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Márciusban megkezdődhet a Budapest–Hatvan vasútvonal felújítása. A Gödöllő és Hatvan közötti
szakasz munkálatait végző Swietelsky Vasúttechnika Kft. és a
beruházó Nemzeti Infrastruktúra
Zrt. a tervek szerint március 1-jén
este a Premontrei Szent Norbert Gimnáziumban tart fórumot,
amelyen az érintetteket a korábbinál részletesebb tájékoztatást
kaphatnak a munkák menetéről. Ennek pontos időpontját az
egyeztetéseket követően a városi internetes portálokon, valamint
lapunk következő számában olvashatják.
A kivitelező tájékoztatása szerint várhatóan tavasszal kezdődnek meg a Köztársaság úton
megépülő felüljáró kialakítása
miatti bontási munkák, az építés
kezdetét pedig júliusra tervezik.
A gödöllői vasútállomás gyalo-

gos
felüljárója
egy ideig még a
helyén
marad,
ezt a jelenlegi információk szerint
csak 2019-ben,
az egyetemet az
állomással összekötő aluljáró kialakítását követően
bontják el.
Szintén csak
jövőre kerül sor a
Szent-Györgyi Albert úti (egyetemi
behajtó) felüljáró
átépítésére, félpályás lezárás mellett.
A felújítás során jelentősen átalakul a vasútállomás, a jelenlegi forgalmi épületet az év végén
és a jövő év elején elbontják, s a
tervek szerint még 2019-ben elkészül az új épület. A munkálatok

Fotó: Korondi Judit

Építés előtt bontás a vasútállomáson

ideje alatt a jegypénztárat és a
várót, valamint a forgalmi feladatokat konténerbe helyezik át.
A MÁV már megkezdte a vasúttal közlekedők tájékoztatását,
az állomásokon folyamatosan
figyelmeztetik az utazóközönsé-

get, hogy a márciusban kezdődő
munkák miatt forgalmi változásokra kell számítani. Erről a szervezet honlapján is naprakész
tájékoztatást kaphatnak majd az
érdeklődők.
(folytatás a 3. oldalon)
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Beszélgetés Scherzinger Máriával, a GNNÖ elnökhelyettesével

„Feladatunk megtalálni a kapaszkodót”
Új területen segíti a gödöllői – és
most már a hazai – német nemzetiségűek
hagyományainak
ápolását és érdekérvényesítését
Scherzinger Mária, a Gödöllői
Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese. Februártól
a Magyarországi Német Pedagógiai Intézet oktatási referenseként tevékenykedik, de természetesen tovább folytatja a
városunkban végzett nemzetiségi önkormányzati munkáját is. Új
feladatairól és terveiről beszélgettünk.
– Mit takar tulajdonképpen ez a
munka?
– Tizenhárom magyarországi
nemzetiségi szószóló döntött arról
tavaly, hogy egy olyan szolgáltató osztályt hoznak létre, amely a
helyi nemzetiségi önkormányzatok
által átvett köznevelési intézményeknek szakmai, pedagógiai, jogi
és gazdasági-ügyviteli segítséget
nyújt. Mivel a törvényi szabályozás,
a gazdasági háttér és a pályázati
lehetőségek folyton változnak, a
parlamenti nemzetiségi bizottság
szükségesnek tartotta egy ilyen
irányú intézmény révén a tanácsadást nevelési-oktatási kérdésekben. Legfontosabb feladatomnak a
közvetítést tartom az intézmények
és a felettes szervek (önkormányzatok, minisztériumok stb.) között.
A kétirányú kommunikációhoz hozzátartozik az adatgyűjtés, törvényi
szabályozás változásának követése, intézményi tapasztalatok megosztása, ötletek és helyi felvetések
kezelése. Ez rendkívül összetett,
és nagyon érdekes kihívás. Az itteni és a gödöllői tapasztalatok nem
csak kiegészítik egymást, hanem
mindkét területen segítenek hatékonyabb munkát végezni.
– Eszerint nem szorulnak háttérbe a helyi nemzetiségi önkormányzatban vállalt feladatai…
– Inkább bővülnek! Örömmel látom, hogy Gödöllőn egyre többen
nyitnak felénk. Ennek eredménye,
hogy a tervek szerint még ebben
a hónapban megalakul a Gödöllői
Német Nemzetiségi Fiatalok Baráti Köre. Ez a több mint húsz fővel
induló közösség a 18-25 év közötti fiatalokat igyekszik összefogni,
és egy olyan csoportot létrehozni,
amivel csatlakozhatnak a Magyar-

országi Német Fiatalok Közösségéhez. A szervezéshez Radóczy
Károly, az Országos Német Önkormányzat ifjúsági referense nyújt
segítséget, aki egyébként Újhartyánban végez kiváló munkát.
– Mit tud adni a fiataloknak ez a
szervezet?
– Ezen keresztül
könnyebben
tudnak bekapcsolódni
az országos német
nemzetiségi vérkeringésbe, a sport, a
kulturális és egyéb
eseményekbe, valamint a pályázati és
ösztöndíj programokba. Szinte havi szinten érkeznek kiváló
pályázatok, állás- és
táborozási lehetőségek, amelyek ennek
a klubnak a segítségével több gödöllői
fiatalhoz juthatnak el.
Ez a szervezet foghatja majd össze a
Petőfi Sándor Általános Iskolából kikerülő
német nemzetiségi
osztályokban végzett
diákokat is.
– És mit sikerült

megvalósítani a múlt évi elképzelésekből?
– Az elmúlt időszakban eredményes munkát végeztünk. Nagy
sikerrel rendeztük meg a Schnuppertag-ot, ami egy német nemzetiségi családi délután. Itt mutattuk
be a Lebenswege, azaz Életutak

sorozat első kiadványát is. Ezzel
Kirchhofer József, városunk testnevelő tanára és edzője előtt tisztelegtünk. A sorozat célja, hogy
bemutassa azokat az itt élt ismert
embereket, akik német gyökerekkel rendelkeznek. Készülnek a második füzet tervei is, ebben Winkler
Nándort szeretnénk bemutatni,
akinek német neve és erős magyar
tudata hosszú évtizedeken át meghatározta Gödöllő kulturális életét
az ének-zene oktatás és a kórusa
révén, ráadásul a Petőfi iskolában
tanított, ahol most a német nemzetiségi tagozat munkája folyik. Ő is
igazi példakép. Mind emberi, mind
közösségi munkája példamutató
mindenki számára. Megérdemelten lett Gödöllő díszpolgára. A kiadvány mottója a tanár úr egyik mondata lesz: „Az énekszó fényesíti a
lelket”. A családtagokkal közösen
dolgozunk, és szeretnénk megszólaltatni az egykori tanítványokat is.
Sok olyan német nevű és származású ember él közöttünk, akiknek
az emlékét ápolnunk kell. Ehhez
azonban széleskörű kapcsolatok
kellenek, és meg kell teremteni a
találkozási lehetőségeket is. Épp
ezért tervezzük elindítani a „törzsasztal-találkát”, ami lehetőséget ad
a jóízű beszélgetésekre és eszmecserékre. Ez lesz a „Stammtisch
a Smarniban” – és ezzel már el is
árultam, hol szeretnénk találkozni.
Mindezek mellett fontosnak tartjuk
a kapcsolatok erősítését is más
német nemzetiségi önkormányzatokkal és szervezetekkel. Erre jó
példa volt az együttműködésünk a
Kerepesi Német Önkormányzattal,
Springer Friedrich és felesége
négy gödöllői gyermeket vitt el egy
Berlin közeli nyári táborba.
– Mennyiben kapcsolódik ehhez
a mostani munkája?
– Elég nagy területen fedik egymást a feladatok, hiszen az oktatással, az ifjúsági programokkal,
a sporttal és a művészeti élettel
egyaránt foglalkozom. Lényegében
ugyanazt csinálom, csak nagyban.
Napi szinten tartom a kapcsolatot azokkal a szervezetekkel, akik
támogatni tudják törekvéseinket,
mint például a Neue Zeitung Szerkesztősége, a Német Nemzetiségi
Könyvtár, Zentrum – a nemzetiségi programok szervezője Budapesten, és a Német Nemzetiségi
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Kortárs Művészek Egyesülete. Így
sokkal nagyobbak a lehetőségek,
ebben leszek összekötő kapocs.
– A városi céljai közül mit emelne
ki?
– A Gödöllői Petőfi Sándor Általános Iskolával és a Gödöllői Kirchhofer József Sportegyesület Tájékozódási Futás Szakosztályával
– ifj. Kiss György, édesapja Kiss
György és Szecsődi Ákos szakmai irányításával – közösen értük
el, hogy a német nemzetiségi osztályokba járó gyerekek számára a
mindennapos testnevelés része a
tájékozódási futás heti egy órában.
Szeretnénk ezt az egyedülálló kezdeményezést országossá tenni.
Idén május 10-én közel 120 gyermek mérheti össze tájfutó tudását
egy versenyen kereteiben. Egyébként ezen a napon ünnepeljük a
Madarak és Fák Világnapját, ennél
beszédesebb napot nem is lehetett
volna választani. Szeretnék ennek
a versenynek a fővédnöke lenni.
A mindennapos testnevelés másik órájában a német nemzetiségi
néptánc oktatását tartjuk fontosnak, amiben három éve kiváló
szakember, Borbély Alexandra
működik közre. A Petőfis gyerekek
a néptánctudásukat már többször
bemutatták a Belvárosi Napokon
és a Koronázási Hétvégén tavaly,
valamint más rendezvényeinken.
A következő időszak legfontosabb
előttünk álló feladata a 2018-as parlamenti választás, ahol országosan
a németség parlamenti listájára is
lehet majd szavazni. Visszatérve a
gödöllői feladatokhoz, igyekszem
feltérképezni és megszólítani azokat az embereket, akik felmenőik
révén kötődnek a magyarországi
németséghez. Tehetem ezt annál
is inkább, mivel városukban több
mint 500-an vallották magukat német nemzetiségűnek a 2011-es
népszámlálás alkalmával.
Korábbi századokban-évtizedekben a településen élő németajkúak
elsősorban polgárok és iparosok
voltak, turisztikai jelleggel szolgálták az uralkodókat, majd Trianon
után a polgári igényeket, ezért hagyományőrző csoportok nem alakultak ki Gödöllőn. A múltunkban
nehezen találunk kapaszkodókat,
ezért fordulok olyan személyiségek
életútjához, akik a városunk életét
meghatározták és közösségformáló erejükkel ma is példát állítanak
elénk, mint Kirchhofer József és
Winkler Nándor. Mi, itt Gödöllőn,
most értékteremtésben vagyunk.
Örömmel látom, hogy egyre nagyobb az érdeklődés és az igény
az önkormányzati és a közösségteremtő munkánk iránt.
(jk)
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építés előtt bontás
(Folytatás az 1. oldalról)
Miközben a Swietelsky Vasúttechnika Kft. a Gödöllő – Hatvan
szakasz munkálatait végzi, a Rákos-Gödöllő közötti szakaszon a
Strabag Vasútépítő Kft. és a Belfry
PE Kft. kezdi el a kivitelezést. Ez is
jelentősen befolyásolja majd a vasúti közlekedést.
A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő
Zrt. korábbi tájékoztatása szerint
az Isaszeg-Gödöllő és Aszód-Tura közötti egyik vágány átépítése
előreláthatóan tavasszal, a Rákosliget-Pécel, valamint Tura-Hatvan közötti egy vágány átépítése
előreláthatóan nyáron kezdődhet
meg. A munkálatok a menetrendet
is érintik majd: márciustól év végéig
a kora reggeli és késő esti órákban
néhány vonat helyett pótlóbuszokat állítanak be, csúcsidőszakban
és napközben azonban továbbra
is a vonatok biztosítják a közleke-

dést – ami azonban nem zárja ki a
menetrendi változásokat. Márciusra már több vonat a megszokottól
eltérően közlekedik. Erről a MÁV
honlapján részletes tájékoztatást
találnak az érdeklődők.
A rendelkezésre álló információk
szerint a Gödöllő-Hatvan szakaszon idén még csak vágányzárat

nem igénylő munkákat végeznek,
2019 februárjától decemberig
azonban a vonat közlekedés teljes
kizárásával folynak majd a munkák.
A fejlesztésről és annak menetéről
a március 1-jére tervezett lakossági fórumon részletes tájékoztatást
kaphatnak az érdeklődők.
(bj)

