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A Gödöllői Szimfonikus Zenekar nagy 
sikerű évköszöntő koncertjével indult 
a városi kulturális események sora. 
A jazzel színesített hangversenyből 
három teltházas előadást tartottak a 
Királyi Kastély lovardájában.

A rendezvényen Gémesi György 
polgármester mondott köszöntőt, 
majd többek között Gershwin, De-
bussy, Delibes, Gounod, Bernstein, 
Bizet művei csendültek fel.

Az est sztárvendége Micheller 
Myrtill volt, aki a koncert első részé-
ben Csányi Istvánnal és Pintér Ti-
borral közös előadásban szólaltatott 
meg több ismert jazzslágert, a máso-
dik részben pedig többek között Edith 
Piaf legismertebb dalait hallhatta tőle 
a közönség, a Gödöllői Szimfonikus 
Zenekar kíséretében. A koncerten 
Horváth Gábor vezényelt. A hagyo-
mányokat követve a közönség tagjait 
a szünetben pezsgős koccintásra in-
vitálták.

(folytatás és fotóösszeállítás
a 12. oldalon) Fo
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– Hány csoportot tanít jelenleg?
– A Frédéric Chopin Zenei AMI-ben több 

együttessel foglalkozom. A Cibri énekegyüt-
test középiskolás lányok alkotják, a Cilibri-
ben felső tagozatos, a Cipóriskában pedig 
alsós lányok énekelnek. A legkisebbekből – 
óvodás és az első osztályos lányokból – álló 
csoport a Búzamagocska nevet kapta. Van 
két fiú formáció is, a Kiskalapos, illetve a 
Kalapos, és persze a Zene-Csoda-Vár ovis 
csoportokról se feledkezzünk meg…

Az énekesek mellett 2011-ben alakult meg 
a Besnyői Botorkálók, akik tulajdonképpen a 
Damjanich János Általános Iskola néptánc 
szakkörösei. Velük a kezdetektől fogva át-
léptük az átlagos szakköri határokat, hiszen 
nemcsak „A Bot” című módszertani projek-
tem életre hívói és ELTE-konferenciák „élő 
prezentációi” lettek, hanem minden évben 
fellépnek a Gödöllői Szimfonikus Zenekar 
Mesélő Muzsika koncertsorozatában is.

2015-ben a Hófehérke és a hét törpe 
című előadásban, 2016-ban a Brémai mu-
zsikusokban, 2017-ben Az állatok farsangja 
című produkcióban, 2018-ban a Pomádé 
király új ruhája című előadásban táncoltak, 
idén márciusban pedig a Lúdas Matyiban 
lépnek színpadra. Múlt évben gyermeknapi 
#Népzene című előadáson a MÜPÁ-ban is 
bemutatkoztak.

– Ha jól tudom, hamarosan elindul egy 
olyan programja is, ami elsősorban a ta-
nár kollégáinak szól. Meséljen erről!

– 2017 nyarán kaptam felkérést a Zene-
akadémiáról, hogy csatlakozzak egy mű-
vészeti képességfejlesztő pedagógia prog-
ramhoz, aminek a lényege a zenei nevelés 
országos szintű megújítása. Olyan, több 
éves tapasztalattal rendelkező fejlesztő 
tanárokat választottak ki, akik a gyerekek 
számára élményszerű órákat tartanak és 
kipróbált módszereik vannak. Ezek a 20 
perces modulok lényegében pedagógiai jó-
gyakorlatok. Ez már több mint egy éve tartó 
folyamat, sok-sok kutató- és fejlesztőtanárt 
kellett közös nevezőre hozni tervezetek, mo-
dulok, fejlesztői beszámolók, videófelvéte-
lek, reflektív naplók, összegző beszámolók, 
stb. szintjén is. Ugyanakkor nagy örömet és 

szakmai elismerést jelentett, 
hiszen a 120 elkészült mo-
dulból 10-et én írhattam. A 
Zene és mozgás, valamint a 
Zenei belenevelődés, enkul-
turáció című modulcsoportok 
óráit természetesen Gödöl-
lőn próbáltam ki, a Damja-
nich iskolában és a Chopin 
zeneiskolában.

– A kollégák hogy ismer-
hetik meg a modulokat?

– Az oktatás a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetemen 
fog zajlani továbbképzés 
keretében, az akkreditáció 
után. A feltöltött modulok kö-
zül az érdeklődők kiválaszt-
hatják, hogy milyen témakör-
ben szeretnének leginkább 
ötletekhez jutni, például zene 

és matematika, zene és vizualitás, zene és 
mozgás, zene és relaxáció, stb… Szerintem 
óriási lehetőség lesz nemcsak az ének-ze-
nével foglalkozóknak, hiszen a sok-sok ze-
nével kapcsolatos játék mellett az egyik leg-
fontosabb mozgatórugó a tantárgyak közötti 
kreatív átjárhatóság és a transzferhatások.

– A múlt év számtalan sikert hozott Ön-
nek, még az év végére is jutott egy, elké-
szült a Kerekítő könyvek 5. kiadványa és 
a hozzá tartozó CD…

– A Kerekítő hazánk egyik vezető ba-
ba-mama foglalkozás hálózata, idén 10 
éves, én 2011 óta tartozom a csapathoz. A 
Kerekítő program életre hívója J. Kovács 
Judit drámapedagógus, akinek mesés és 
verses könyvei közül a Kerekítő 1-5. ölbéli 
játékok, mondókák sorozathoz tartozó CD-k 
megszületésében vehettem részt az utóbbi 
években, zenei szerkesztőként és énekes-
ként is. Karácsonyi ajándékként még de-
cemberben a Kerekítő manó altatói című kö-
tetből három felkerült a világhálóra, ezekben 
a Rokkka együttessel muzsikálunk. További 
két altatóval őszre kell elkészülnünk.

– Mit tervez 2019-re? 
– Ha megtörténik a zenei képességfej-

lesztő modulok akkreditációja, akkor elindul 

az oktatásuk a Zeneakadémián, ami új 
feladatokat jelent majd. 

A MÜPA-ban megkezdtem a 7. évadot 
a Kerekítővel a Cifra Palotában, Gödöllőn 
pedig folytatódnak a Csodabab Tanodám 
programjai, amiket úgy érzem, hogy sokan 
szeretnek. A Művészetek Házában Kerekítő 
Tippentő, Csodababázó, Kézműves Műhely 
várja az érdeklődőket. A Levendula Galériá-
ban harmadik éve működő Csodabab Teázó 
is megújult, február 1-jén például Neumann 
Balázs jazz-zongoraművésszel, zeneszer-
zővel beszélgetek majd és zenélünk is picit. 

Hamarosan végére érünk egy lemeznek 
a Rokkka zenekarral, nyáron készülök a 
Művészetek Völgyébe is, ahol már évek óta 
tartok Kerekítő mondókás foglalkozásokat, 
idén azonban a Rokkka és a Csörgődió Trió 
is velem tart egy-egy koncert erejéig a Ka-
láka Versudvarba. És bár a Kerekítő 5. ki-
advány még nagyon friss, februárban újra 
indulnak a stúdiómunkák, hiszen a Móra 
Kiadó gondozásában megjelenő jubileumi 
Kerekítő kötet 40 népdalt fog tartalmazni, s 
ezek feléneklésével épp a napokban bíztak 
meg.                 KJ

Az interjút teljes terjedelmében
a szolgalat.com-on és a

Facebook-oldalunkon olvashatják.

