hu 
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+ GÖDÖLLŐ KÖRNYÉKI BA-
ROMFITELEPRE könnyű, fizikai, 
betanított munkára munkatársat 
keresünk. Nyugdíjasok előnyben. 
Tel: 06-20-9446-266, e-mail: an-
otka2016@gmail.com 
+ Jogosítvánnyal rendelkező, 
férfi munkatársat keresünk teme-
tői munkára. Jelentkezés szemé-
lyesen, fényképes önéletrajzzal: 
Gödöllő, Dózsa Gy. út. 16. szám 
alatt. Tel: 06-30-478-3673 
+ Délelőtt (4 órában, 8-12-ig, hét-
főtől péntekig) munkát keresek 
végzős egyetemistaként (pl. gyer-
mekfelügyelet, adminisztráció, ta-
karítás.). 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 
+ Gödöllői ruházati üzletbe EL-
ADÓ munkatársat keresünk napi 
8 órás munkaidőbe. Fényképes 
önéletrajzokat a blendgodollo@
gmail.com címre vagy személye-
sen az üzletbe várjuk a Petőfi tér 
8.sz. alá. 

+ ADATKEZELŐT keresünk an-
gol nyelvtudással fél, később 
esetleg egész állásba. 06-20-
9225-115 
+ Gödöllői fitnesztermünkbe ke-
resünk fiatal, vidám, segítőkész 
RECEPCIÓS munkatársat, 8 
órás bejelentett, heti 6 nap, de., 
du. váltott műszakos munkakör-
re. Jelentkezés feltétele, min. 
tanulmányi végzettség: érettségi. 
Előny: kereskedelemben szerzett 
tapasztalat. Jelentkezni önélet-
rajz megküldésével a teniszvg@
gmail.com e-mail címre. Várjuk 
szíves jelentkezését! 
+ VALUTAPÉNZTÁROS mun-
katársat keresünk. Feladatok: 
valutapénztár és a hozzá kap-
csolódó adminisztráció ellátása. 
Amit kínálunk: versenyképes 
jövedelem, megbízható munka-
hely, barátságos légkör. Feltéte-
lek: érvényes valutapénztárosi 
vizsga, alapfokú nyelvvizsga, 
megbízhatóság, önállóság, ügy-
félközpontúság. Előnyt jelent: uta-
zási irodában szerzett tapasztalat. 
Az önéletrajzokat ide várjuk: Sissy 
Utazási Iroda (Gödöllő, Petőfi tér 
16.), info@sissytravel.hu 
+ Sürgősen GIPSZKARTON 
SZERELŐT keresek külföldre. 
06-70-779-8529 

+ HENTES ÜZLETBE EL 
ADÓT FELVESZÜNK. Szakkép-
zettség nem feltétel. Érdeklődni: 
06-20-9437-474 
+ A BÉKÉSI RENAULT MÁR-
KAKERESKEDÉS gödöllői te-
lephelyére az alábbi pozíciókba 
munkatársakat keres: - PÉNZ-
TÁROS, OKMÁNYIRODAI ÜGY-
INTÉZŐ. Feltétel: Érettségi, 
min. OKJ pénzügyi végzettség. 
Pénzügyi területen szerzett ta-
pasztalat. – AUTÓMOSÓ. Rész-
munkaidő lehetséges. Feltétel: 
B kat. jogosítvány, megbízható 
munkavégzés. – KAROSSZÉ-
RIA LAKATOS. Feltétel: szakmai 
tapasztalat, szakirányú végzett-
ség. - AUTÓSZERELŐ. 
Feltétel: szakmai tapasz-
talat, szakirányú végzett-
ség. Magas szintű tech-
nológiai továbbképzési 
lehetőséget biztosítunk. 
Jelentkezni lehet fény-
képes önéletrajzzal: be-
kesi.szilvia@bekesi.hu 
Telefonon: Nargangné 
Békési Szilvia 20/977-
0310 vagy személyesen 
a gödöllői telephelyen. 
+ Szakképzett ápolónő 
házi ápolást, gondozást 
vállal. Érd: 06-20-5512-
914
+ Vagyonőröket kere-
sünk Gödöllői telephely 
őrzésére. Érdeklődni 
lehet önéletrajz küldé-
sével a következő email 
címen: ganz.control@
gmail.com