A társadalomkutatók randevúznak jövőre Gödöllőn
A Szent István Egyetem kiváló tehetségei címmel rendeztek
konferenciát február 9-én a gödöllői és budai campuson azzal
a céllal, hogy az Új Nemzeti Kiválóság Program ösztöndíjasai
és az intézmény tehetséggondozási programjaiban résztvevők
bemutassák kutatásuk aktuális állapotát. A nap során 16 szekcióban 131 tudományos jellegű és 6 tehetséggondozási előadás hangzott el.
Az esemény kapcsán dr. Szendrő Péter, az Országos Tudományos Diákköri Tanács
(OTDT) elnöke kiemelte: 2008ban az Országgyűlés egyhangúlag fogadta el a 20 évre szóló
Nemzeti Tehetség Programot.
A tapasztalatok szerint a tehetségsegítő mozgalmak egyre inkább egymásra találnak.
Kiemelte: sosem volt még ak-

kora állami támogatása az Országos Tudományos Diákköri
Konferenciáknak, mint amire a
2019-ben sorra kerülő XXXIV.
részesül majd. Ez az összeg
egymilliárd forint. A professzor
azt is elmondta, hogy a hallgatók 8-11 százaléka vesz részt a
hatvanéves múltú tudományos
diákköri munkában. A tudományos diákköri mozgalom a

határon túli magyar nyelvű felsőoktatásban tanulók számára
is természetes közeggé vált.
Ezek támogatásában a gödöllői egyetem példát mutat.
A Szent István Egyetem a jövő
évi országos konferencia keretében a Társadalomtudományi
Szekció előadásainak ad majd
helyet.
Dr. Tóth Tamás oktatási rektorhelyettes elmondta, az Új
Nemzeti Kiválóság Program
az előző tanévben 140 millió
forinttal, a jelenlegi tanévben
240 millió forinttal támogatja a
SZIE hallgatóit és fiatal oktatóit, tavaly 51, idén 131 főt.
(lt)

Felhívás koszorúzásra
Tisztelt Ünneplő Közönség! Gödöllő város lakói!
Gödöllő város önkormányzata az 1848-as forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából ünnepi megemlékezést szervez 2018. március 15-én 10 órakor a Főtéren.
Az ünnepi műsor koszorúzással folytatódik a Petőfi téren.
Kérjük az intézményeket, rendvédelmi szerveket, pártokat, civil szervezeteket, ünneplő vendégeinket,
hogy koszorúzási szándékukat szíveskedjenek legkésőbb 2018. március 13-án 15 óráig jelezni,
hétfőtől péntekig 9-15 óráig a +36/70-338-1838-as telefonszámon, hogy
a koszorúzás rendjét pontosan ki tudjuk alakítani.
Egyben kérjük, hogy a koszorúzás előkészületeinek segítése érdekében szíveskedjenek a koszorúkat az ünnep napján legkésőbb 9.30 óráig a helyszínre juttatni, megérkezésüket munkatársainknak
jelezni.
Szeretettel várjuk Önöket az évfordulóhoz kapcsolódó valamennyi rendezvényre!

4 gödöllői Szolgálat

Közélet

2018. február 13.

Megújul a Polgármesteri
Hivatal előtti zöldterület

Városi faápolások: Lezárások
és kisebb áramszünetek

A város főterének arculata jelentősen megváltozik a folyamatban lévő bővítésnek köszönhetően. A területen hamarosan
megkezdődnek azok a növényzetet érintő munkák is, aminek
eredményeként a jelenlegi polgármesteri hivatal előtti terület
átalakul, a bejárati részt „kinyitják” a tér felé.

Mindez azonban nem jelenti
a növényzet csökkenését. Az eltávolításra kerülő növények helyett újak kerülnek a térre. Mint
azt Barna Dánieltől, a VÜSZI
főkertészétől megtudtuk, a tér
közel 30 fával gazdagodik, többek között díszkörte, tölgy, hárs,
juhar és vérbükk szépíti Gödöllő
főterét.

Az átalakítás elsősorban a
hivatal előtti zöldterületet érinti,
ahonnan fákat és bokrokat távolítanak el, és a Világbéke-gong is
új helyre kerül, azért, hogy megfelelően megközelíthető legyen, és
a jelenleginél jobban érvényesüljön az épület főbejárata.

A területen egyébként folyamatosan végzik a növényzet
ápolását, az elmúlt hetekben
metszéseket és növénytelepítéseket végeztek többek között
az aluljáró felé vezető szakaszon.
(ny.f.)

A múlt héten megkezdődtek a
téli időszakban végzendő faápolási munkák, amelyek a
következő hetekben a város
több helyszínén folytatódnak. A
fákon olyan szükséges beavatkozásokat végeznek el, mint a
fagyöngymentesítés, száraz koronarészek eltávolítása, épület
állagmegóvás miatt
történő gallyazás, vezeték-, valamint út- és
járda űrszelvények
gallyazása.
A múlt héten a
Palotakerten és a
Királyi Kastély előtti
területen végezték
el a szükséges beavatkozásokat,
s
mivel itt már végeztek a VÜSZI szakemberei, a héten a
Kossuth Lajos utca
és a környező lakótelepek, az Erzsébet királyné körút,
a Szent István tér
majd a Szent János utca fái kerülnek sorra.
A Dózsa György út mentén,
valamint a Szilhát utcában is
sor kerül majd a fák gallyazására, itt a vezetékek mentén és
út körüli űrszelvényekben dolgoznak majd a szakemberek,
de ezen a részen, valamint a
Klapka György utcában több
esetben csak akkor kerülhet
sor a munkákra, ha az ELMÜ
feszültségmentesíti a vezetékeket. Emiatt áramszünetekre kell
majd számítani, de erről időben

Hamarosan elkészülnek
az új parkolók
Jól haladnak a Dózsa György
úti temető mellett a Körösfői utcában zajló munkák. A terület
lassan elnyeri új, a korábbinál
rendezettebb arculatát.
Mint arról már beszámoltunk
az önkormányzat tovább folytatja a városi temetőként számon
tartott létesítmény kerítésének
felújítását, az elmúlt hetekben a
Körösfői utcai szakaszon folyt a
munka, a korábbi, rossz állapotú
dróthálót elbontották, a területet
megtisztították az elburjánzott
növényzettől, és zárt, beton elemekből álló
kerítést alakítottak ki.
Mindemellett a terület
egy nem fizetős parkoló zónával is
bővül, ezek
a
parkolóhelyek fogják kiváltani

ugyanis azokat, amelyek a kerékpárút építése miatt a Dózsa
György úton a Szilhát utca és
a Kossuth Lajos utca közötti
szakaszon meg fognak szűnni.
A beruházás az ütemezésnek
megfelelően halad, már csak a
parkolóhelyek munkálatai vannak hátra, ezt az időjárás függvényében végzik el a szakemberek.
Mind az új kerítés, mind a parkolók jelentősen javítanak majd
az utcaképen.
(kj)

tájékoztatni fogják az érintett lakosságot.
A Táncsics úton is megtörténik a fák száraz ágainak eltávolítása, illetve a műszeres favizsgálat eredményeitől függően
történő lombkorona könnyítés
céljából történnek faápolási beavatkozások.
Véget ért viszont a faápolási
munka az Erzsé-

bet-parkban, itt a napokban már
csak cserje ritkítást végeznek.
Mivel a munkálatok ideje alatt
több parkoló- és útszakasz átmenetileg lezárásra kerül, illetve
rövid ideig forgalomkorlátozásokra lehet számítani, a VÜSZI
kéri a tisztelt lakosságot, hogy
figyeljék figyelmeztető táblákat,
munkaterületek kijelölését, és a
kijelölt szakaszokon a tájékoztató táblán feltüntetett időszakban
gépjárműveikkel ne akadályozzák a munkálatokat! Megértésüket előre is köszönik.
(dz)

Napijeggyel olcsóbb
Folyamatosan nő az igény a belvárosi parkolóhelyek iránt, ennek
az elvárásnak kívánt eleget tenni az önkormányzat, amikor kialakította a Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 4. szám alatti létesítményt.
A területen több mint negyven gépkocsi számára biztosított a kulturált parkolás, a 250 Ft/óra díj mellett azonban itt napijegy is váltható. Aki négy óránál hosszabb időre hagyja itt a kocsiját, az 1000
forintos napijeg�gyel akár huszonnégy órán
át parkolhat a
belváros
szívében.
Szombatonként – a
korábbi információkkal ellentétben – csak délig
kell fizetni.
(db)
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A fal, amit nem bontani kellene, hanem építeni!
pálya zajvédő fal építésével kapcsolatban. A történet 2010 nyarán
kezdődött, akkor épült meg az
M3–M31 csomópont kísérő beruházásaként a 6 méter magas zajvédő fal az autópálya város felőli

tak a feladat elől. Mivel a Blaháért
Társaság és a helyi lakosság ezt
nem fogadta el, ezért 2011-ben
az akreditált KÖR-KER Környezetvédelmi Kft-vel végeztetett
három ponton zajmérést, mely
önkormányzati
támogatásból
valósult meg.
A mérési eredmények mindhárom ponton
jócskán meghaladták a határértéket. Ezzel
kapcsolatban
2011 februárjáFotó: YouTube (Vécsey László)

Bár a múlt év őszén örömmel
számoltunk be arról, hogy megkezdődtek az M3-as autópálya
zajvédőfalának építési munkálatai, azonban úgy tűnik, elfogyott
a lendület, s korán kezdtek el
örülni a blahai lakók,
akik már csak abban
bíznak, a választási
kampány finisében
csak elkészül a fal,
aminek megépítéséről öt évvel ezelőtt az
Állami Autópálya Kezelő Zrt. egy 2013.
májusi levélben adott
tájékoztatást. Akkor
2014-re ígérték, hogy
sor kerülhet a kivitelezésre. A parlamenti
választás kapujában
azután Vécsey László ország�gyűlési képviselő, és Völner Pál,
akkori infrastruktúráért felelős
államtitkár sajtótájékoztatón jelentették be, hogy a zajvédő fal
2015-ben megépül. Mondhatnánk, a többi néma csend, ám
csaknem négy év elteltével, az
újabb parlamenti választások közeledtével elkezdődött a munka.
Már csak az a kérdés: be is fog
fejeződni?
Mint emlékezetes, nyolcéves
az a küzdelem, amit a Blaháért
Társaság folytat az M3-as autó-

oldalán, a blahai oldalon azonban
erre nem került sor. A városrész
lakossága ekkor érzékelte először a zajterhelés megemelkedését. A Blaháért Társaság, Pecze
Dániel vezetésével aláírásgyűjtést kezdeményezett a fal blahai
oldalon történő megemelése és
a város felőli oldalon hiányzó
szakasz megépítése érdekében,
ám az Állami Autópálya Kezelő
Zrt. szerint az elvégzett zajmérés
eredménye nem, vagy csak minimálisan haladta meg a megengedett határértéket, ezért elzárkóz-

ban dr. Gémesi György polgármester levélben fordult az ÁAK
Zrt. üzemeltetési igazgatójához,
melyben a zajvédő létesítésével kapcsolatos tárgyalást kezdeményezett. Hosszú folyamat

Országgyűlési választási tudnivalók

Április 8-ra írta ki az országgyűlési
képviselők választását Áder János
köztársasági elnök. Hétfőn megkezdődött a választási értesítők kézbesítése,
február 17-én pedig indul a választási
kampány. Nézzük a hátra lévő időszak
legfontosabb tudnivalóit!
A Nemzeti Választási Iroda névre szóló küldeményében az országgyűlési választás kitűzéséről, és arról tájékoztatja a
választópolgárokat, hogy szerepelnek a
névjegyzékben. Az értesítők nyomtatása
a február 9-i névjegyzéki állapotnak megfelelően pénteken kezdődött meg, azok
kiküldésével az iroda a Magyar Postát
bízta meg – tette közzé az MTI.
Magyarországon 7.946.127 választásra jogosult polgárnak, a határon
túl pedig 319 ezer választópolgárnak
legkésőbb február 19-éig postázzák az
értesítőt a lakcímükre arról, hogy szerepelnek a névjegyzékben. Ha valaki ezt
nem kapja meg, akkor a jegyzőnél (a
helyi választási iroda vezetőjénél) jelezheti, aki ekkor új értesítőt állít ki.
Az értesítő a választópolgár személyes adatai közül csak az érintett nevét,
születési nevét, születési idejét és a lakcímét tartalmazza.
Azok, akik korábban már regisztráltak nemzetiségi választópolgárként az
országgyűlési választásra, ezt az információt is megtalálják az értesítőjükön.
Az értesítő tartalmazza továbbá a szavazás helyét, idejét, és azt, hogy a vá-

lasztópolgár melyik választókerületben,
településen gyakorolhatja választójogát.
A 2014-es voksoláshoz képest (amikor 10.382 szavazókör állt a választók rendelkezésére) az idén már csak
10.286 szavazókör lesz, vagyis lesznek, akik nem a megszokott szavazókörben voksolnak.
Azoknak, akik még nem nagykorúak,
de az április 8-ai választásig betöltik 18.
életévüket, ugyancsak most kell megkapniuk az értesítőt.
Február 19-től kezdhetik gyűjteni az
aláírásokat azok, akik jelöltté szeretnének válni, erre két hét áll rendelkezésükre, s legalább 500 választópolgár
ajánlására van szükségük. A pártoknak
is március 5-ig kell bejelenteniük a listáikat. Azért fontos határidő ez, mert csak
annak a pártnak lehet országos listája,
amely legalább 27 jelöltet állít, és Budapest mellett még legalább kilenc megyében tudja ugyanezt megtenni.
Pest megye 6. számú választókerületében lapzártánkig a pártok honlapján
közzétett listák valamint sajtóinformációk alapján a következő jelöltek indulnak
a képviselői mandátumért: Lengyel
Szilvia (LMP), Vécsey László (Fidesz),
Gombkötő Róbert (Együtt), Víg János
(Jobbik), Molnár László (Momentum),
Makra Zoltán (MSZP).
Lapunk a választási tudnivalókról folyamatosan tájékoztatja az Olvasókat.
(ou)

indult el, a lakók pertársaságot
alakítottak és az önkormányzattal
közösen igyekeztek érdekeiket
érvényesíteni. A 2013-ban beígért fejlesztés megvalósítása a
2014-es országgyűlési választások után azonban már nem volt
olyan fontos, hiába voltak a Pecze Dániel és a Blaháért Társaság demonstrációi az autópálya
feletti gyalogos hídon. Az újabb
parlamenti választások közeledtével úgy tűnt, valóban megkapják a zajvédő falat a blahai lakók.
Vécsey László 2017 január 27-én
maga jelentette be egy televízió
interjúban, hogy megkezdődnek
a munkálatok, s 2017
végére ígérte a befejezést. A munkaterületet
végül szeptember 28án adták át, ami után a
kivitelezőnek 180 napja van a kivitelezésre.
A munkák kezdetben
valóban jól haladtak,
ám hosszú ideje, semmi sem történik, lapzártánk idején félbehagyva áll a munka. A lakók
most már csak abban bíznak,
hogy – mivel a kivitelezőnek még
42 nap áll rendelkezésére – az
április 8-i országgyűlési választások előtt még átadásra kerül a fal
blahai szakasza.
(J)