A gödöllői perpetuum mobile
Jó pap is holtig tanul – tartja a mondás, amit Benedek Krisztina minden bizonnyal 
szem előtt tart, ráadásul tudását igyekszik minél szélesebb körben továbbadni.  
Az általa kidolgozott módszereket hamarosan a pedagógusoknak oktatják majd. 
Tanítványai rendszeres közreműködői a városi rendezvényeknek és eredményes 
résztvevői a hazai népzenei versenyeknek.

Benedek Krisztina Fo
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Képviselő-testületi 
hírek

Pályázatot nyújt be Gödöllő az Antalhegyi 
utca zárt csapadékcsatorna rendszerének 
bővítésére. Erről a január 10-ei rendkívüli ülé-
sen döntött a képviselő-testület.

A „Települések felszíni csapadékvíz-el-
vezetés létesítményeinek fejlesztése, a te-
lepülési vízgazdálkodás korszerűsítésének 
támogatása Pest megye területén” nevű és 
PM_CSAPVIZGAZD_2018 azonosítószámú 
felhívásra benyújtásra kerülő pályázat ke-
retében megvalósítani kívánt cél a Gödöllő, 
Antalhegyi utca csapadékcsatorna hálózat 
bővítése. A beruházás tervezett bruttó össz-
költsége 349.112.037 Ft, amihez a szüksé-
ges 25 százalékos önrészt a képviselő-testü-
let biztosítja Gödöllő Város Önkormányzata 
2019., illetve 2020. évi költségvetésének ter-
hére.

Amennyiben a pályázat eredményes lesz, 
úgy az Antalhegyi utcában nyíltfelszíni vízel-
vezetés helyett, zárt csapadékcsatorna épül. 
Így amellett, hogy a burkolt felületekről lefo-
lyó csapadékvizet koncentráltan, irányított 
formában a felszín alá vezetik, a környező 
zöldfelületekről a lehető legkisebb mértékű 
lesz a vízelvezetés. A zöldfelületi csapadék-
vizek nagy része helyben elszikkad.

KJ

Egymást érik a „Rabszolgatörvény” ellen 
szervezett tüntetések, Gödöllőn is zajlott 
demonstráció. A rendkívüli képviselő- 
testületi ülésen Gémesi György polgár-
mester és Kovács Barnabás (MSZP) kép-
viselő is ebben a témában szólaltak fel. 

Kovács Barnabás úgy fogalmazott, 
nem hivatalos hírek szerint az önkor-
mányzati cégek nem fogják alkalmazni 
a törvény lehetőségeit, s javasolta, hogy 
a képviselő-testület a következő ülésén 
fogadjon el olyan határozatot, amely erre 
utasítja azok vezetőit.

Gémesi György ezzel kapcsolatban ar-
ról tájékoztatta a testületet, hogy január 
9-én a polgármesteri hivatal központi 
e-mail címére Penz András (Demokrati-
kus Koalíció) küldött egy levelet, amely-
ben a polgármestert és a képviselőket a 
törvény elutasítására szólítja fel , és mel-
lékelt egy erről szóló határozati javaslatot 
is. Személyes megkeresés nem történt.

Leszögezte, Penz Andrásnak – mivel 
nem tagja a képviselő-testületnek, nincs 
lehetősége javaslat benyújtására. 

Gémesi Görgy kijelentette: nem ért 
egyet a „Rabszolgatörvénnyel”, mivel 
azonban az abban foglaltak nem tartoz-
nak a képviselő-testület hatáskörébe, így 
ezzel a kérdéssel nem kíván foglalkozni. 

Leszögezte, a városi intézményeknél 
eddig is volt túlóra, és szükség szerint 
ezután is lesz – mint például most a 
VÜSZI-nél a hóhelyzet miatt. Ezeket ed-
dig is kifizették és ezentúl is a munka-
végzést követő legrövidebb időn belül ki 
fogják fizetni.

A héten megkezdődik a Várkapitányi Lak 
felújításának újabb üteme, aminek során 
megtörténik a belső helyreállítás és ehhez 
kapcsolódóan elkészül az épület körüli jár-
da. A most kezdődő ütem költsége bruttó 
177.800.000 forint.

A műemlék épület korábbi ütemeiben az 
épület szerkezeti megerősítését és külső 
helyreállítását végezték el a szakembe-
rek. 2019-ben a teljes körű belső műemlé-
ki helyreállítására és a mai kor igényeinek 
is megfelelő közösségi célú kialakítására 
kerül sor: elkészülnek a belső nyílászá-
rók, padlószerkezetek, elektromos és 
gépészeti rendszerek, mosdók, valamint 
a helyiségek falainak és mennyezeteinek 
felújítása, illetve restaurálásra kerül a ba-
rokk falépcső is.

Az épületben jelenleg többféle korszak-
ból származnak a belső ajtók, egy részü-
ket restaurálják, más részüket pedig vala-
mely meglévő ajtó alapján újra legyártják 
restaurátor közreműködésével.

Mivel a belső vakolatok nagy része el-
pusztult, ezért kiterjedt felületen kell új, 
műemléki vakolatot készíteni festő-resta-
urátor művezetésével.

A helyreállítás során elkészülnek az 
épület belső épületgépészeti munkái, aka-
dálymentes mosdókat alakítanak ki, vala-

mint sor kerül az ingatlan területén belüli 
közműmunkákra: víz-csatorna, gázbeve-
zetés, égéstermék-elvezetés, fűtés-szel-
lőzés... A helyreállítás során elvégzik az 
épület belső épületelektromossági mun-
káit, valamint az ingatlan területén belüli 
elektromos munkákat.

A kivitelezést – közbeszerzési eljárás 
eredményeként – a Belvárosi Építő és 
Szolgáltató Kft. végzi. 

A munkák szeptember második felében 
fejeződnek be.

(ny.f.)

Tovább szépült városunk főtere. 
Az év első napjaiban a tér piac fe-
lőli támfalára, valamint a színpad 
mögötti, parkoló felé vezető lépcső 
mellé felkerültek a Kert-Történetek 
című csoportos képző-, és iparmű-
vészeti kiállítás kompozícióinak 
tablói, amik a Gödöllői Iparművé-
szeti Műhely és Gödöllő Város Ön-
kormányzata együttműködésében 
2015-ben, a korábbi városháza 
falát díszítették. 

A falra Farkasvölgyi Éva, Dré-
her János, Kis-Tóth Ferenc, Kun 
Éva, Anti Szabó János, Fabókné 
Dobribán Fatime, Fábián Dénes, 
Bajkó Dániel, Kovács Gabriella, 
Szőcs Miklós Tui, Olajos György, 
Szűcs Barbara Eszter, Orosz Ist-
ván, Aknay János, Katona-Sza-
bó Erzsébet és Incze Mózes alko-
tásai kerültek fel.          (db)

Kert a főtér falán

VárKapitányi LaK:
kezdődik a telJes belső megúJulás
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A hazai vállalkozásokra sok ter-
het ró az adminisztráció, és nem 
kis feladat a szükséges iratok 
őrzése sem. Úgy tűnik, ez most 
tovább nehezíti egy, az év végén 
hatályba lépett törvénymódosí-
tás.