SZOLGÁLTATÁS
+ FORDÍTÁS, TOLMÁ-
CSOLÁS 50 nyelven, 
anyanyelvi, diplomás, 

gyakorlott szakfordí-
tókkal! Kedvezményes 
árak. I.L.I Fordítóiroda, 
Gödöllő, Körösfői u. 2. 
Tel.: 28-511-366, 06-
20-543-1775, e-mail: 
info@ili.hu, ili.godollo@
gmail.com 
+ KERTGONDOZÁS. 
Bízza most rám! Faki-
vágás, sövényvágás, 
bozótirtás, fűnyírás, 
fűkaszálás. Füvesítés, 
gyepfelújítás, vegysze-
res gyomirtás. Rotációs 
kapálás. Gyepszellőzte-
tés. Metszés, faültetés. 
Ágak, levelek elszál-
lítása. Ereszcsatorna 
tisztítás. Kert takarítás. 
Gépi permetezés. 06-
30-747-6090 
+ KÖNYVELÉS, cég- 

alapítás, munkabérszámfejtés, 
tanácsadás. Gödöllő, Tűztorony-
ház, 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 
+ Új építésű családi ház építését 
230.000 Ft/nm áfásan, kulcsra-
kész állapotban vállaljuk refe-
renciával szolgáló vállalkozás, 
műszaki tartalommal, megrende-
lésre. Érd.: 0620-919-4870
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+ SZÁMÍTÓGÉPES  problémája 
van? Hívjon bizalommal, házhoz 
megyek. Számítógép szerelés, 
rendszer és programtelepítés, ví-
rusirtás garanciával. Hétvégén is! 
Tel: 06-30-333-9201 
+ 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 vállalunk. 
Bútoráthúzás olcsón, gyorsan, 
garanciával. Minőségi szövetek. 
Ingyenes felmérés. Egyedi fran-
ciaágy, ülőgarnitúra elkészítése a 
kívánt méretben. Tel: 06-20-943-
2828, Facebook: „Kárpitos Gödöllő” 

+ REDŐNYJA-
VÍTÁS, GURT-
NI CSERE 
egész Pest 
m e g y é b e n 
garanc iáva l , 
m e g b í z h a t ó 
szakembertől, 
szolid áron, 48 
órán belül. In-
gyenes kiszál-
lással. 0670-
418-3032
+ DUGULÁS 

ELHÁRÍTÁS falbontás nélkül. 
Ázások csőtörések megszün-
tetése. Vécék tartályok csapok 
szifonok cseréje. Csatorna ka-
merázás. VÍZSZERELÉS. 06-20-
491-5089
+ LAMINÁLT PARKETTA LERA-
KÁSÁT VÁLLALJUK. Tel: 06-20-
266-0104 
+ FESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁ-
ZÁS Gödöllőn és környékén. Kér-
jen ingyenes díjszabást tavalyi 
árainkon március 20-ig. Igényes, 
szakszerű kivitelezés elérhető 
áron. 06-70-406-9887 

EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS
+ MASSZÁZS: Derék-, hát-, 
nyakfájás gyötri? Kényeztetné a 
talpát? Nyugdíjasoknak kedvez-
mény! 06-20-294-2295, www.

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

OKTATÁS
+ Nehezen megy 
a tanulás, vagy 
csak nem jön a kí-
vánt eredmény!? 
Szívesen segítek 
tanácsadással, tré-
ninggel. dr. Kiss 
Katalin fejlesztőpe-
dagógus Tel: 06-20-
388-4953, e-mail: 
drk isska ta l in1@
gmail.com 

ADÁS-VÉTEL
+ RÉGISÉG. Pappné Szilvia 
szakbecsüs díjtalan kiszállással 
vásárol antik bútorokat, festmé-
nyeket, órákat, mindenféle szob-
rokat, vitrin dísztárgyakat, ezüs-
töt (hibás és hiányos darabokat 
is), régi pénzeket, könyveket, 
bizsukat és ékszereket, boros-
tyánt, mindenféle régiséget és 
HAGYATÉKOT. Legmagasabb 
áron vásárolunk első vevőként! 
Tel: 70/942-0806, 20/465-1961 
+ Kastélyok berendezéséhez vá-
sárolok bútorokat, festményeket, 
ezüstöket, porcelánokat, bronzo-
kat, antik órákat, stb. Teljes hagya-
tékot első vevőként legmagasabb 
áron. Kiszállás díjtalan. Érd: 06-20-
280-0151, herendi77@gmail.com 

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 

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 



2018. január 30.24 gödöllői Szolgálat hirdetéS

BEKüLDÉSI HATÁRIDő:
2018. FEBRUÁR 6.

Megfejtés: A 2018-as kulturális tematikus év neve

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utal-
ványát nyerte: Baranyai Viola, Ottlik Géza u. 3., 
Hencz Edina, Erzsébet királyné krt. 28. 2/3.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utal-
ványát nyerte: Fischer Gyöngy, Batthyány L. u. 48., 
Rutsch Richárd, Kazinczy krt. 23.
A Happy Box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os utalvá-
nyát nyerte: Sánta Attila Cseke, Simon I. u. 10. 
A Városi Mozi ajándékát nyerte: Garai Istvánné, 
Honvéd u. 12., Kiss Dénes, 2118 Dány, Szabadság 
u. 33.
A Sisicret ajándékát nyerte:  Samu Lászlóné, Sző-
lő u. 12., Nagy Erzsébet, Kazinczy krt. 12.

Felhívjuk tisztelt megfejtőink figyelmét, hogy a nye-
reménysorsoláson való részvételhez elengedhetet-
len, hogy – akár postai úton, akár e-mailen küldik 
be a megfejtést – a nevük mellett a pontos postai 
címüket is megadják!

Köszönjük!