Tisztelt Polgárok!
Tájékoztatom Önöket, hogy a Pest megyei 06. számú Országos Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjait
a képviselő-testület 2018. január 25-i ülésén az alábbi személyi összetétellel választotta meg.
Tagok:
dr. Szőke Pál
Riteczné dr. Vámos Katalin
Tokai Norbert
Póttagok:
Lőrincz József
Gaálné dr. Merva Mária
A 06. számú OEVVB székhelye: 2100 Gödöllő, Szabadság
tér 6.
Telefonszáma: 06-28/529-190 e-mail címe: pmh@godollo.
hu
A Pest megyei 06. számú OEVVB mellett működő Országos
Egyéni Választókerületi Választási Iroda:
OEVVI vezetője: Dr. Nánási Éva
Címe: 2100 Gödöllő Szabadság tér 6.
Telefon: 06-28/529-190, e-mail: pmh@godollo.hu
Névjegyzékkel, átjelentkezéssel, külképviseleti névjegyzékkel, nemzetiségi névjegyzékkel kapcsolatos ügyek:
Csapainé Kiss Edina, telefon: 06-28/529-215
Cím: Gödöllői Polgármesteri Hivatal ÜGYFÉLSZOLGÁLAT Petőfi tér 4-6.
A Választási Iroda a hét minden napján 8-16 óráig kereshető személyesen.
Gödöllő, 2018. február 8.					
Dr. Nánási Éva
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Szívesen kirándulnak a gödöllői nyugdíjasok
A Gödöllő Városi Nyugdíjasok Egyesülete gazdag programkínálattal várja azokat, akik tartalmasan szeretnék tölteni nyugdíjas
éveiket. Ezekből kaphattak ízelítőt, akik részt vettek a Gödöllői
Városi Múzeumban megtartott kibővített vezetőségi ülésen, amelyen átfogó képet nyertek a múlt évi kirándulásokból,és az idei
esztendőre tervezett utazásokról. A túrákat, városlátogatásokat
a résztvevők alaposan dokumentálják, így később az események
felidézése is élményszámba megy.

A több nyugdíjas klubot összefogó Gödöllő Városi Nyugdíjasok
Egyesületének több
kiemelt
programja
van, így a Nyugdíjasok
Akadémiája,
mely 26 éve folyamatosan nyújt tartalmas ismeretterjesztő
előadásokat, de helyet kapnak a közösségépítő és
szórakoztató rendezvények is,
mint például a Juniális, a 90 évesek köszöntése, és a szilveszteri
találkozó. Nagy hangsúlyt helyeznek az idős, beteg, elesett
nyugdíjasok látogatására, amit
egyfajta szolgálatnak tekintenek.
A tagok számára nagy vonzerővel bírnak a kirándulások, amiket
az egyesület vezetése részéről,
Hajnal Irén szervez nagy megelégedésre. Ezt igazolja, hogy a
2017-ben lebonyolított tizenegy
buszos-vonatos
kiránduláson
összesen 809 fő vett részt!
A hazai programok közül meg kell
említeni az Idegenvezetők Világnapját, amelynek rendezvényei
Gödöllőn és Budapesten zajlottak, s amire idén is készülnek.
Nagy érdeklődés kísérte a Liszt
Ferenc Repülőtér látogatását
is, ahová két csoportot is szerveztek, épp úgy, mint arra az
utazásra, aminek során Gyulát,
Békéscsabát és a kevesek által ismer Szanazugot keresték
fel. De kirándultak Esztergomba
és Párkányba, Sopronba és a
Fertő-tó mellé, jártak a Budakeszi Vadasparkban, és sokaknak
szerzett különleges élményt az
adventi budapesti városnézés

is, amelynek során a Vigadót
is megtekintették. Az utazások
sorát egy csodás horvátországi
kirándulás is gazdagította, nyugdíjasaink a tengerparton, a Plitviczei-tavaknál és Varasdon is
jártak.
Ha a sok élményt a statisztika
tükrében nézzük, úgy elmondhatjuk, az Egyesület a Művészetek
Házával közösen is szervezett
egy buszos utat, de a klubok önállóan negyvenegy útra invitálták
tagjaikat, amivel ezerkétszáz főnek nyújtottak gazdag élményt.
A különböző szakmai és kulturális kirándulásaikon 2059 fő vett
részt.
A rendezvényen Pataki Pál, az
Egyesület elnöke köszönetet
mondott a kirándulások szervezéséért és dokumentálásáért, s
reményének adott hangot, hogy
az idei rendezvények is hasonlóan sikeresek lesznek és szintén
ilyen sokaknak adnak majd lehetőséget arra, hogy megismerjék
hazánk természeti és kulturális
értékeit.
S, hogy ez valóban így lesz, arra
szinte garancia az idei program
kínálat is, amiben többek között
olyan kirándulások szerepelnek,
mint például a Tisza-tavi Ökocentrum meglátogatása.
(bj)

Teleki Pál Egyesület
Tisztelettel meghívjuk és várjuk tagtársainkat és a
tevékenységünk iránt érdeklődőket közgyűlésünkre,
amelyet 2018. február 24-én (szombat) az alábbi napirend szerint tartunk a Premontrei Gimnázium
B épületének aulájában (Gödöllő, Takács M. u. 2.).
A közgyűlés napirendje:
15.00-16.00: az adminisztrációs feladatok elvégzése
•(Regisztráció, tagdíjak, támogatások befizetése, jelentkezések kirándulásokra, a 2017-es évkönyv átvétele, stb.)
• Közben az elmúlt év eseményeiről készült képek folyamatos vetítése
16.00–17.00: • Beszámolók a múlt évi eseményekről, az egyesület
gazdasági munkájáról • A kitüntetések átadása
17.00–18.00: előadások
18.00-tól: baráti beszélgetés (pogácsás est) a gimnázium ebédlőjében

Meghívó – zebra
Óvodavezetők Szakmai Közössége meghívja az Iskolaköteles gyermekek
szüleit, nagyszüleit egy közös beszélgetésre.
Téma: „Zebra” az óvodából az iskolába, avagy: hogy gyermekeink biztonságosan „ÉRJENEK át a túloldalra”.
Időpont: 2018. február 26., hétfő, 16.30 óra
Helyszín: Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ
Résztvevők: Szülők, óvónők, tanítók
Moderátor: Majsai László pszicho-pedagógus
Tartalma:
1. „Szerinted mikor érett egy gyermek az iskolára?” („tortasütési kísérlet”)
2. „Jelzőlámpa is segít’” (iskolaérettségi vizsgálat, a külső szakemberek
„szelete a tortából”)
3. „Hogyan engedjem el a kezét?...és én hogyan fogjam meg azt?”(a pedagógusok szerepe az iskolakezdésben)
4. „Azért az sem árt. Ha eleinte még nem egyedül kel át!”; (a szülők szerepe az iskolakezdésben)
5. „Véd és dacszövetség” (együttműködés a szülők és a pedagógusok
között)
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Szent Bálint ünnepén

Február 14. Szent Bálint napja, amit
ma legtöbben a „szerelmesek napjaként” tartanak számon. Szent Bálint
többek között a jegyesek védőszentje, de ő a pártfogója a fiatal házasoknak, az epilepsziásoknak
és a hasfájósoknak is.
Tudni kell azonban,
hogy nem egy, hanem két
azonos nevű személyről
van szó. Mindketten a III.
században lettek vértanúk. Az egyik római pap
volt, a másik a Rómához
közeli Terni város püspöke. Feltehetőleg az
előbbi, a 269. február
14-én kivégzett római
pap lett a szerelmesek védőszentje,
akinek szokása volt, hogy a római ifjú
házaspárokat saját kertjéből szedett
virágcsokorral örvendeztette meg.
A III. századból, II. Claudius császár korából három Valentinus nevű
keresztény mártír is ismert: egy pap
Rómában, egy püspök Interamnában
(a mai Terni Róma közelében) és egy
harmadik vértanú Africa provinciában.
A Valentinus név, amely az „erősnek lenni“ jelentésű latin valens szóra
utal, nagyon népszerű volt a késő antik korban. 496-ban I. Gelasius pápa
elrendelte, hogy ünnepét – azok kö-

zött „… akiknek nevét méltán tisztelik,
de akinek cselekedeteit csak az Isten
ismeri” – február 14-én ünnepeljék.
A Bálint-napnak pogány gyökere
is ismert. Az ókori Rómában február
közepén tartották Lupercus pásztoristen napját, és
ilyenkor
„szerelmi
sorshúzással” boronáltak egymáshoz párokat.
A kereszténység e
szokás helyett Szent
Bálint személyében kívánt védőszentet adni
a házasságra készülőknek, aki így vált a jegyesek és fiatal házasok
védőszentjévé a XIV.
századtól Angliában és Franciaországban. A XIX. században már üdvözlőkártyákat is küldtek egymásnak
a szerelmesek ezen a napon. A II.
világháború után Németországban
elterjedt, hogy a szerelmesek virággal köszöntik egymást „Valentinkor”.
Az utóbbi években pedig nálunk is
egyre népszerűbb ez az ünnep, főleg
a fiatalok körében. A szerelmesek,
a jegyesek és az epilepsziások védőszentje a magyarországi svábok
körében igen népszerű volt, hazai
templomaikban gyakran ábrázolták.
(kj)

Chopin Farsang

a még jobb zeneoktatásért
A Fréderic Chopin Zenei AMI és a működését segítő Continuo-Gödöllő Alapítvány nagy sikerrel rendezte meg hagyományos Chopin Farsangját szombaton. A Művészetek Házában
két előadás tartottak vidám jelenetekből, sok zenével a tanárok
közreműködésével. Az előadások előtt a Szalonzenekar muzsikája fogadta, a rendezvény szünetében tombola, táncház
és sütemény várta az érdeklődőket.
Az előadások kezdetén elhangzott, hogy a tavalyi és a megelőző években tartott előadások bevételéből, hat és félmillió
forintból egy használt, de újszerű koncerthárfát vásároltak az
akkordikus tanszak számára, ami 2017 decemberében érkezett meg Németországból és amit a műsorban már be is mutatott Rásonyiné Brecz Annamária. Az idei jótékony célú előadások bevételéből egy basszus klarinét beszerzését tervezik
a fafúvós tanszak részére valamint a népzene tanszaknak egy
magyar duda megvásárlását.
A műsort, amiben az iskola tanárai hangszereikkel, énekükkel és színpadi játékukkal egyaránt nagy tapsot kaptak, az Albertné Joób Emese, Benedek Krisztina és Pertis Szabolcs
alkotta Csörgődió trió vezette. A trió hölgy tagjainak báli öltözékéről Czédly Mónika ruhatervező gondoskodott.
A műsorszámok a szórakoztatás műfajainak széles skálájából adtak ízelítőt. Pertis Szabolcs például előadta, hogy miként
lehet egyszerre, egy időben énekelni és fütyülni, s szinte az
egész társulat közreműködött egy „új opera” ősbemutatóján
az operaigazgató lakásán, az éjszakai órákban. S bár egy
pisztoly többször is elsült, a főszerepet mégis a zenei hangok
játszották.			
(LT)
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Út a fémen át – fotókiállítás a Civil Házban

Fotó: Tóth Péter

„Szubjektív objektív” címmel Sz.
Opre Mária fotóiból nyílt kiállítás
február 10-én a Civil Házban. A
rendezvényen Six Edit, a Gödöllői
Civil Kerekasztal Egyesület elnöke
mondott köszöntő, majd Danis Já-

fotózta az Isaszeg Önkormányzati
Tájékoztató városi lapot, a település honlapján is láthatók a képei,
fotósorozatai. Később belső indíttatásból elkezdte fotózni a kovácsolt
és öntött vas cégéreket, kerítése-

nos EFIAP/g fotóművész nyitotta
meg a kiállítást.
Az Isaszegen élő Sz. Opre Mária
sajtó- és dokumentumfotói nemcsak az országos sajtóban, hanem
több kötetben is megtalálhatók.
Közel egy évtizedig szerkesztette,

ket, épületvasalásokat, színesfém
köztéri alkotásokat, de ma már
más témák is foglalkoztatják.
Több egyéni és csoportos kiállításon vett részt, most a Duflex tagjaként lépett a közönség elé önálló
összeállításával.
(bj)