Tavaly december 23-án lett 
hatályos a társadalombiztosítá-
si nyugellátásról szóló 1997. évi 
LXXXI. törvény (Tny.) módosí-
tása, melynek egyik sarkalatos 
pontja szerint az irányadó öreg-
ségi nyugdíjkorhatár betöltését 
követő öt évig kötelesek meg-
őrizni a társadalombiztosítási 
nyilvántartás vezetésére köte-
lezett vállalkozások (ide értve 
az egyéni vállalkozókat és az 
őstermelőket is) a szolgálati idő-
ről vagy a nyugellátás megálla-
pítása során figyelembevételre 
kerülő keresetről, jövedelemről 
adatot tartalmazó munkaügyi 
iratokat.

A törvényváltozások egyebek 
mellett a foglalkoztató nyilván-

tartási és adatszolgáltatási köte-
lezettségét is érintik.

Az új szabályozás értelmében 
a társadalombiztosítási nyilván-
tartás vezetésére kötelezett vál-
lalkozások az általuk foglalkoz-
tatott biztosított, volt biztosított 

biztosítási jogviszonyával össze-
függő, a szolgálati időről vagy 
a nyugellátás megállapítása 
során figyelembevételre kerülő 
keresetről, jövedelemről adatot 
tartalmazó munkaügyi iratokat 
a biztosítottra, volt biztosítottra 
irányadó öregségi nyugdíjkor-
határ betöltését követő öt évig 
köteles megőrizni. (Ez például 
egy 16 éves diák munkavállaló 
esetében előreláthatóan mini-
málisan 54 év.)

A nyilvántartásra kötelezett 
jogutód nélküli megszűnése ese-
tén köteles bejelenteni a mun-
kaügyi iratok őrzésének helyét 
a székhelye, telephelye szerint 
illetékes nyugdíjbiztosítási igaz-
gatási szervnek.                     (kj)

A tavaly áprilisi országgyűlési 
választások után idén is a sza-
vazóurnákhoz járulnak majd 
hazánk választópolgárai. Ta-
vasszal az európai parlamenti 
mandátumok sorsa dől el, ősz-
szel pedig ismét a települések 
képviselő-testületének tagjaira 
és a polgármester személyére 
szavazhatunk.

Az EP-választás május vé-
gén esedékes, ezen 21 magyar 
mandátumról döntenek a sza-

vazók. Ezt várhatóan február 
végén írtja ki a köztársasági 
elnök, s nagy valószínűséggel 
május 26-án kerül majd rá sor.

Több ezer településen dönt-
hetnek majd a polgármester 
személyéről és a képviselő-tes-
tület összetételéről az őszi ön-
kormányzati választásokon. 
Ennek időpontját az Alaptör-
vény október hónapra határoz-
za meg...

(kj)

Talán nem tévedünk sokat, ha 
azt gondoljuk, hogy az újévi 
naptárba a legtöbben először 
a hosszú hétvégéket írják be. 
Nézzük tehát, 2019-ben mikor 
lesz munkanap a szombat, és 
mikorra tervezhetünk többna-
pos programot!

Idén három szombaton kell 
majd dolgozni a hosszú hétvé-
gékért: augusztus 10-én, így 
az augusztus 19. (hétfő) pihe-
nőnap lesz; december 7-én, 
ami kiváltja december 24-ét, 
valamint december 14-én, így 
december 27-én nem kell majd 
dolgozni menni.

Hosszú hétvégét hoznak vi-
szont a következő napok: már-
cius 15. péntekre esik, így ez 
háromnapos hétvége lesz. 

Húsvét vasárnap és hús-

vét hétfő április 21-én és 22-
én lesz, de már nagypéntek is 
munkaszüneti nap, így a hosszú 
hétvége már 19-én elkezdődik.

Már tervezhető a pünkösdi 
hosszú hétvége is, hiszen júni-
us 10-én pünkösdhétfőn nem 
dolgozunk. 

Augusztus 20. idén keddre 
esik, így ekkor négynapos lesz 
a hétvége.

Mivel november 1. péntekre 
esik, itt háromnapos hétvége 
számíthatunk. Az évet egy jó 
hosszú pihenéssel zárhatjuk 
majd, december 25-26. szerda 
és csütörtök, s mivel a fentiek 
értelmében 24-én és 27-én 
sem kell munkába menni, hat-
napos pihenés vár ránk kará-
csonykor.

(j-)

Iratok megőrzése
fél évszázadon át

Az elmúlt hétvégén – szombaton és vasárnap egyaránt – Gö-
döllőn, de szinte az összes környező településen jelentős ki-
maradás volt tapasztalható a UPC hálózatában, legyen szó 
televíziós, internet- vagy telefonszolgáltatásról.

A cég lapzártánkig hivatalos közleményt nem adott ki a 
problémával kapcsolatban, de a telefonos ügyfélszolgálaton 
egy automata azt a tájékoztatást adta, hogy a műszaki hiba 
elhárítása folyamatban van…

A helyzet azóta rendeződött, ám az nem világos, hogy az 
utóbbi időben megszaporodott, egyre nagyobb területet érintő 
hibasorozat kapcsán a UPC Magyarország Kft. kompenzálja-e 
valamilyen formában az ügyfélkörét.

(t-)

egyre több
a Kimaradás...

egy év, Két választás

Rövid és hosszú hétvégék 2019-ben
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Február 4-től várhatóan a decemberi me-
netrendváltásig jelentős korlátozásra kell 
számítani az utasoknak a Budapest–Hat-
van vasútvonal pályarekonstrukciójának 
következő fázisában, mert Pécel és Aszód 
között teljesen szünetel a forgalom.

Rákos és Pécel, illetve Aszód és Hat-
van között is folytatják a felújítási munká-
kat, ezért egy-egy vágányt itt is lezárnak a 
forgalom elől.

Az InterCityk helyett a Keleti pályaudvar 
és Hatvan között pótlóbuszok járnak majd 
a teljes szakaszon, a többi vonat helyett 
pedig Pécel és Aszód között lesznek pót-
lóbuszok. Sokaknak érdemes lesz a gö-
döllői HÉV-járatokat választani, melyeken 
elfogadják a vasúti jegyeket és bérleteket.

A MÁV-csoport, a Nemzeti Infrastruk-
túra Fejlesztő Zrt., a Volánbusz, a Ma-
gyar Közút, a Budapest Közút, a Vasúti 
Pályakapacitás-elosztó Kft., a kivitelezők 
számos egyeztetést folytattak, hogy a 
forgalomkorlátozás a lehető legkisebb 
mértékben zavarja meg a vasúton és a 
közúton közlekedők mindennapi utazási 
szokásait. Összehangolták a vonatok, a 
HÉV-járatok, a pótlóbuszok menetrendjét 
és a várható utazási igényekhez igazí-
tották a mennyiségüket. Az átszállási és 
csatlakozási lehetőségeket úgy biztosít-
ják, hogy az utasok a megfele lő időben és 
járatokkal elérjék úti céljaikat – számolva a 
lehetséges hosszabb menetidővel. 