Fotó: Sz. Opre Mária

Nagyböjt – a lelki felkészülés ideje
A nagyböjt a húsvét előtti negyven
napos előkészületi időszak, ami
hamvazószerdával kezdődik, ez
idén február 14., és húsvétvasárnapig tart a keresztény egyházi
naptárban. Az ünnep ebben az
esztendőben április 1-je lesz.
Azt a szokást, hogy papok minden keresztény homlokát hamuval kenjék meg ezen a napon, II.
Orbán pápa 1091-ben rendelte el,
s a katolikusoknál mindmáig fennmaradt. A templomban a mise
után a pap az előző évi szentelt
barka hamuját megszenteli, s
azzal rajzolja a keresztet a hívek
homlokára, ezekkel a szavakkal:
„Emlékezzél meg ember arról,
hogy porból vagy és porrá leszel,
a porba visszatérsz.” A hamuval
hintés ősi jelképe a bűnbánatnak,
mivel a hamu az elmúlásra, a halálra figyelmezteti az embert.
A nagyböjt Jézus Krisztus negyven napi böjtölésére, szenvedésére és kereszthalálára emlékeztet.
Az erre az időszakra eső hat vasárnap nem számít bele a negyven napba, nem része a böjtnek,
mert minden vasárnap Krisztus

feltámadásának emlékünnepe.
Az időszak liturgikus színe: a lila.
Utolsó hete a virágvasárnappal
kezdődő nagyhét. A nagyböjt,
vagy más néven negyvenlőböjt,
a lelki megtisztulás, felkészülés a
kereszténység legnagyobb ünnepére, a húsvétra. Sok keresztény
közösségben egész időszakban
nem hangzik fel az istentiszteleteken az alleluja. A böjt, népnyelvi
alakjában bűt szó megbecsülendő régiségünk, hiszen még a
magyar nyelv szakrális pogány
rétegéből került át a keresztény
szóhasználatba. A régi idők böjti
fegyelme igen szigorú volt. A böjti napokon csak kenyeret, sót és
száraz növényi eledeleket volt
szabad enni, és csak egyszer
ehettek napjában. Ennek az önmegtartóztató életnek számos
példája és nyoma maradt fenn
népünk körében, mutatván azt,
hogy a jókedvű áldozatban öröme
telik. Mutatja azonban azt is, hogy
a nép vallásos életében is döntő a
hagyományok kultusza. Voltak faluk, illetőleg paraszti közösségek,
amelyek a halat nem számítva,

csak növényi eredetű táplálékot
vettek magukhoz ebben az időben, még tejet és tejből készült
ételeket sem fogyasztottak. Nem
zsírral, hanem olajjal főztek, a böjtös eledelek számára több helyen
külön edényeket használtak. A
nagyböjt kialakulása a későókorra és a koraközépkorra tehető.
Az őskeresztények húsvét előtt
egy-két napos vagy 40 órás böjtöt tartottak, a források a III. századtól számolnak be a nagyhétre
kiterjedő böjtről: hétfőtől csütörtökig csak kenyeret, sót és vizet
fogyasztottak, pénteken és szombaton pedig tartózkodtak az étkezéstől. A negyven napos böjtről elsőként a niceai zsinat (Kr. u. 325)
tesz említést, amely arról tanúskodik, hogy a keleti és a nyugati
egyházak eltérő felfogást vallottak
a böjtről. Ez a különbség – noha
az évszázadok alatt formálódott –
a mai napig megmaradt, s tovább
színesítette a reformáció. A katolikus, a görögkatolikus, a református és az evangélikus egyházban
eltérőek a szokások.
A szigorú nagyböjt ma már a keresztény egyházakban sem szokás, inkább a lelki felkészülés
kerül előtérbe.

2018. február 13.

2018. február 13.

ajánló

gödöllői Szolgálat 9

10 gödöllői Szolgálat

kultúra

2018. február 13.

Aladár napi művészeti est
Közeledik Aladár napja, amiről hagyományosan művészeti esttel
emlékezik meg a Körösfői-Kriesch Aladár Művészeti Alapítvány. A
szervezet évek óta így tiszteleg névadója előtt.
Az Aladár napi estet idén február 18-án 18 órai kezdettel rendezik meg
a Frédéric Chopin Zenei AMI nagytermében, az alapítvány kitüntetettjeinek és a díjazott művésztanárok közreműködésével.
A program számtalan érdekességet tartogat, így például azt a kamarakiállítást, amelyen Bajkó Dánel, Debreczeni Zsófia, Goschler Tamás,
Horváth Orsolya és László Lilla festőművészek, Hidasi Zsófia textiltervező iparművész, Katona Szabó Erzsébet, Remsey Flóra és Szekeres Erzsébet textilművészek, Lőrincz Áron építőművész és Remsey Dávid grafikusművész alkotásait tekinthetik meg az érdeklődők.
A rendezvény részeként Lőrincz Áron Építészet és látvány címmel tart
előadást, majd az ünnepi műsorban Annus Réka népdalénekes, Eszenyi Zsombor (klarinét), a Zeneakadémia hallgatója, Herczenik Anna
operaénekes, Langer Ágnes hegedűművész, Puskás Máté (zongora), a Zeneakadémia hallgatója (Gálné Bagi
Márta, Barta Katalin és Béres Ágota növendékei) közreműködnek. Zongorán kísér Ferenczy Beáta és Cser
Ádám.
Az est átfogó képet ad az alapítvány által végzett sokrétű mentori munkáról. A belépés díjtalan, adományokat
azonban szívesen fogadnak a Körösfői-Kriesch Aladár Művészeti Alapítvány javára. 			
(kj)

A bagoly könyvesbolt ajánlata

Amikor a gyerek játszva tanul
Ha a mai gyerekekről esik szó, sokszor hangzik el az
az állítás, hogy nem érdekli őket semmi. Pedig
a gyerekek mindenre kíváncsiak, csak
fel kell kelteni az érdeklődésüket. Tény,
hogy a tanórák negyvenöt percében
sokszor nincs idő arra, hogy számukra
izgalmas módon közelítsenek meg egyegy témát. Nem szabad tehát megfeledkezni arról, hogy tanulni, információkat begyűjteni a világról, számtalan módon lehet.

A legtöbb gyerek szeret rajzolni,
matricákat gyűjteni, ragasztgatni,
szereti kideríteni, megismerni a
körülöttük lévő világot. Így van ez
akkor is, ha a természetben járunk.
A gyerekek általában megfogdossák, megszagolják, sőt olykor meg
is kóstolják a kezük ügyébe kerülő

dolgokat
– amitől a
felnőttek sokszor megrémülnek – tegyük hozzá, nem ok nélkül. Nos,
csak rajtunk múlik, hogy egy-egy
ilyen kirándulás rémálommá, vagy

izgalmas kalanddá
válik. Váljunk nyomozóvá és derítsük
ki játékosan, milyen
titkokat is rejtenek
az erdők és a mezők! És közben
észre sem fogjuk
venni, hogy milyen
sokat tanultunk…
Edward Michael
„Bear” Grylls brit
kalandor, író, „A
túlélés törvényei”
műsorvezetője, a
Brit Cserkészszövetség főcserkésze nem ismeretlen a Discovery
Channel nézői előtt. Akik ismerik

Királyi Akadémia kamarakoncertek a Királyi Váróban
Fiatal tehetséges művészek mutatkoznak be a Művészetek Háza
és a Zeneakadémia Karrieriroda
közös rendezésében megvalósuló koncerteken, amelyek a Királyi
Váró kulturális repertoárját bővítik.
A programsorozat célja, hogy lehetőséget adjon a Zeneakadémia
azon végzőseinek vagy nemrégiben végzett fiatal tehetségeinek,
akik várhatóan a jövő neves szólózenészei lesznek. A koncertsorozat
keretében az idei első félévben két
koncerten vehetnek részt az érdeklődők. Február 25-én Scheuring
Kata fuvolaművész koncertje lesz,
Kovács Gergely zongoraművész
közreműködésével, április 8-án

pedig Németh Gábor (hegedű) és
Agárdi Eszter (cselló) előadása
várja majd a közönséget.
Scheuring Kata csak az érettségi évében döntötte el, hogy zenei
pályára lép. Egyetemi évei alatt

több hazai és külföldi
versenyen szerepelt
sikerrel: 2013-ban a
kijevi V. S. Antonov
Nemzetközi Fuvolaversenyen 3. díjat, a
szerbiai Anton Eberst Versenyen 2. díjat
és
közönségdíjat,
2015-ben a romániai Gheorghe Dima
Nemzetközi Fuvolaversenyen 2. díjat, 2016-ban a
müncheni Nemzetközi Theobald
Böhm Versenyen 4. díjat nyert.
Repertoárjában nagy hangsúllyal
szerepelnek 20. századi művek, és
különösen vonzza a francia zene.

műsorait és könyveit, tudják ő egy
igazi kalandor, aki most a gyerekeket invitálja, hogy kövessék őt a
„vadonba”.
Bear Grylls Állati detektívek és Veszélyes állatok című munkafüzetei
egyszerre érdekes olvasmányok
és remek játékok. A gyerekek segítségükkel nem csak számtalan
érdekességet tudhatnak meg az
állatokról, hanem játékos formában
megismerkedhetnek szokásaikkal,
megtudhatják, melyik, milyen nyomot hagy maga után.
A hangyától az elefántig, a vizek és
a levegő uraival egyaránt találkozhatnak a munkafüzetekben. Utána
már nincs is más teendő, mint felvenni egy jó kis túracipőt, és elindulni egy jó kis kalandra.
(Bear Grylls: Állati detektívek, Veszélyes állatok – munkafüzetek)
		
(bj)
Legyen szó egy szólóestről, kamara vagy zenekari koncertről, mindig
aktívan keresi az új kihívásokat.
Kovács Gergely a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Különleges
Tehetségek Osztályában Keveházi
Gyöngyi és Eckhardt Gábor növendéke volt. 2017-ben sikerrel
diplomázott a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen, és felvételt
nyert a Master képzésre, amit Némethy Attila és Réti Balázs irányításával végez.
Több rangos nemzetközi és hazai
verseny díjazottja, többek között
2013-ban az olaszországi Pietro
Argento Nemzetközi Zongoraverseny első díjasa, 2015-ben pedig
a World Piano Teachers Association nemzetközi zongoraversenyén
nagydíjasa. (jk) Fotó: Kondella Misi
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A jazz sztárjai a Királyi Váróban

Fotó: Andrics László (StreamArt TV)

Lassan két esztendeje, hogy a Királyi Váróban Csányi István
szervezésében megkezdődtek a jazz estek. Az elmúlt időszakban a műfaj hazai meghatározó előadóit hallhatta itt a közönség,
és úgy tűnik elmondhatjuk, mind a művészek, mind a hallgatóság
körében jó hírnevet szerzett a Királyi Váró jazz clubja, ami 2018
első félévében is színvonalas előadásokkal várja a műfaj kedvelőit.
Idén már két jazz koncertet tartottak a patinás falak között,
elsőként a Trans-formation együttes, majd a múlt héten a Papa
Jazz adott nagy sikerű koncertet. De nézzük, ki
mindenki érkezik a következő időszakban!
Gödöllőn márciusban kétszer is lesz nap-éj
egyenlőség – egyszer a hivatalos, csillagászati
dátum szerinti, ami idén a csillagászati adatok
szerint március 20-ra esik, a Királyi Váróban
pedig két nappal később, március 22-én ugyanis az Equinox zenekar (nevük jelentse nap-éj
egyenlőség) mutatja be Trap című CD-jét.
A következő jeles dátum április 19. Ekkor ünnepli 2. születésnapját a jazz club. Az évfordulóra Csányi István egy olyan vendéget hívott,
aki az elmúlt években több alkalommal is teltházas koncertet adott Gödöllőn: Myrtill lép a
közönség elé ezen az estén, partnere pedig
Pintér Tibor lesz, akivel már több mint tíz éve
dolgoznak együtt a Voice&Guitar formációban.

Május 24-én ismét a műfaj egyik hazai
kiemelkedő személyiségével találkozhat
a közönség: Borbély Mihály, a Vujicsics
együttes alapítótagja, a Zeneakadémia jazz tanszékének tanára
és barátai lépnek fel.
A jazz club első félévét júniusban egy fiatal csapat zárja, mégpedig a Peet projekt, akit „A Dal”-ból ismerhet a közönség.
Addig is nem árt beírni a már ismert dátumokat a naptárba, a
Királyi Váró jazz estjeit ugyanis már nem csak a gödöllői közönség tartja számon, hanem a fővárosból, és az agglomerációból is
egyre többeket vonzanak, a zenei körökben is elismert koncertek.
(ny.f.)