Az S80-as személyvo-
natok csak Budapest-Ke-
leti pályaudvar és Pécel, 
illetve Aszód és Hatvan 
állomások között közle-
kednek. A Keleti pályaud-
var–Pécel viszonylaton 
óránként két pár, a regge-
li csúcsidőszakban 6 és 8 
óra között három pár vo-
nat közlekedik majd. Az 
Aszód–Hatvan viszony-
laton óránként egy-egy 
vonat közlekedik mindkét 
irányban.

Pécel és Aszód között S80-as és G80-
as pótlóbuszok szállítják az utasokat. 
Pécel és Aszód között az S80-as jelzésű 
pótlóbuszok minden állomáson és megál-
lóhelyen megállnak, míg a G80-as jelzésű 
járatok csak Bag, Dózsa György út 8. au-
tóbusz-megállóhelyen állnak meg.

A Pécel–Hatvan szakaszon gyors pót-
lóbuszok közlekednek, melyek Gödöllőn, 
a H8-as HÉV vonalán a Szabadság tér és 
az Autóbuszállomás megállóhelyeken áll-
nak meg. 

A pótlóbuszokra a pénztárakban, online 
és a Vonatinfó mobilalkalmazáson keresz-
tül is lehet jegyet vásárolni. A pótlóbuszok-
ra csak érvényes jeggyel lehet felszállni, 
a buszon nincs jegyváltási lehetőség, a 
kerékpárszállítás nem biztosítható.

A vasúttársaság javasolja utasainak, 
hogy a felújítások ideje alatt kísérjék figye-
lemmel az állomásokon elhelyezett hirdet-
ményeket, útbaigazító táblákat, térképe-
ket, a hangos utastájékoztatót, valamint 
a MÁVINFORM Facebook-oldalát. A mó-
dosított menetrend a MÁV-csoport (www.
mavcsoport.hu) honlapján, a vágányzári 
hírek között érhető el. Az utasok tájéko-
zódhatnak a Vonatinfó alkalmazásban és 
a MÁVDIREKT telefonos ügyfélszolgála-
tánál is a +36 (1) 3 49 49 49-es és a +36 
(20/30/70) 499 4999-es telefonszámon.

(A vasúti közlekedéssel kapcsolat-
ban lapunk folyamatosan tájékoztatja 
a lakosságot, s lapunk online felületén, 
a szolgalat.com-on, valamint Face-
book-oldalunkon valamennyi informá-
ciót megtalálják, amelyeket folyamato-
san frissítünk.)

KJ

Az elmúlt hetekben jelentősen megszaporod-
tak a bűncselekmények elkövetéséről szóló 
hírek. Míg a múlt év utolsó időszakában főleg a  
megtévesztéssel elkövetett esetekről számol-
tunk be, és hívtuk fel a lakosság figyelmét a 
megelőzés és az odafigyelés fontosságára, az 
év első hónapjában a betörések és a gépkocsi- 
lopások, feltörések száma nőtt meg a lakossá-
gi jelzések alapján. 

L a p u n k 
ezzel kap-
c s o l a t b a n 
megkereste 
a Pest me-
gyei Ren-
d ő r f ő k a p i -
t ányságo t , 
ahol azt a 
tájékoztatást 
kaptuk, hogy 

a Gödöllői Rendőrkapitányság munkatársai 
minden egyes tudomásukra jutott bűncselek-
ménnyel kapcsolatban mindent megtesznek 
az elkövető azonosítása és elfogása érdeké-
ben, a folyamatban lévő ügyekről azonban 
nem adhatnak tájékoztatást. 

Örömmel számoltak be viszont arról, hogy 
több gépjárműlopásokkal foglalkozó személy 
is rendőrkézre került az elmúlt napokban. 

Az egyik társaság még decemberben és 
2019 januárjában Gödöllőn, Kistarcsán, Nagy-
tarcsán és Kerepesen összesen 14 alkalom-
mal követett el gépjárművekkel kapcsolatos 
bűncselekményeket. Több autót elloptak, töb-
bet pedig feltörtek és azokból különböző érté-
keket, személyes iratokat, készpénzt, szerszá-
mokat és műszaki cikkeket vittek el. A bíróság 
elrendelte előzetes letartóztatásukat, ellenük 
a Gödöllői Rendőrkapitányság lopás vétség, 
lopás bűntett és jármű önkényes elvétele bűn-
tett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt 
folytatja az eljárást, amelynek során vizsgálják 
azt is, hogy további bűncselekmények elköve-
tésével összefüggésbe hozhatók-e. Szintén 
gépkocsilopás miatt tartóztattak le egy péceli 
férfit, aki ugyancsak előzetes letartóztatásban 
van.

Mint arra már többször is felhívtuk a figyel-
met, a bűncselekmények megelőzésében 
rendkívül fontos a lakosság összefogása, a 
rendőrség mielőbbi értesítése. Amennyiben 
valaki lakókörnyezetében gyanúsan viselkedő 
személyt lát vagy bűncselekmény elkövetését 
észleli, azonnal hívja a 112-es telefonszámot! 
Szintén fontos, hogy a bűncselekmény elköve-
tésekor tegyenek rendőrségi feljelentést, mert 
a rendőrség csak abban az esetben intézked-
het!     (kj)

A nap 24 órájában elérhető az a 
defibrillátor, amit a Szabadság téren, 
a polgármesteri hivatal portáján he-
lyeztek üzembe a héten. A berende-
zésnek köszönhetően az intézmény 
portaszolgálatot teljesítő munkatár-
sai azonnal el tudják végezni az élet-
mentő beavatkozást, ami jelentősen 
megnöveli a beteg túlélési esélyeit, 
a mentők kiérkezéséig. A segítség-
nyújtáshoz szükséges ismeretek 
oktatását a gödöllői mentőállomás 
munkatársai végezték. A készüléket 
még a múlt év szeptemberében a 
főtéri játszótér és pihenőpark átadá-
sakor az Adventista Egyház adomá-
nyozta a városnak.

-u

vasút: február 4-től pótlóbuszoKKal és Hév-vel utazHatunK

BűnMEGELőZéS: FonToS A LAKoSSáG oDAFIGyELéSE!
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Január 6-án, életének 59. évében elhunyt 
Dallos Andor, a Szilvásváradi Állami 
Ménesgazdaság vezetője. Dallos Andor 
Gödöllőn született, diplomáját az itteni 
Agrártudományi Egyetemen szerezte. Szü-
lővárosához mindig szorosan kötődött. A 
március 15-ei lovas felvonulás alkalmával 
Szilvásvárad minden évben külön fogatot 

biztosított, valamint a Koronázási Hétvége 
kapcsán is több alkalommal biztosítottak lo-
vakat, fogatokat. 

Búcsúztatójára 2019. január 25-én, 14 
órakor kerül sor a Szilvásváradi Lovasköz-
pont fedeles lovardájában. A család kéri, 
hogy mindenki csak egy szál rózsát vigyen 
magával!

Aki szeretné a gyászoló családot támo-
gatni, az alábbi számlára történő utalással 
teheti: 

Dallos Andorné
11773391-03636846-00000000

OTP Bank Nyrt.