Farsangi rögtönzések
Improvizáció komolyan és vidáman

Gödöllői szimfonikusok:
Wagner és csajkovszkij

A Művészetek Háza Gödöllő, a gödöllői Club Színház és a Magyar
Szín-Játékos Szövetség 2018-ban is megrendezi a nagy hagyományokkal bíró „Farsangi rögtönzések” improvizációs fesztivált.
A hét városban lezajló elődöntők után március 24-én Gödöllőn
kerül sor az országos döntőre. A területi elődöntőt a hét végén rendezték meg a Művészetek Házában ahol a gödöllői és a fővárosi
csoportok mérték össze tudásukat.
Városunkat a Club Színház tagjaiból három csapat képviselte: a
Második figyelmeztetés, A jó, a rossz és a csúf meg a nő, valamint
a Viking pingvinek.
A négy fős csapatokra több feladat is várt, ám a szokások vidám
témák mellett a szervezők arra is kíváncsiak voltak, hogyan állnak
helyt az előadók, ha komolyabb területen kell teljesíteniük. Ehhez
egy igencsak aktuális témát választottak, a fiataloknak választási
„kampányfilmet” is készítenük kellett a verseny során.
A résztvevők közül a Jó, a rossz és csúf meg a nő, valamint a
budapesti Érintő társulat jutott tovább a márciusi döntőbe.
A zsűriben Barabás Tamás színész-rendező és Antal Ádám
színművész foglaltak helyet. A játékvezető Halász Tibor volt.
Az elődöntőt este a Club Színház Kapcsolat című előadása zárta.
A „Farsangi rögtönzések” improvizációs fesztivál része „Az ifjúság
éve Gödöllőn” tematikus év rendezvénysorozatának.
(db)

A Gödöllői Szimfonikus Zenekar
2017/18-as bérletes koncertsorozata
a múlt év októberében a reformációra
történő emlékezéssel indult, a négy
hangversenyből három azonban még
hátra van. Ahogy a korábbi években,
úgy idén is lehetőség van nem csak
bérlettel megtekinteni az előadásokat, a szervezők azokra is gondoltak,
akik csak egy-egy estre szeretnének
jegyet vásárolni.
A Remekművek Gödöllőn koncertsorozat következő előadását február 24-én rendezik meg a
Művészetek Háza Gödöllő színháztermében ahol ez alkalommal Wagner és Csajkovszkij zenéje csendül fel.
A német zeneóriás hatalmas életművéből ez alkalommal a
Trisztán és Izolda kerül a középpontba. Az est folyamán az
opera előjátéka és Izolda szerelmi halála csendül fel, valamint
a Wesendonck-dalok, amiket a Trisztán tanulmányaiként tartanak számon.
Mathilde Wesendonckot leginkább mint Wagner egyik múzsáját szokták emlegetni. A zeneszerző mecénásának Otto Wesendonck felesége költő volt, versei közül ötöt zenésített meg
Wagner, amelyek Wesendonck-dalokként vonultak be a zenetörténetbe. Az
est szólistája Cserna Ildikó (szoprán)
lesz.
Az est második részében – még
mindig a romantikánál maradva –
Csajkovszkij IV. szimfóniája csendül
fel, impulzivitásával mintegy ellensúlyozva Wagner fájdalmas melankóliáját.
A Gödöllői Szimfonikus Zenekart
ezen az estén Horváth Gábor vezényli.				
(j.)
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Újabb zeneiskolai siker
Az elmúlt hetekben már beszámoltunk a Frédéric
Chopin Zenei AMI növendékeinek sikereiről, az elmúlt napokban azonban újabb megmérettetésen
gyarapították tovább az intézmény, és ezzel városunk jó hírnevét.
Február 7-én Abonyban rendezték meg a III. Regionális
Kürt és Rézfúvós Kamarazenei Fesztivált, amelyen a
„Kürt szóló” kategória II. korcsoportjában Bernácz Eszter Cseperke ért el kimagasló eredményt: Arany minősítés kapott. Felkészítő tanára Lázár Attila.
Elismerést hozott el zongorakísérője, Szilágyi Levente
is, aki korrepetítori különdíjban részesült.
(kj)

Shirley Valentine – új előadás a szállodában
Városunkban számtalan művészeti esemény várja az
érdeklődőket. A helyszínek
között egyre többször találjuk ott az Erzsébet királyné
szállodát, ami kezdetben mint
kiállítási és koncert helyszín
szerepelt a kínálatban, ma
már azonban rendszeresek a
színházi előadások is.
Az utóbbi időben Buzogány
Márta színművész szervezésében már Erzsébet Királyné
Színházként várják a közönséget, a színházrajongók havonta
más-más előadást, elsősorban
önálló esteket, kamara darabokat láthatnak.
Február 25-én Willy Russel:
Shirley Valentine című nagy sikerű darabját láthatja a közön-

ség. Mrs. Bradshaw, született
Shirley Valentine évtizedek óta
már csak a konyhai falnak beszél. Mert ha a férjéhez szólna,
olyan, mintha a falnak beszélne. Ezért inkább az igazi falat
választja. De talán mégse zárult
be végleg minden kapu...
Ki tudná megmondani, a világ
bármely táján hány hasonló, középkorú asszony ismer magára
Shirley sorsában?
Hányan és hányszor gondoltak arra, hogy ki kellene lépni a
háztartás és a házasság monotóniájából, a megunt háziasszonyi és családanyai szerepből és
elmenni messzire?
Mindent otthagyni és új életet
kezdeni. Megkeresni régi énünket és mai igazibb önmagunkat.
Shirley Valentine története az

1988-as londoni ősbemutató
óta bejárta a világot, a február
25-ei előadásban Vándor Éva
személyesíti meg. Az előadást
Cserje Zsuzsa rendezte.
A belépőjegy ára 2800 forint,
diák és nyugdíjas jegy 1800 Ft.
A belépőjegyek megvásárolhatók személyesen, Buzogány
Mártánál: 30/865-0976.
(bj)

Frédéric Chopin Zenei
AMI programjai
Február 13., kedd, 16.00: Gálné Bagi Márta (hegedű) és Telek
Zsuzsa (zongora) növendékeinek hangversenye
Február 20., kedd, 17.00: Kicsinyek hangversenye – A zongora
tanszak rendezvénye
Február 27., kedd, 17.30: Áll a
bál – Kicsinyek farsangi hangversenye – A vonós tanszak rendezvénye

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 befejezéséig 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, munkanapokon látogatható!
Tel: 28/419-660
email: gimhaz@invitel.hu
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Atlétika – Páratlan GEAC siker többpróbában

Hétpróbás gödöllői érmek
Február 10-11-én rendezték
meg Budapesten a BOK csarnokban Magyarország felnőtt
fedettpályás összetett bajnokságát, ahol a férfiak mezőnyében tarolt a Zsivoczky Attila
vezette GEAC többpróba csapata, miután tagjai állhattak fel
a dobogó mindhárom fokára.

2018. február 13.
aki az utolsó két számot kisebb
sérüléssel teljesítette. A szintén
GEAC-os címvédő Kemenes
Ákos az első nap után sérülés
miatt a verseny feladására kényszerült. Teljesítményüket tovább
emeli, hogy mindannyian még az
U23-as korosztály tagjai és mindhárman életük legmagasabb hétpróba pontszámát érték el.
Az összetett OB-val párhuzamosan zajló nyílt versenyről ki
kell emelni Répási Petra egyéni csúcsát (8,40) és győzelmét
60 m gáton, továbbá Nádházy
Evelin 200 és 400 m-en kiváló
időkkel szerzett első helyét, ezek
az eredmények igen bíztatóak a
jövő hétvégi felnőtt országos bajnokság előtt.

Az aranyérmet a négy számban
(60 m, súly, magas, rúd) egyéni
csúcsot javító Raffai Péter (4814
pont) szerezte meg, ezüstérmes
lett Kriszt Botond (4527 pont),
aki két számban (60 m, magas)
teljesített egyéni csúcsot, míg
a bronzérmet Tóth Zsombor
(4261 pont) nyakába akasztották,

-kb-

Röplabda – I. Hóröpi bajnokság

NŐI RÖPLABDA NB I.
LIGA MÉRKŐZÉS
2018 02 16 péntek 19 óra
Penta GRC-MTK
férfi párosban a Molnár Zoltán, (Török Ignác Gim. tornaterme)
Pető Levente duó, ezzel az első
Hóröplabda bajnokság legered- tes eredménysor: www.grcvolley.
ményesebb klubja a Penta-Gö- hu)			
-lldöllői RC lett. (Fotók és a részle-

Homok után a hóban is gödöllői sikerek
Új sportág mutatkozott be
az idén télen hóröplabdázás néven. A sportág első
hazai sorozatát a gödöllői
röplabdázók uralták női
és férfi szinten is, ugyanis a hölgyeknél a Lutter
Eszter, Győri Panni páros
nyert (felső képen), míg a
férfiaknál a gödöllői Soós
Izsák a Pénzügyőr játékosával, Bán Viktorral az oldalán szerzett aranyérmet
(alsó képen Karádi Zoltán
szakosztály vezetővel).
Az aranyérmesek mellett a
dobogó harmadik fokára állhatott fel a gödöllőiek közül

Vívás – Kadét Magyar Bajnokság

Csapatezüst, egyéni bronzok
Remekül szerepelt a GEAC
leány kard csapata az elmúlt
hétvégén megrendezett Kadét
magyar bajnokságon. Csapatban ezüstérmesek lettek a gödöllői lányok, míg egyéniben
egy kard és egy tőr bronz is
összejött.
A Bevíz Dorottya, Bata Édua,
Missurai Pálma, Halász Laura
alkotta leány kard csapat (fotó:
www.hunfencing.hu) 10 indulóból a BVSC mögött, az Újpesti
TE csapata előtt végzett a második helyen. A döntőben ugyan
egyértelmű volt a Vasutas csapat
fölénye, de a 45:27-es vereség

ellenére kiválóan vívott a Bodoky Ákos, Navarrete József, Károlyi Krisztián alkotta edzőtrió
csapata.
Egyéniben is volt ok az örömre, miután kard fegyvernemben
Missurai Pálma (edző: Bodoky
Ákos), míg tőrben Zászkaliczky
Piroska (edző: Czakkel István)
állhatott fel a dobogó harmadik
fokára.
További gödöllői eredmények:
Leány kard egyéniben ötödik helyezett Bevíz Dorottya (e.: Bodoky
Á.); leány tőr csapatban nyolcadik
helyezett a GEAC (Zászkaliczky
Piroska, Szabó Anna, Csömösz
Melánia); fiú kardban hatodik
helyezett a Papp Máté, Tresó
Mátyás, Grosso Márk, Hidvégi
László alkotta csapat.
		
-tl-
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Judo – Újpesten jártak a gödöllőiek

Kézilabda – Hétvégén rajt

A dobogó megőrzése a cél 10 éremmel gazdagodtak
A február 17-ei
hétvégén folytatódnak az NB IIes férfi kézilabda
bajnokság
küzdelmei. Az Északi-csoportban 14
ponttal harmadik
helyen álló Gödöllői Kézilabda Club
csapata mindjárt
egy
rangadóval
kezdi a tavaszt, miután 18-án
a szintén 14 egységgel álló
Budakalász SC látogat Gödöllőre.
Bartos Gábor tanítványai 11
alkalommal lépnek majd pályára a tavasz folyamán, ebből
hatszor hazai környezetben, a
Hajós Iskola tornatermében.

A listavezető Rév TSC előnye
négy pont (felső képen a tabella), míg a hatodik helyezett
Csömör és a harmadik helyen
álló gödöllőiek között mindös�sze kettő pont a különbség,
ennek ellenére a tavalyi pontvadászatban ezüstérmes GKC
célja egyértelműen a dobogó
megőrzése.      
       -tt-

A Gödöllői KC hazai bajnoki mérkőzéseinek menetrendje (részletes program: keziszovetseg.hu):
Február 18. vasárnap, 15 óra: Gödöllői KC – Budakalász SC
Március 3. szombat, 15 óra: Gödöllői KC – CYEB Budakalász U22
Március 10. szombat,11 óra: Gödöllői KC – Budapesti Honvéd SE
Március 25. vasárnap, 15 óra: Gödöllői KC – Pilisvörösvári KSK
Április 22. vasárnap, 15 óra: OKTAT60 Hatvani KSZSE
Május 6. vasárnap, 15 óra: Gödöllői KC – Solymári SC
(Hazai mérkőzések helyszíne: Hajós A. iskola tornaterme)

Az elmúlt hétvégén Újpesten
jártak versenyen a Szádvári
Zoltán vezette Gödöllői Judo
Egyesület versenyzői, akik ös�szesen 10 éremmel gazdagodtak.
Az UTE Judo szakosztálya által
rendezett utánpótlás eseményen
Diák „A” kategóriában ezüstérmes lett Makádi Liliána, míg
bronzérmet szerzett Pocsai Levente, a „B”-ben Krakóczki Máté
arany-, Ozvári Sándor bronzér-

mes lett, a „C” kategóriában Vilisics Márk végzett a második
helyen. A Diák „D” kategóriában
Záborszki Sebestyén, Majercsik Márk és Nagy Bálint állhatott fel a dobogó legfelső fokára
saját súlycsoportjában, ugyan
itt Krakóczki Bence második-,
míg Dubis Márton harmadik lett,
valamint a Diák „E”-ben Máté
Levente arany-, Baráth Gergő
bronzéremnek örülhetett.
-li-