Január 20-án kezdődik, és 
27-ig tart az Ökumenikus 
Imahét, amelynek program-
jába a gödöllői gyülekezetek 
is bekapcsolódnak. A ren-
dezvénysorozat idei jelmon-
data: „Az igazságra és csak-
is az igazságra törekedj…” 
(MTörv/5Móz 16,18-20) 

A Krisztus-hívők egységé-
ért tartott 2019-es ökumeni-
kus imahetet az indonéz ke-
resztények készítették elő. A 
gödöllői rendezvények janu-
ár 21-én kezdődnek és 26-ig 
tartanak, s minden nap más-
más felekezet templomában 
gyűlnek össze a hívek. Az 
ima-istentiszteletek minden 
alkalommal 18 órakor kez-
dődnek. 

Az önkumenikus imahét 
programja: 

Január 21., hétfő: Szent-
háromság-templom / Ker-
tész Dániel református 
lelkész (utána szeretetven-
dégség)

22., kedd: Premontrei 
templom / Albert Gábor 
evangélikus lelkész

23., szerda: Görög-katoli-
kus templom / Lőrik Leven-
te baptista lelkipásztor

24., csütörtök: Baptista 
imaház / dr. Stella Leontin 
kanonok, plébános

25., péntek: Evangélikus 
templom / Balogh P. Piusz 
premontrei apát (utána sze-
retetvendégség)

26., szombat: Református 
templom / Sivadó János 
görög-katolikus parókus 
(utána szeretetvendégség)

Az országos ünnepi nyi-
tó istentisztelet a Deák téri 
evangélikus templomban 
lesz 2019. január 20-án, 
vasárnap 18 órakor. Ezen 
dr. Erdő Péter bíboros 
mond szentbeszédet, igét 
hirdet dr. Szabó István 
református püspök. Az ün-
nepi liturgiában szolgálnak 
a Magyarországi Egyhá-
zak Ökumenikus Tanácsa 
tagegyházainak vezetői.

(ny.)

Felkészületlenül és döbbenten fogadtuk a hírt. Dallos An-
dorhoz legalább 30 éves barátság fűzött.

Ez már az állatkórházi szép időkben is több volt  
szakmai kapcsolatnál. Akkor a szilvásváradi lipicai-
ak kezelése kapcsán igen gyakran, később a gödöl-
lői lovas díszelgés kapcsán ritkábban találkoztunk, de 
most is a markomban érzem egy mindig szembené-
ző, mosolygós és segítőkész barát erős kézfogását.

Minden tavasszal elhangzott részemről a kérdés: „Jöt-
tök?” És a válasz mindig ugyanaz volt: „Ha te kérsz, jö-
vünk.”

Támogatása persze a szülővárosához való hűségét, 
önzetlen lokálpatriotizmusát is jelentette. Ő tette lehe-
tővé, hogy a Gödöllő apraja-nagyja minden év március 
15-én gyönyörködhessen a lovas díszelgést felvezető 
remek lipicai fogatokban. Az őt tisztelő és szerető Gö-
döllő környéki lovas közösségünk és a Történelmi Vité-
zi Rend nevében is őszinte részvétünket nyilvánítjuk.
Talán egy égi fogaton még találkozhatunk!

dr. Bucsy László

Búcsú Dallos anDortól

„az igazságra és csaKis az igazságra töreKedj…”

öKumeniKus imahét
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Hagyományosan az író szobránál emlékeztek Wass Albertre szüle-
tésének 111. évfordulója alkalmából tisztelői. A tisztelgést a Gödöllői 
Református Líceum szervezte. Az intézmény az 1990-es évek vé-
gétől testvériskolája Wass Albert egykori alma materének, a Kolozs-
vári Református Líceumnak, és az író emlékének ápolására nagy 
hangsúlyt helyeznek. A műsorban a líceum diákjai és tanárai köz-
reműködtek. A megemlékezésen Gödöllő önkormányzata nevében 
dr. Pappné Pintér Csilla alpolgármester és dr. Györfi Beáta önkor-
mányzati képviselő koszorúzott.

Fotó: Tóth Péter Csaba

emlékezés Wass albertre

Osztályok, barátok, családok is 
ellátogattak az Educatio Nem-
zetközi Oktatási Szakkiállításra, 
amit a fővárosban, a Hungex-
po területén rendeztek január 
10-12-ig, s amin a Szent István 
Egyetem a legnagyobb egye-
temek csoportjához illeszkedő 
méretű és kiállítású standdal 
vett részt. Nyolc kar, a gödöllői 
Zöld út Nyelvvizsgaközpont és 
a Helló Modern Agrárium pro-
jekt képviselői – közöttük szá-
mos hallgató – állták a sarat a 
három nap alatt, s válaszoltak 
kedvesen és nagy türelemmel 
a feléjük záporozó kérdésekre, 
tudván, a kiállítás sok látogatója 
számára ez az első randevú az 
egyetemek világával.

Jégkása és feketekávé, alma 
és szőlő, kémcsőbe töltött egy 
kortynyi vörösbor is várta az 
ínyenceket, s persze apró aján-
dékok, amelyek akár kabalákká 
is válhatnak a sikeres felvételi 
után. A gödöllői karok pultjainál 

szolgálatot teljesítők tapaszta-
latai szerint a Gépészmérnöki 
Karnál legtöbben az általános 
gépészmérnöki szak iránt ér-
deklődtek. A Mezőgazdaság- és 
Környezettudományi Kar kíná-
latából népszerű volt a vadgaz-
da mérnök képzés. Többeknek 
okoz komoly fejtörést, hogy a 
mezőgazdasági mérnöki pálya 
iránt érdeklődve a 3 vagy az 5 
éves képzést válasszák-e. A 
Gazdaság- és Társadalomtudo-
mányi Karon az üzleti képzések 
mellett nagyon sokan kérdez-
tek az emberi erőforrás szakról, 
amely a modern piacgazdaság 
feltételei között működő vállal-
kozási és igazgatási szerveze-
tekben kínál karriert. 

Az Educatión 18 ország, több 
mint 200 kiállítója vett részt, 
amelyek között szakképző intéz-
mények is voltak.                (LT)

(A cikk teljes terjedelmében 
a szolgalat.com-on és a Face-

book-oldalunkon olvasható)

EgyEtEm a vásárvárosban
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A Magyar Rákellenes Liga gödöllői 
alapszervezete a múlt év őszén 
alakult, de az elmúlt hónapokban 
már több programmal felhívta 
magára a figyelmet. Így például 
egyre népszerűbbek lettek a vá-
rosi könyvtár Mi Újság V.AN? ká-
vézójában megrendezett Presszó 
szerdák, amikor kötetlen beszélge-
tésekre nyílik lehetőség. Idén már 
tematikus, szervezett programok-
kal is várják az érintetteket, tudtuk 
meg Vajek Andreától, a gödöllői 
alapszervezet vezetőjétől.
A Presszó szerdákon 16 órától 
este nyolcig várják az érintetteket 
és az érdeklődőket, ez idő alatt aki 
szeretne, bármikor betérhet a ká-
vézóba akár öt percre, akár egész 
estére. A lényeg, hogy ne érezzék 
úgy, hogy magukra maradtak, ne 
zárkózzanak be. Itt legtöbbször 
megtalálhatják a segítő szolgálat 
munkatársait is.   
Elkezdődnek azok a beszélgeté-
sek is, amelyeken egy-egy orvos, 
mentálhigiénés szakember várja 
majd az érdeklődőket, de lesz be-
szélgetés a szűrések fontosságá-
ról és a táplálkozás szerepéről is. 
Mindezek mellett pedig idén is 
helyet kapnak azok a programok, 
amelyek segítik a pozitív, „Add to-
vább a mosolyod!” szemlélet meg-
teremtését. 