Gyászol a gödöllői labdarágás

In memoriam Legéndi György
Gyászol a gödöllői labdarúgás,
miután az elmúlt pénteken örök
nyugalomba helyezték a hónap
elején, 68 éves korában elhunyt
Legéndi Györgyöt, aki aktív korában labdarúgóként volt tagja
a helyi sportegyesületnek, majd
edzőként több mint két évtizeden
keresztül szolgálta a labdarúgást
és a várost.
Mindenki Gyuri bája labdarúgóként
végigjárta a szamárlétrát, míg
eljutott a felnőtt csapatig, ahol
egykori társai visszaemlékezéséből kiderült, hogy egy igen
kemény és határozott védő volt.
A kemény, határozott, a rendet
megkövetelő Legéndi György
jelleme aztán edzőként is vis�szaköszönt, amiről tanítványai
tudnának sokat mesélni, akik
ragaszkodtak hozzá. Mi sem
bizonyítja ezt jobban, mint az a
tény, hogy a most már öregfiúk
korban lévő játékosait kisebb
megszakításokkal több, mint 20
éven keresztül edzette.
Utánpótlás csapata sokáig

szerepelt a kiemelt országos bajnokságban, míg edzői pályafutása
legnagyobb sikerét a 2011/2012-es
szezonban érte el a Gödöllői SK
kettes számú felnőtt csapatának
kispadján, akikkel bajnoki címet és
Bajnokok Tornája aranyérmet ünnepelhetett. Február 9-én, utolsó útjára
a családtagokon, volt munkatársain,
barátain kívül egykori csapattársai
és labdarúgói kísérték el.
Nyugodj békében Gyuri bá!
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Hogyan hat a változékony téli időjárás a kutyákra?
Elsősorban a lakásban tartott kutyusok esetében okozhat gondot
a fürdetés kérdése. Hogyan? Milyen gyakran? Szükség van e rá
egyáltalán?
A legtöbb szakvélemény egyetért abban, hogy elegendő évente
4-5 alkalommal fürdetni a kutyát.
Ennek oka nem más mint, hogy
a túl gyakori fürdetés többet árt
kedvencünknek, mint használ.
Megszabadítja bőrét a természetes olajos rétegétől, mely egyfajta
védelemként is szolgál a környezeti hatásokkal szemben, ezáltal
kedvencünk bőre érzékennyé vál-

hat. Fontos az is, hogy a fürdetés
jó élményként rögzüljön kutyánk
emlékezetében. Gyakran dicsérjük és jutalmazzuk őt közben, így
együttműködőbbé válik, s megkönnyíti a mi dolgunkat is.
Azonban akkor sem kell lemondanunk kedvencünk ápolt megjelenéséről, ha nem kényszerítjük
őt túl gyakran a kádba. A különböző szőrzetek különböző gondozást igényelnek, ezért a napi
fésüléshez kedvencünk bundájának leginkább megfelelő kefét
kell kiválasztanunk. Amennyiben
már kölyökkorban elkezdjük a fé-

süléshez való szoktatást, sok időt
és bosszúságot megspórolhatunk
magunknak. Akik professzionális megoldásra vágynak, de nem
akarnak heti, havi rendszerességgel kutyakozmetikushoz járni, azok számára ajánljuk Activet
kefe családunkat. Az ActiVet kefe
használatával – a rugalmasan
mozgó fejnek és a sűrű fém fogazat speciális kialakításának
köszönhetően – akár 70% időt és
erőfeszítést spórolhat meg, különösen gubancos, kócos szőrzet
ápolásakor. Ez a különleges
kefe jelentősen csökkenti az állat számára a kifésüléssel járó
kellemetlenségeket.
Létezik

olyan ActiVet kefe is, mely két különböző fejjel, 2 az 1-ben funkciót
biztosít. A kefe egyik oldala erősebb, mely a szőrzet kibogozására, kefélésére, míg a másik oldala
fésülésre, fényesítésre alkalmas.
Ezen szalonminőségű eszközeink 4,5 és 9 cm szélességű változatban is elérhetőek, alkalmazkodva a különböző kutyafajták
igényeihez. Termékeinket keresse üzletünkben (2100 Gödöllő,
kenyérgyári utca 2.) vagy webáruházunkban (www.vetashop.hu).

Egy év alatt 115 új faj a Mekong térségben
Krokodilgyík, thaiföldi piacon felfedezett csigaevő teknős, patkósdenevér – ez csupán három abból
a 115 fajból, amelyeket tudósok
fedeztek fel a Mekong térségben.
Az összesített kutatási adatokat
nemrég publikálta a WWF: 88 növényfajt, két halfajt, 11-11 kétéltű-,
illetve hüllőfajt és három emlősfajt
fedeztek fel Kambodzsában, Laoszban, Mianmarban, Thaiföldön
és Vietnamban.
Az új felfedezések között található például
egy gyönyörű, színes
békafaj, amelyre Vietnam
karszthegységeiben bukkantak rá, két
vakondféle, amelyet vietnami és orosz tudósok
találtak, valamint egy csíkos, hosszú testű halfaj
Kambodzsából. Ezekkel
együtt a régióban 1997
óta felfedezett növények, madarak, emlősök, hüllők, halak és kétéltűek száma eléri a 2524-et.
A vietnami krokodilgyík egy közepes termetű gyíkféle, amely Dél-Kína és Észak-Vietnam településektől távoli édesvizeiben és örökzöld

erdeiben él. A fajt olyannyira fenyegeti élőhelyének elvesztése, a
szénbányászat és az állatok kereskedelmi célú begyűjtése, hogy
becsült adatok szerint körülbelül
200 példány maradhatott fenn Vietnamban. A krokodilgyíkot azóta
egy Shini című képregényben is

megrajzolták: ő segít elmagyarázni a kisdiákok számára, hogy miért
fontos a gyíkfélék védelme.
A csigaevő teknősre érdekes módon nem egy folyóban vagy az
erdőben leltek rá, hanem Északkelet-Thaiföld két helyi élelmiszerpiacán. Az árusok elmondták, hogy
egy közeli csatornában találták
őket. Alaposabb vizsgálatok után
kiderült, hogy a faj fennmaradását
súlyosan veszélyezteti a gátépítés,
ezért a kutatók sürgetik a védelem
alá helyezését Thaiföldön.

Észak-Vietnam karsztvidékének
erdeiben öt különböző állatfajt is
felfedeztek, az egyik közülük egy
vibráló színekben pompázó békafaj. Azonban az ő életük sem zavartalan: fennmaradásukat a kőfejtés és az útépítés veszélyezteti.
Az új felfedezések kritikus időszakban történtek: a Mekong térségben
ugyanis intenzív fejlesztések helyeznek óriási nyomást a környezetre: bányászat, út- és gátépítések fenyegetik annak a természeti
környezetnek a fennmaradását,
amely ilyen egyedivé teszi a térséget. Emellett az illegális vadkereskedelem további veszélyeket rejt
magában: számos faj kipusztulhat, mielőtt egyáltalán felfedeznék
őket. Ez a törvénybe ütköző tevékenység tizedeli a Mekong térség
vadpopulációit.

2018. február 13.
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Februárban is elkezdhetjük!
Sok növény magját már februárban elvethetjük. Ezekből meleg
helyen kell palántákat nevelnünk,
amelyeket tavasszal kell kiültetnünk, amikor már a kinti hőmérsékleti viszonyok nem árthatnak
meg a fiatal növényeknek.
Palántanevelés
Minőségi palántákat csak tűzdeléssel tudunk előállítani, ami azt
jelenti, hogy a csíranövényeket
a továbbneveléshez „átültetjük”
cserépbe, tápkockába, kisebb
nagyobb ládákba, tőzeg cserépbe, amelyeket téli kertben,
ablakpárkányon, vagy fűtött melegágyban helyezünk el. Tűzdelésre (köznyelven pikírozásra) a
növény egészen fiatal kora, a két
szikleveles állapot, illetve – a tűzdelésre kevésbé érzékenyeknél
– az egy-két lombleveles stádium a legkiválóbb. Tápkockaföldbe vagy cserepekbe tűzdelünk.
Nagyon fontos, hogy a tápkockaföld, illetve a cserép talaja

tiszta, fertőző anyagtól mentes
legyen. A földkeveréknek olyannak kell lennie, hogy megtartsa
a víz és levegő befogadóképességét. Ez lehet: 60% tőzeg, 30%

gyepszínföld, 10% friss marha
trágya keveréke, vagy 70% melegágyföld, 20% gyepszínföld,
10% friss marhatrágya keveréke.
Tápoldattal alaposan be kell öntöznünk a földet, hogy a kis növénykék megfelelő tápanyaghoz
jussanak. Közvetlenül a tűzdelés
előtt nedvesítsük át a szaporítóedény földjét, mert ha az száraz,

akkor kiemelés
közben könnyen
eltörik, a kis növény szára, vagy
elszakad a gyökere. A tűzdelő
közegnek is nagyon nedvesnek,
szinte sárosnak kell lennie. Hegyes pálcikával készítsünk lyukat, amibe sziklevélig helyezzük
a kis növényt, a gyökeréhez jól
szorítsuk oda a földet. Növényeinket az új helyükön is öntözzük
meg, hogy a víz kiszorítsa a gyökerek körüli levegőt. Az átültetett
kis palánta akkor gyökeresedik
meg gyorsan, ha meleg talajba

kerül. Már hetekkel a tűzdelés
előtt ajánlatos a földet meleg
helyiségbe tenni. Tűzdelés után
18-20 C° fokos hőmérsékleten
tartsuk a palántákat. A palánták
edzése a zárt térben nevelt növények befejező aktusa. Ez idő
alatt a növényeket fokozatosan
hozzászoktatjuk a külső körülményekhez. Az edzés a kiültetés
előtt 2-3 héttel kezdhető meg.
Abból áll, hogy az időtartamot
fokozatosan növelve szoktatjuk
növényeinket a kinti környezeti
viszonyokhoz. Éjszaka azonban
(amíg erős a lehűlés), zárt helyen
tartjuk a növényeket.
(gazdalap.hu)

TURUL

Hétvégén is nyitva tartó

GÖDÖLLŐI
ÁLLATKÓRHÁZ

Február
17-18-án,

állatorvosi rendelő
(szombaton és vasárnap)

(Gödöllő, Szabadság út 21.
a HÉV-fordulónál)

10-12 óráig

ÁLLATPATIKA
Hétvégén is nyitva tartó
ügyelet
9.00–19.00

Nyitva:

H–Szo 800–1700
Tel.: 06-70/601-8608
06-70/601-8618
Cím: 2100 Gödöllő, Isaszegi út 60.

Tel: 06-30-943-9898

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

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

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

dr. Koleszár István
Gödöllő,
Mátyás király utca 11.

Telefonszám:
06/30-535-5523

jakab: 6 éves, németjuhász keverék fiú, aki nagyon vágyik a szeretetre. Idősebb gazdinak is ajánlható.

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
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hirdetmények

Pályázati felhívás
Gödöllő Város Önkormányzata
pályázatot ír ki a Testvérvárosi kapcsolatokat
érintő pénzügyi kérelmekre
gödöllői magánszemélyek, intézmények, egyesületek, civil
szervezetek, alapítványok részére
1. Pályázat célja: Gödöllő Város Önkormányzata pályázatot
hirdet testvérvárosi hatáskörű
közfeladat ellátására, civil kezdeményezések támogatására,
amelyek kizárólag Gödöllő városához és Testvérvárosaihoz
kötődnek.
Városunkban rendszeresek a
testvérvárosokból történő vendégek fogadása, és a város viszont
látogatása, a civil szervezetek és
az intézmények közötti tanulmányutak, tapasztalat és eszme,
tudás cserék. Az ezzel kapcsolatos költségekhez – kiutazás, kint
tartózkodás, közös rendezvények, szállás, étkezés, részvétel
kulturális programokon – nyújt
támogatást Gödöllő Város Önkormányzata.

6. A támogatás folyósítása, elszámolása:
Gödöllő Város Önkormányzata
a „Támogatási megállapodás”
aláírását követően – a szerződésben foglaltak alapján –, a
Pályázó bankszámlájára utalja a
támogatás összegét.
A Pályázó a támogatás összegét
köteles a pályázatban megjelölt
célra fordítani, és a megvalósítást követően, de legkésőbb
2019. január 31-ig az összeg
felhasználásáról elszámolni, a
jelen pályázati felhívásban szereplő szabályok szerint. Csak
olyan számla (pénzügyi bizonylat, pénzügyi dokumentum) fogadható be, amelyről kideríthető,
hogy a pályázati cél megvalósításához közvetlenül kapcsolódik.

2. A pályázók köre:
Pályázatot nyújthatnak be:
Gödöllőn ténylegesen működő,
magyarországi adószámmal és
számlaszámmal rendelkező intézmények, egyesületek, civil
szervezetek, alapítványok, gödöllői és annak testvérvárosaival együttes hatáskörű feladat
ellátására. (Amennyiben magánszemély kíván pályázni, abban
az esetben befogadó szervezeten – intézmény, civil szervezet,
alapítvány – keresztül tud csak
pályázni!)

7. A pályázat benyújtásának
határideje és módja (ettől eltérni nem lehet):
2018. március 1. (csütörtök),
12 óra

Pályázatot nem nyújthatnak
be: egyházak, cégek, gazdasági tevékenységet folytató intézmények, valamint azok, akik
Gödöllő testvérvárosain kívüli településsel kívánnak kapcsolatot
létesíteni.
3. A támogató rendelkezésére
álló forrás megnevezése: Testvérvárosi hatáskörű közfeladat
ellátására, civil kezdeményezések támogatása. Támogatás
összege: 1.500 E Ft.
4. A támogatás jellege:
A támogatás formája: vissza nem
térítendő, egyszeri támogatás.
5. A pályázati tevékenység
megvalósításának időtartama:
2018. január 1 – 2018. december 31.

A pályázatokat 1. példányban kell eljuttatni postai úton
az alábbi címre (Polgármesteri
Hivatal Polgármesteri Kabinet
2100 Gödöllő, Szabadság tér
7.) vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinet (Budapest Bank
volt épülete, 2100 Gödöllő,
Szabadság tér 6.).
A pályázati adatlap 2018. február
5-től beszerezhető a Polgármesteri Hivatal portáján (Budapest
Bank volt épülete, 2100 Gödöllő,
Szabadság tér 6.) vagy letölthető
a városi honlapról (www.godollo.
hu/hirek).
Felhívjuk a Tisztelt Pályázók
figyelmét, hogy a pályázat beadása előtt ellenőrizzék, hogy a
követelményeknek megfelelően
állították-e össze a dokumentumokat, mert az ettől való – akár
formai, akár tartalmi – eltérés
esetén a pályázat – értékelés
nélkül – elutasításra kerül. Hiánypótlásra nincs lehetőség.
A pályázat adatlapja letölthető az
alábbi linken: www.godollo.hu/_
site/doc/newswf2e0072/2017/
palyazati_adatlap_testvervarosi_palyazat_2018.doc

Orvosi ügyelet

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

Gyógyszertári ügyelet

Február 12-18-ig:
Sanitas Gyógyszertár, Thegze L. u. 2. Tel.: 545-585
Február 19-25-ig:
Egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1. Tel.: 420-243

temetkezési ügyeletek

PAX Temetkezési Iroda, Gödöllő, Dózsa Gy. u. 35.
Tel: 06-28/430-856, 06-30/634-3723
D&B Delubrum Kft., Gödöllő, Dózsa Gy. út 160.
Tel.: 06-28/525-212, 06-70/550-3377
SZIGÜ Temetkezés Kft., Gödöllő, Dózsa Gy. u. 16.
Tel: 06-28/410-653, 06/30-331-8822
M. Szabó és Társai Temetkezési Bt., Gödöllő, Dózsa Gy. út 38.
Tel: 06-28/410-302, 06-20/9376-375
RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL: 06-20/524-0340
Ózon pajzs Polgárőr egyesület: 06-30/621-2968

2018. február 13.
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A Tormay Károly Egészségügyi Központ
(2100 Gödöllő, Petőfi Sándor utca 1-3.)
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/a. pontja alapján

pályázatot hirdet 3 fő
területi védőnői munkakör betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott időre (2-3 év)
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004.(V.21.) ESzCsM. rendelet és egyéb jogszabályok által
meghatározott védőnői feladatok ellátása. Gödöllői vonatkozó körzetre
szólóan – a jogszabályokban meghatározott – területi védőnői feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
egészségügyi főiskola védőnői szakán szerzett diploma,
•
érvényes működési kártya,
•
büntetlen előélet,
•
egészségügyi alkalmasság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
végzettséget igazoló okirat(ok) másolata,
•
szakmai önéletrajz,
•
3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány az alkalmazhatóság feltételeinek igazolására (büntetlen előélet, foglalkozástól
eltiltás hatálya alatt nem állás),
•
orvosi alkalmasság igazolása,
•
pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul.
A pályázat benyújtásának határideje: folyamatosan
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, vagy személyesen a
fenti címen – Nagy Árpád igazgató részére címzett – lezárt borítékban.
A munkakör betölthetőségének kezdő időpontja: a pályázat elbírálását
követően azonnal.
A munkakörrel kapcsolatos egyéb szükséges információt Kövesdi Brigitta csoportvezető védőnő nyújt a 06-28/430-655/236 m. telefonszámon.

A Tormay Károly Egészségügyi Központ
(2100 Gödöllő, Petőfi Sándor utca 1-3.)

takarítói állást hirdet
A munkakör határozatlan idejű, teljes munkaidős (8 órás) közalkalmazotti jogviszony formában tölthetők be. Próbaidő 3 hónap.
A munkakörbe tartozó feladatok: Gödöllőn, az intézet meghatározott
objektumaiban egészségügyi és általános takarítási feladatok ellátása.
Illetményre és egyéb juttatásokra az 1992. évi XXXIII. tv (KJT) érvényes rendelkezései az irányadók.
Munkavégzés helye: az intézet egész területe.
Munkabeosztás: szükség szerint osztott munkaidős napi munkavégzés.
A munkakör betöltésének általános feltételei:
•
magyar állampolgárság,
•
legalább 8 általános iskolai végzettség,
•
orvosi alkalmasság.
A kiválasztásnál előnyt jelent az egészségügyi intézményi takarítási
gyakorlat.
A munkakör a jelentkezések elbírálását követően azonnal betölthető.
Jelentkezni lehet – önéletrajz benyújtásával – személyesen az igazgatóságon (2100 Gödöllő, Petőfi Sándor utca 1-3., I. emelet) Horváth Sándorné intézeti vezető asszisztensnél.

A Tormay Károly Egészségügyi Központ
(2100 Gödöllő, Petőfi Sándor utca 1-3.)

karbantartói állást hirdet
A munkakör határozatlan idejű, teljes idős (8 órás) közalkalmazotti jogviszony formában tölthető be.
A munkakörbe tartozó feladatok: az intézet valamennyi gödöllői objektumában általános épület és berendezés karbantartási, üzemeltetési
feladatok ellátása.
Illetményre és egyéb juttatásokra az 1992. évi XXXIII. tv (KJT) rendelkezései az irányadók.
Munkavégzés helye: az intézet egész területe.
Munkarend: váltott műszakban délelőtt 5:00 – 13:20 óráig
délután 11:40 – 20:00 óráig.
A munkakör betöltésének általános feltételei:
•
legalább egy szakma tekintetében szakmunkás bizonyítvány,
•
magyar állampolgárság,
•
legalább 5 éves gyakorlat.
•
B kategóriás gépjárművezetői jogosítvány,
•
erkölcsi bizonyítvány,
•
orvosi alkalmasság.
Megkívánt szakma lehet: szobafestő-mázoló, vagy asztalos, vagy vízés fűtésszerelő, vagy lakatos-csőszerelő.
A kiválasztásnál előnyt jelent:
•
az eddigi pályafutás alatti többszakmás karbantartói gyakorlatot megkövetelő munkakörben eltöltött idő,
•
gödöllői állandó lakás.
A munkakör 2018. március 1-jétől tölthető be.
Jelentkezni lehet személyesen, vagy írásban önéletrajz és a végzettséget igazoló dokumentumok másolatának csatolásával az intézet igazgatóságán (2100 Gödöllő, Petőfi Sándor utca 1-3., I. emelet).
A szakmai munkáról további információt ad: Nagy Attila műszaki csoportvezető a 06-30/586-5882 telefonszámon.
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Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy
SCHUBKÉGEL JÓZSEF életének 79. évében elhunyt. Hamvasztás
utáni búcsúztatása 2018. február 16-án 14 órakor lesz a gödöllői Dózsa
György úti temetőben.
Gyászoló felesége, testvére és rokonsága

INGATLAN

+ Egyetem téren zsákutcában,
67nm-es, 3 nagyszobás, erkélyes,
felújítandó téglalakás, sürgősen
eladó, új energiatakarékos konvektorokkal. I.ár: 23,5M. 20/7722429
+ Bontandó házat vagy építési
telket vennék Gödöllőn! 20/9447025
+ Új építésű részen 630nmes,
összközműves belterületi építési telek 13,5mós i.áron eladó.
20/772-2429
+ Gödöllőn minőségi új építésű,
csok képes ikerház eladó, 3szoba+ nappalis, 100nmes, 350nmes 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 eladó 800nm-es saját telken, iár:
38,5M Ft. Tel:20/772-2429
+ Gödöllőn fenyvesben 1130nmes, összközműves, két utcára nyíló építési telek, 130nm körüli bontandó/ felújítandó házzal eladó. Ár
17MFt. Tel:20/772-2429
+ 2 szobás, erkélyes felújított lakás eladó Gödöllő legkeresettebb
lakótelepén, a Szent István téren.
Iár: 18.8MFt. Tel:20/804-2102
+ Gödöllőn, központban n+3szobás, 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, 2018év
végi átadással új építésű lakások
eladók! 20.5MFt-tól!!!! Tel:20/5391988
+ Gödöllőn, új építésű ikerházak
eladók! Tel:20/539-1988
+ Szadán, panorámás domboldalon új építésű, nappali+3 szobás ikerházak eladók! 34.9MFt!
Tel:20/539-1988
+ SÜRGŐS!! Központban, 64m2es, kétszintes lakás, N+két szobával, 23MFt-os irányáron eladó!
Tel:20/539-1988
+ Gödöllőn, 607m2-es, ös�szközműves,
természetközeli,
belterületi építési telek 20nmes
téglaházzal eladó! Iár:8,2MFt.
Tel:20/772-2429
+ Szadán, Gödöllőhöz
közeli részen szép
környezetben, jó fekvésű, 970m2, gondozott, összközműves
építési telek 10,9M-ós
irányáron sürgősen eladó! Tel:20/772-2429
+ Eladó lakást keresek
központban!
Tel:20/804-2102
+ Gödöllő zöldövezeti
részén kulcsrakész,
107nm-es, új építésű,
CSOK képes ikerház
eladó, 3 szoba+ nappali, teljesen különválasztható
650nm-es telekrésszel, tetőtér
beépíthetőséggel. Iár: 42.9M Ft.
Érdeklődni: 06-30-5885-889
+ EGYETEM TÉREN tulajdonostól ELADÓ 2 szobás első emeleti 59 m2-es,
gázkonvektoros, parkettás
tégla-lakás új ablakokkal,
pince-tárolóval. 22,2 MFt.
0620-540-4292
+ Gödöllő központban,
Erzsébet kir. körúton tégla, 1.em-i, 59 nm-es, 2,5
szobás, jó állapotú lakás
(műanyag ablakok redőn�nyel, szúnyoghálóval, biztonsági ajtóval, riasztóval,
pincével) 25 millióért eladó. 06-20-477-3402
+ Gödöllőn a Kastély közelében lévő 120 nm-es
kertes házra életjáradékot
kötnék. Tel: 06-28-410-246
+ Eladó Nagytarcsán 300
nm alapterületű, locsolórendszerrel, riasztóval ellátott, háromgenerációs családi ház (amerikai konyha,
dupla garázs, szauna, félig
kész medence, udvaron
pince, saját fúrt kút, gondozott kert) zöldövezetben,

2018. február 13.
750 nm-es telken. I.á.: 55 M Ft.
Tel: 0620-8247-607
+ Gödöllőn, Királytelepen 1136
nm-es telken kertes családi ház
eladó. Komfortos, 3 szobás. Hasznos lakóterület 92 nm, (+40nm
lakóépület félkész állapotban).
Pince, garázs, ásott kút is van. Érdeklődni hétvégén: 20/2210-199
+ Eladó Gödöllőn a Belvárosban
egy nappali+ 3szobás 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 cseréppel, egyéb helyiségekkel Gödöllő egyik legjobb helyén. A ház
előtt ingyen parkolási lehetőség.
I.á.: 25,9M Ft. 0620-919-4870

+ Eladó Gödöllő királytelepi részén 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+ zuhanyzó) sorházi lakás 97nm alapterületen 100nm-es telekrésszel. Az
ingatlanhoz tartozik fűtött garázs,
öntözőrendszer, riasztó, kifogástalan állapotú. I.á.: 45MFt. 0620919-4870+ Eladó Szadán egy nappali+
3szobás, új építésű, kulcsrakész,
földszintes családi ház, mely
CSOK igénylésre alkalmas csodálatos panorámával! I.á.: 34,9M
Ft. 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Palotakerti lakóparkban egy 3. emeleti,
65nm-es, 1+2 félszobás, részben
felújított öröklakás. I.á.: 20M Ft.
0620-919-4870
+ Eladó Vácszentlászlón a tóparton egy 2szintes, 80nm-es, nappali, konyha+ tetőtéri szoba, fúrt
kút, fűtött garázsú ingatlan. Az ingatlanhoz tartozik egy fatároló, telepített gyümölcsfák, örökzöldek.
I.á.: 15MFt. 0620-919-4870
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+ Eladó Gödöllőn a blahai részen
egy téglából épült, egyszintes, 4
szobás, összkomfortos családi
ház 4300 nm-es telekkel. Az ingatlanhoz tartoznak: melléképületek, pince, fúrt kút. I.á.: 31,9M Ft.
0620-919-4870
+ Eladó Gödöllő frekventált helyén a Harasztban egy 2generációs, 2 különálló épületű, 4,5 szobás családi ház 900nm-es telken
100nm-es szuterénnel, garázzsal,
teraszkapcsolattal. I.á.: 42M Ft.
0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Harasztban a
belvároshoz közel egy 560nm-es
építési telek 40% beépítési lehe-

tőséggel. I.á.: 19,9M Ft. 0620919-4870
+ Eladó Tóalmáson közel a strandhoz egy befejezetlen, ytongból
épült nyaraló. I.á.: 3,8M Ft. 0620919-4870
+ Eladó Gödöllő királytelepi részén egy 2szintes, 2generációs,
4szobás, 2konyhás, 2fürdőszobás
családi ház felújítva, új tetővel,
melléképületekkel 773nm-es telken. I.á.: 44M Ft. 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Boncsokban
egy téglaépítésű, 32nm alapterületű nyaraló 1050nm-s telken pincével, szaunával, ásott kúttal. Az
ingatlanon 20 db termő gyümölcsfa, szaletli, 3 fázis található. I.á.: 6,5M Ft. 0620-9194870