Ilyen lesz a várhatóan sokakat 
megmozgató, március 12-én sorra 
kerülő kiállítás megnyitó, ahol a rá-
kos megbetegedés által érintettek 
alkotásait mutatják be, valamint az 
április végére tervezett Tavasznyitó 
Mosoly Tábor, amely egyfajta csa-
patépítő tréningre várja az érdeklő-
dőket.
A Presszó szerdák januári prog-
ramjában 23-án a mozgás fontos-
ságára hívják fel a figyelmet Hegyi 
Adrienn gyógytornász, jóga oktató 
segítségével.
Január 30-án Öt óra csevejt ren-
deznek, ahol az országos progra-
mokat tekintik majd át Strommer 
Szilvia, a Magyar Rákellenes Liga  
vezető segítőjével, a februári első 
találkozón, 6-án pedig önismereti 
játékra invitálják az érdeklődőket 
Ármós Dorottya pszichológus ve-
zetésével. A programokat lapunk 
online felületén a szolgalat.com. 
események rovatában és face-
book oldalunkon is megtalálják. 

A vízkereszttől hamvazószerdáig 
tartó időszak a vigadozás, mula-
tozás, evés-ivás, bálozás, karne-
válozás ideje, amit viszont majd 
böjt követ. A vidám, bálozós idő-
szak idén március 6-án ér majd 
véget. A farsang, a lakomázás, a 
szórakozás idén két hónapig tart, 
ilyenkor egymást érik a különféle 
bálok, mulatságok; a farsangi mu-
latságoknak majd csak a húsvét 
előtti negyvenedik napot, vagyis a 
húshagyókeddet követő hamvazó-
szerda vet véget.
A római birodalom Saturnalia ün-
nepéből nőtt ki a farsangolás. Vagy 
ahogy Itáliában, születésének he-
lyén mondják, a karnevál. Carne 
vale – a hús elhagyása, jelentheti 
a szó. Más vélekedések szerint a 
carrus navalisból keletkezhetett. 
Azt a díszes szekeret nevezték a 
régi rómaiak carrus navalisnak, 
melyet egykor jókedvű, fantázia- 
dús viseletekbe bújt polgárok me-
nete tolt végig a város utcáin.
A leghíresebb karneválokat napja-
inkban Olaszországban, Velencé-

ben és Brazíliában, Rio de Janei-
róban tartják. 
Magyarországra német közvetí-
téssel jutott el a vidám télbúcsúz-
tatás szokása. Ezért is, hogy nem 
karneválnak, inkább farsangnak 
nevezzük, de már korábban, mint 
ahogy a nép széles körében el-
terjedt, Mátyás király udvarában 
is rendeztek maszkabálokat, a tél 
elmúlását siettetvén, ott persze a 
nápolyi származású királyné ked-
vére, olasz minta szerint. 
A farsang legismertebb hazai ren-
dezvénye a mohácsi busójárás. 

itt a farsang, áll a bál!

Mosoly prograMok 
a Mi Újság V.an káVézóban
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Mindig örömmel adunk 
hírt arról, ha gödöllői 
szerző könyve gazda-
gítja a hazai irodalmi 
kínálatot. Így van ez 
most is, amikor már az 
év első napjaiban egy 
különleges történelmi 
fatasyt taláhatunk a 
könyvesboltok polcain 
Rácz Ráchel tollából.
Az „Időtlen” című kisre-
gényben Natasa, Artúr 
és Kornél történetét követhetjük 
nyomon attól kezdve, hogy egy vé-
letlen folytán számukra megáll az 
idő. Nem öregszenek, így utaznak 
végig több, mint száz évet, 1900-
tól napjainkig. Az ő szemükkel 
láthatjuk azokat az eseményeket, 
amelyek meghatározták a XX. 
századot. 
Hőseink tipikus fiatalok: lázadók, 
akik szeretnék megváltoztatni, 
jobbá tenni a világot, hisznek az 
egyenjogúságban, az új eszmék-
ben. Furcsa szerelmi háromszög 
az övék, amelyben az elvek és a 
célok jelentősebbek, mint az ér-
zelmek. Útjaik mindig keresztezik 
egymást a történelem viharaiban: 
1918-ban, 1944-ben, 1955-ben, 
majd a gulyás-kommunizmus ide-
jén 1972-ben, 1996-ban, végül pe-
dig napjainkban. 

Miközben megválto-
zik a világ, rajtuk nem 
fog az idő... Tényleg: 
Megváltozott a világ? 
Natasa, Artúr és Kor-
nél furcsa tükröt tart 
elénk, mely jóval töb-
bet mutat, mint a tör-
ténelem. 
Íme az ember! Az 
örök lázadó, az új 
eszmékben hívő, a 

világot jobbá tenni akaró, a túlélni 
akaró, a menekekülő a megcsö-
mörlött ember! Hőseink testben 
örökké fiatalon állnak előttünk, de 
mi a helyzet a lélekkel? 
A mindvégig feszes történet ér-
zelmi utazás is. Nem vonhatjuk ki 
magunkat a hőseink által megél-
tek alól! Magunkra ismerhetünk a 
fiatalok lelkesedésében, lázadá-
sában; déd- és nagyszüleink kö-
szönnek vissza a nyilas korszak 
és a kommunista diktatúra áldo-
zataiban; szüleink kitörtési vágya 
és rendszert puhító törekvései az 
1970-es évek beat nemzedékében 
és rádöbbenhetünk az Y generáció 
online, virtuális valóságára. Mi vál-
tozott a boldog békeidők óta? Má-
sok lettek az emberek és a célok? 
Vagy csak cserélődött a díszlet? 
(Rácz Ráhel: Időtlen)             
       (ny.f.)

A Levendula Galériában nyílt meg 
és január 31-ig látható az idei év 
első gödöllői kiállítása. Az „Óévi 
zajok Gödöllőn” című tárlaton Ár-

nyas Koppány Ákos festőművész 
munkáit tekintheti meg a nagykö-
zönség. A művész nagy utazó, a 
világ több kontinensén is járt, jelen-
leg egy Norvég kisvárosban, Lille-
hammerben él családjával. A Ma-
gyar Alkotók Országos Egyesülete 
mellett tagja a Norvég Művészek 
Országos Egyesületének (Norske 
Billedkunstnere, NBK), a Norvég 
Festők Szövetségének (Lands-
foreningen Norske Malere) illetve 

az Oppland 
megye regio- 
nális művé-
szeti szer-

vezetének 
(Billedkun-
stnerne i Opp- 
land, BKO), 
ahol a szer-
vezet munkájában szakmai zsűri 
tagjaként is részt vesz. A Leven-
dula Galériában kiállított művek a 
legújabb alkotásai, s mint az a ki-

állítást megnyitó Gál Lehel József 
festőművész beszédéből kiderült, 
a megjelenítéseket egy megsérült 
mobiltelefon kijelzője inspirálta. 
Az alkotó a digitális képalkotást 
és a különböző képi hibákat, az 
úgynevezett képzajokat festészeti 
elemekké ültette át. A műveken a 
képhiba esztétikai elemként jelenik 
meg, beépül az alkotásba, és saját 
képalkotó elemmé válik.                            
                        (j.k.)

A bAgoly könyvesbolt AjánlAtA
Íme az ember!

Képhibákból 
született műalkotások
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(Folytatás az 1. oldalról) 

A Gödöllői Szimfonikus Zene-
kar a nagysikerű évköszöntő 
koncertet követően legközelebb 
január 26-án ad hangversenyt, 
amikor is Gémesi Gergely: A 
mennyek kapujában című mű-

vének ősbemutatójával állnak 
közönség elé a Művészetek 
Házában. Ezt követően febru-
ár 23-án folytatódik a bérletes 
koncertsorozat, amikor is A ro-
mantika mesterei címmel Gou-
nod, Respighi és Berlioz művei 
csendülnek majd fel.          (j.b.)

Január 22. a Magyar Kultúra Nap-
ja, amiről városunkban is minden 
évben megemlékezünk. Ekkor ad-
ják át a Gödöllő Kultúrájáért díjakat 
azoknak, akik kulturális, művészeti 
vagy közművelődési munkájukkal 
kiemelkedő eredményeket értek el. 
Az elismerést idén Szlávik János-
né művészettörténésznek és Gö-
döllő Város Népi Zenekarának 
ítélte oda a képviselő-testület. 
Szlávik Jánosné a gödöllői helytör-

ténetben végzett színes és magas 
színvonalú szakmai tevékenységé-
ért, Gödöllő Város Népi Zenekara 
pedig hazai és nemzetközi szintű 
kiemelkedő munkájukért, a magyar 
kultúra, a magyar nóta, valamint a 
cigányzene hagyományainak ápo-
lásáért részesül az elismerésben.
A Magyar Kultúra Napjához kap-

c s o l ó d ó a n 
január 25-én 
f o t ók i á l l í t á s 
nyílik a Művé-
szetek Házá-
ban, melyen 
A l m á s i - K i s 
Zsuzsanna és 
Juhász Tamás 

természetfotóit mutatják be
(A Gödöllő Kultúrájáért díjak át-
adásra lapunk megjelenésekor 
került sor. A rendezvényről és a 
kitüntetettekről bővebben online fe-
lületünkön – a szolgalat.com-on és 
Facebook oldalunkon –, valamint 
lapunk jövő heti számában olvas-
hatnak.)

JAZZES éVKÖSZÖnTő

A Magyar Kultúra napja 
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Egyszerre négy nagy gö-
döllői művészeti csoport áll 
színpadra január 26-án, és 
szólaltatja meg a Művésze-
tek Háza színháztermében 
A mennyek kapujában című 
oratórikus művet. 

A különleges zenei produkció 
a Gödöllői Szimfonikus Ze-
nekar, a Talamba Ütőegyüt-
tes, a Cavaletta Nőikar és a 
Gödöllői Városi Vegyeskar 
közreműködésével, valamint 
Czelleng Réka, Reményi 
Anna, Nagy Bertalan és 
Gombos Viktor szóló éneké-
vel csendül fel. 
Gémesi Gergely A mennyek 
kapujában című műve egy 
zenei fohászban megfogal-

mazott lelki keresztút. Élet és 
halál közti lét határvonalán ke-
resi a kapaszkodókat és talál 
rá a boldogsághoz vezető igaz 
útra. Az alkotás lényegében 
„folytatása” a szerző Rekviem 
a szerelemért című oratóriu-
mának. Ahogy korábbi művé-
ben, itt is keveredik a modern 
és klasszikus zenei formavi-
lág; karmestere Farkasházi 
Dávid lesz. 
A mennyek kapujában című 
darabot Gémesi Gergely  Pil-
langó című, instrumentális 
stílusban írt műve, valamint  
Széltánc című alkotása veze-
ti fel, melyben egy  brácsa és 
zongora „zenei párbeszédét” 
hallhatja a közönség. 

(b.j.)

A Gödöllői Városi Könyvtár és In-
formációs Központban rendezték 
meg január 15-én Tóth Andi első 
könyvének gödöllői bemutatóját, 
mely „Dobd ki a szemetest”cím-
mel jelent meg, és amelyben sa-
ját gyakorlati tapasztalatait osztja 
meg az olvasókkal, végigvezetve 
a hulladékcsökkentés konkrét, 

kézzelfogható lépésein. Az 
idei évet az intézmény a Zöld 
könyvtár tematikának szenteli, 
ennek első programja volt az ese-
mény. Az est moderátorától, Tóth 
Gabriella könyvtárostól megtud-
tuk, hogy hiánypótló kézikönyv ez, 
mely tele van érdekességekkel, 
három szinten – kezdő, haladó, 

szuperhaladó – bemutatott gya-
korlati lépésekkel a mindennapi 
élet hat területéről (szemlélet, 
bevásárlás, konyha, fürdőszoba, 
takarítás, kert). A könyv szerves 
része az olyan alapítványok, szer-
vezetek, gyűjtőhelyek, nonprofit 

vállalkozások, applikációk listájá-
nak, mely szintén nagy segítség 
a zero hulladékra való törekvés-
ben, de kitér a magyarországi 
zéró hulladék életformát támo-
gató webáruházakra és boltokra 
is. A téma népszerűségét mutatta 
az is, hogy több mint 70 vendég 
jött el, akik a beszélgetés végén 
lehetőséget kaptak, hogy felte-
gyék saját kérdéseiket. Azt est 
zárásaként egy rövid kvíz kérdés-
sorra lehetett válaszolni, melynek 
fődíja Tóth Andi könyve volt. (GV-
KIK) 
(A cikk teljes terjedelmében a 
szolgalat.com-on és facebook ol-
dalunkon olvasható.)

Már üzemel a könyvtár új, értékmegőrzős ruha- és a csomagtára, 
ahol mindenki az igényének megfelelő, zárható szekrényben he-
lyezheti el kabátját és táskáját. 

Az új, tiszta, korszerű szekrények között különböző méretűekből vá-
laszthatnak a látogatók, attól függően, hogy kabátot vagy épp kistáskát 
szeretnének benne elhelyezni. 
A vidám, színes szekrények zárhatók, százforintossal működnek, amit 
a használatot követően a berendezés visszaad. 