+ 62 nm-es, Gödöllő, Szent János
utcai, két szoba étkezős, gázfűtéses, klímás, első emeleti lakás
bútorozottan vagy anélkül márc.
1-től 100.000 Ft+ rezsi díjért kiadó. Tel: 06-20-9423-112
+ Gödöllőn a Szent János utca
elején első emeleti, kétszobás, erkélyes, gázkonvektoros, felújított
lakás kiadó külön mérőórákkal.
Tel: 06-30-502-4148
+ Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában 71 nm-es lakás hosszú távra kiadó. 100.000.-Ft/ hó + rezsi
+ két havi kaució. Érdeklődni a
0630-2025-216 számon lehet.
+ Az egyetem alján, erdő szélén
lakott az én öreg néném. Na az ő
lakása kiadó hosszútávra 03.01től. Földszinti, tégla, konvektoros,
3szoba+ étkező-konyha. 100EFt/
hó+ rezsi, +kéthavi kaució.
30/997-2605
+ Albérlet-társbérlet 1szoba, fürdőszoba, konyhahasználattal kiadó 1. emeleten, téglaépítésű társasházban. Télen 55 EFt nyáron
45 EFt rezsivel együtt. Érd: 0620919-4870
+ Gödöllő központjában(Dózsa
György
út)
29m2-es,bútorozott,légkondiciónálóval felszerelt
iroda,hozzá tartozó
2db parkolóhel�lyel sorompóval,kapuval felszerelt
udvarban
kiadó.
06203464718

ÜZLET, IRODA

+ Gödöllő központjában 18 nm-es,
teljes körűen felújított IRODA ELADÓ
elektromos padlófűtéssel, mosdóval, konyharésszel,
parkolóhellyel.
Irányár: 9,9 M Ft.
Érd:
06-20-3751885
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+ A Csíkos ABC-be kiemelt fizetéssel BOLTI ELADÓT, ill. Gödöllőn a Csíkos Pizzériába PULTOS
LÁNYT felveszünk. Tel: 06-70772-7850 vagy személyesen a
helyszínen!
+ Igényesen kialakított és berendezett szépségszalonban, a Petőfi
Udvarban FODRÁSZ és MŰKÖRMÖS vállalkozónak helyiségrész
bérbeadó. Érd: 06-20-9750-535
+ Gödöllői műanyagüzem felvesz
egy és három műszakos munkarendbe BETANÍTOTT MUNKÁSOKAT és RAKTÁROST. Tel: 0620-9423-112
+ A Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona (2100 Gödöllő, Dózsa György út 65.) felvételt hirdet ÁPOLÓI munkakör
betöltésére, 12 órás munkarendben (12 óra nappal/ vagy 12 óra
éjszaka). Feltétel: Ápolói vagy
ápoló-gondozói végzettség. Jelentkezni személyesen Kissné W
Beáta, intézmény vezetőápolónál
vagy e-mailben lehet: fonover@
idosekotthonagodollo.hu
+ TERÜLETI KÉPVISELŐT keresek webshopos hobbimunkára.
Nemzetközi üzlet, határtalan lehetőség! 06-20-777-1122
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+ Jogosítvánnyal rendelkező, férfi
munkatársat keresünk temetői
munkára. Jelentkezés személyesen, fényképes önéletrajzzal:
Gödöllő, Dózsa Gy. út. 16. szám
alatt. Tel: 06-30-478-3673
+ Munkatársat keresünk elektronikai-munkakörökbe. Betanítást vállalunk! KIEMELT BÉREZÉSSEL!
Jelentkezni:
06-20-775-1917,
evocool@evocool.eu
+ SZOBAFESTÉSBEN és HŐSZIGETELÉSBEN jártas szakmunkásokat azonnali kezdéssel felveszek. Bérezés megállapodás
szerint. Tel: 20/4359-650, tamaszoltan@invitel.hu
+ ADATKEZELŐT keresünk angol
nyelvtudással fél, később esetleg
egész állásba. 06-20-9225-115
+ SZAKKÉPZETT SZAKÁCSOT
keresünk a Yellow Pub bővülő
csapatába. Fényképes önéletrajzot várjuk a yellow@yellow-pub.
hu címre. 06-30-8608-786
+ Vagyonőröket keresünk Gödöllői telephely őrzésére. Érdeklődni
lehet önéletrajz küldésével a következő email címen: ganz.control@gmail.com

SZOLGÁLTATÁS

+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS
50 nyelven, anyanyelvi, diplomás, gyakorlott szakfordítókkal! Kedvezményes árak. I.L.I
Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői
u. 2. Tel.: 28-511-366, 06-20543-1775, e-mail: info@ili.hu,
ili.godollo@gmail.com
+ KERTGONDOZÁS. Bízza most
rám! Fakivágás, sövényvágás,
bozótirtás, fűnyírás, fűkaszálás.
Füvesítés, gyepfelújítás, vegyszeres gyomirtás. Rotációs kapálás. Gyepszellőztetés. Metszés,
faültetés. Ágak, levelek elszállítása. Ereszcsatorna tisztítás. Kert
takarítás. Gépi permetezés. 0630-747-6090
+
FESTÉS,
GIPSZKARTONOZÁS, STUKKÓZÁS, BELSŐÉPÍTÉSZETI
TERVEZÉS,
TANÁCSADÁS. Szakszerű, igényes kivitelezés elérhető áron.
SZILART BT. 06-70-319-7730,
szilartstudio@gmail.com
+ KÖNYVELÉS, cégalapítás,
munkabérszámfejtés,
tanácsadás. Gödöllő, Tűztoronyház,
Kossuth utca 13. Tel: 06-30-5921856, 06-30-508-1380, 06-28784-752
+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS, fürdőszobák,
régi fűtési rendszerek, vízvezetékek felújítása. CIRKÓK, GÁZKÉSZÜLÉKEK,
KONVEKTOROK
karbantartása felújítása, javítása.
Tel: 06-20-9527-289, 06-28-476229
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+ SZÁMÍTÓGÉPES problémája
van? Hívjon bizalommal, házhoz
megyek. Számítógép szerelés,
rendszer és programtelepítés, vírusirtás garanciával. Hétvégén is!
Tel: 06-30-333-9201
+ DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉLKÜL. Tóth Tamás 0670-502-5620
+ Szakképzett kertész teljes körű
kerti munkákat vállal (metszés,
bozót irtás, fenntartás, építés).
06-20-551-6476
+ Új építésű családi ház építését
230.000 Ft/nm áfásan, kulcsrakész állapotban vállaljuk. Referenciával szolgáló vállalkozás,
műszaki tartalommal, megrendelésre. Érd.: 0620-919-4870
+ PERMETEZÉS. Kézi és gépi
permetezést vállalok: örökzöldek,
gyümölcsfák, gyomirtás, stb. Mikroszkópos
növénybetegségek
felderítése. 06-20-922-4400
+ Betegségeket kiváltó lelki okok
oldása Gödöllőn. Élj kevesebb
stresszel hosszabb ideig – elégedettségi garanciával! Kérj időpontot: 06-20-367-4274
+ REDŐNYJAVÍTÁS, GURTNI
CSERE egész Pest megyében
garanciával, megbízható szakembertől, szolid áron, 48 órán belül. Ingyenes kiszállással. 0670418-3032
+ DUGULÁS ELHÁRÍTÁS falbontás nélkül. Ázások csőtörések
megszüntetése. Vécék tartályok
csapok szifonok cseréje. Csatorna kamerázás. VÍZSZERELÉS.
06-20-491-5089
+ REDŐNYJAVÍTÁS, GURTNICSERE akár 2 órán belül! Új
redőny azonnal megrendelhető!
Péter úr, 06-20-3685-888
+ FESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS Gödöllőn és környékén. Kérjen ingyenes díjszabást tavalyi
árainkon március 20-ig. Igényes,
szakszerű kivitelezés elérhető
áron. 06-70-406-9887

OKTATÁS

+ Nehezen megy a tanulás, vagy
csak nem jön a kívánt eredmény!? Szívesen segítek tanácsadással, tréninggel. dr. Kiss
Katalin fejlesztőpedagógus Tel:
06-20-388-4953, e-mail: drkisskatalin1@gmail.com
+ Általános iskolások MATEMATIKA korrepetálását vállalom. Tel:
06-20-9380-200
+ ANGOL és SPANYOL nyelvoktatást vállal FILMSZINKRON,
könyvfordítás, vizsgaelőkészítés
és korrepetálás területén jártas
FIATAL, tapasztalt nyelvtanár.
Tel: 06-70-559-3918
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ADÁS-VÉTEL

TÁRS- ÉS TÁRSASÁGKERESŐ
+ 173/83/ 55 éves, fiatalos, energikus, jó humorú férfi keresi környékbeli kedves, hozzáillő hölgy
ismeretségét. Kulturális és szabadidős programokat kedvelők
előnyben. Tel: 06-30-877-3090
+ Te is egyedül vagy és elmúltál 50? Szeretnél otthonról kimozdulni, társaságba járni, kirándulni, utazgatni? Aktívabb,
örömtelibb életet élni? Barátokra
vagy akár társra lelni? Találkozzunk egy kötetlen beszélgetésre! Rózsa. Írj e-mailt vagy sms-t:
feherrozsa17@citromail.hu, 0670-704-7747

+ RÉGISÉG.
Pappné Szilvia
szakbecsüs díjtalan
kiszállással
vásárol
antik bútorokat,
festményeket,
órákat, mindenféle szobrokat,
vitrin
dísztárgyakat, ezüstöt
(hibás és hiányos darabokat is), régi
pénzeket,
könyveket,
bizsukat és
ékszereket,
borostyánt,
mindenféle
régiséget és
H A G YAT É KOT. Legmagasabb áron
vásárolunk
első
vevőként!
Tel:
70/942-0806,
20/465-1961
+ Kastélyok
berendezéséhez vásárolok bútorokat, festményeket, ezüstöket,
porcelánokat, bronzokat, antik
órákat, stb. Teljes hagyatékot
első vevőként legmagasabb
áron. Kiszállás díjtalan. Érd: 0620-280-0151, herendi77@gmail.
com
+ Gyönyörű, 3 db koloniál szekrény eladó: 50.000 Ft/ db. Érd:
06-20-341-4088

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

+ AKKUMULÁTOR minden típusú
gépjárműhöz szaküzletünkben
vagy kiszállítással. Szolgáltatásaink: beszerelés, bevizsgálás,
töltés-mérés, szaktanácsadás.
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Minőségi
akkuk,
új
akciók. Gödöllő, Dózsa Gy. út
50. (Temetővel szemben) 06-30536-4300,
28/611-728
www.akkugodollo.hu
+ UTÁNFUTÓ ELADÓ
Gödöllőn.
Tel: 06-28410-246

MÉZ

+ MÉZET
közvetlenül
a termelőtől, a Ludányi Méhészetből!
Akác-, Virág-, Hárs,
Gesztenye-, Repce krém-,
Lépesméz, Propolisz, Virágpor,
DIÓBÉL kapható. 3kg fölött házhoz szállítjuk.06-30-9891-721
+ Vásároljon HAMISÍTATLAN,
OMME zárszalagos mézet közvetlenül a termelőtől! Akác-,

Hárs-, Akác-hárs-, Repceméz.
720ml-es csavaros tetejű befőttes üveget cserébe elfogadok.
Házhoz szállítás. Szabó Méhészet Gödöllő, Lovas u.3. 28/417913
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Beküldési határidő:
2018. február 20.
Megfejtés: A Gödöllői Királyi Kastély egyik kiállítása
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Balázsné Pannonhalmi Judit, Körösfői u. 26., Urbán Katalin, Szabadság tér 12-13.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Hajzer István, Munkácsy M. u. 5/B.,
Husti István, Nagy László u. 9.
A Happy Box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os utalványát nyerte: Angyal Míra, Korona tér 3/2.
A Városi Mozi ajándékát nyerte: Árvai Béláné, Selyemfenyő u. 8., Andó József, Knézich u. 33.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ftos vásárlási utalványát nyerte: Jánoskáné Farda
Edit, Iskola u. 10., Szívós Istvánné, Kelemen L. u.
19.
Felhívjuk tisztelt megfejtőink figyelmét, hogy a nyereménysorsoláson való részvételhez elengedhetetlen, hogy – akár postai úton, akár e-mailen küldik
be a megfejtést – a nevük mellett a pontos postai
címüket is megadják!
Köszönjük!