Az új rendszer az eddiginél gyorsabb és kényelmesebb, valamint biz-
tonságosabb használatot tesz lehetővé. 

a mennyeK Kapujában 
szombaton ősbemutató

Köszönöm, nem KéreK 
zöld Könyvtáros Könyvbemutató

Megújult a könyvtár ruhatár rendszere – Praktikus, gyors és vidáM
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A MonArchiA rétesházAt is száMon 
tArtjA A cukrászAttörténeleM

Gödöllőnek szá-
mos nevezetessé-
ge, értéke tarthat 
számot országos 
és nemzetközi 
hírnévre. Bihari 
Zoltán: Magyar 
Cukrászdák és 
Kávéházak című 
könyve, ami a 
Nemzeti Értékek 
Könyvkiadó gon-
dozásában jelent 
meg, most tovább 
bővíti ezeknek a 
körét, a rangos ki-
adványba ugyanis 
bekerült a Monar-
chia Rétesház is. 
A magyar cukrá-
szipar múltját és 
jelenét egyaránt 
bemutató könyv-
ben a híres magyar cukrász-
dák és kávéházak kapcsán az 
azokat létrehozó és működtető 
családok sorsát is megismer-
hetik az olvasók. 
A könyvben – sőt a borítón is – 
helyet kapott Köntös Sándor, 
a Monarchia Rétesház megál-
modója, és a sokak által kedvelt 
rétes. A rendkívül olvasmányos, 
fotókban gazdag kiadványból 
megismerhetjük városunk nép-
szerű rétesházának történetét, 
és kiderül, hogyan gondoskod-
nak az ott kapható különleges 
rétesek magas minőségéről. 

Köntös Sándor elbeszéléséből 
mindezek mellett az is kiderül, 
hogy milyen rétest szeretnek 
a gödöllőiek, és melyikből vá-
sárolnak a legtöbbet Siófokon. 
A Monarchia Rétesház külön-
legességeivel ugyanis ma már 
hazánk számospontján talál-
kozhatnak az ínyencek. 
A hazai cukrászatot bemutató 
könyvben több, városunkhoz 
kapcsolódó írás is található. 
Így például megtudhatják, mi-
lyen finomságokat fogyasztott 
Erzsébet királyné és a királyi 
család, amik közül néhány ma 
is kapható a kastély cukrászdá-

jában. A rangos kiadványban 
helyet kapott a szerző által a 
századelő legjobb tollú írójá-
nak nevezett Ambrus Zoltán-
nak a cukrászat művészete 
által ihletett írása is. 
Mindezeket pedig rengeteg 
recepttel és gyönyörű fotókkal 
illusztrálták!

(j.k.)

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY 

Január 24. csütörtök 17.30
A zongora tanszak tovább-
képzős növendékeinek 
hangversenye
Január 25. péntek 17.00
Benedek Krisztina (népi 
ének) növendékeinek hang-
versenye
Január 26. szombat 10.30
Béres Ágota és Bordás Esz-
ter (hegedű) növendékeinek 
hangversenye
Január 27. vasárnap 10.00
Gálné Bagi Márta (hegedű) 
növendékeinek hangverse-
nye
Január 28. hétfő 17.00
Csányi István (szaxofon) nö-
vendékeinek hangversenye
Január 28. hétfő 18.30
Bubenyák Zoltán (jazz-zon-
gora) növendékeinek hang-
versenye
Január 29. kedd 16.30
Az akkordikus tanszak ki-
emelt hangversenye

Frédéric Chopin Zenei 
AMI programja
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Harsányi Márk jóvoltából 
sporttörténelmi pillanatnak le-
hettek szemtanúi, akik január 
20-án ellátogattak a gödöllői 

Patak Presszóba, ahol 
megrendezésre került az 
I. Gödöllő Darts Open.

A sportág alapjaival Angliá- 
ban megismerkedő Harsá-
nyi Márk (a jobb oldali fo-
tón a helyezettekkel, balról 
a harmadik, fotó: facebook) 
fotón   nagy álma vált való-
ra az amatőr darts verseny 

megszervezésével, amelyre 28-
an neveztek be. Az eredmény ez-
úttal másodlagos volt, ennek el-

lenére nagyon komolyan vették a 
benevezett játékosok a versenyt, 
amelyet végül egy hölgy, Tihanyi 
Niki nyert, aki a döntőben 5-1 
arányban győzte le Nagy Attilát. 
A két elődöntős Zámbori Attila 
és Rotschild 
Gábor meg-
osztott har-
madik helyen 
végeztek.
Mint megtud-
tuk, az első 
versenyt kö-
vetik majd to-
vábbiak, sőt, 
a szervező 
szeretné a 

magyarországi darts térképre fel-
lőni Gödöllőt, egyszóval a sport-
ág szerelmesei hegyezzék nyi-
laikat, új sportág van születőben 
városunkban.                            
           -li-

DArts verseny – első AlkAlom, 28 nevező

Új sportág születőben Gödöllőn

Január harmadik hétvégéjén, 
nemzetközi és hazai verse-
nyekkel elkezdték a GEAC at-
létika-szakosztályának felnőtt 
és utánpótlás atlétái az idei 
versenyszezont, nem is akár-
hogyan, a mérleg: egyéniben 
öt bronz-, négy ezüst- és egy 
aranyérem, míg csapatverse-
nyen egy második és egy har-
madik hely.

A GEAC felnőtt sprinterei Lettor-
szágban, Kuldigában vettek részt 
a Catherine’s Cup elnevezésű 
EAP (European Athletics Promo-
tion) versenyen, ahol Nádházy 
Evelin és Deák Nagy Marcell 
egyaránt az értékes harmadik 
helyet szerezte meg 400 m-en. 
Előbbi 55,18 másodperces idő-
vel, utóbbi 48,94 mp-es idővel 
ért célba, ami jó szezonkezdés-
nek mondható. Ugyanitt Zsíros 
Zsanett 61,30 mp-es egyéni 
csúccsal 400-on, Bézsenyi Ger-
gő pedig 60 m-en 7,01 mp-el 
szerezte meg a tízedik pozíciót. 
Edző: Karakas Józsefné

Budapesten, a BOK csarnokban a 

Budapest Nyílt Fedettpályás baj-
nokságon sokan kezdték az évet, 
a legjobb eredmények az abszo-
lút összevetésben az alábbiak: 
Bánovics József (2003) rúd- 
ugrás 430 cm-es egyéni csúcs, 
ötödik hely, Répási Petra (1996) 
60 gáton negyedik, Renner Luca 
(1998) magasugrásban harma-
dik, junior 60 gáton Ajide Dániel 
második, míg ifjúsági 60 gáton 
Dobránszky Laura harmadik 
lett. Edzők: Körmendy Katalin, 
Deutsch Péter, Szörényi István, 
Farkas Roland.

A hétvégi versenysorozat Szé-
kesfehérváron folytatódott a gö-
döllői atléták számára, itt rendez-
tek az újoncoknak és serdülőknek 
nyílt országos versenyt. Ez volt a 
január utolsó hétvégéjén megren-
dezésre kerülő Fedett Országos 
Bajnokság előtti utolsó megmé-
rettetése az U14-es korosztály-
nak. A fehérvári megméretteté-
sen ki kell emelni a lányok közül 
Kriszt Saroltát, aki kiváló idővel 
(9,67 mp) nyerte a 60 m-es gát-
futásban az egyetlen aranyérmet 
és negyedik lett ötösugrásban, 

míg a fiúk közül Fodor Pétert, 
aki diszkoszvetésben (31,85 m) 
és 60 m síkon (8,18 mp) is ezüs-
térmes lett, valamint Balázs Ger-
gelyt, aki távolugrásban ezüstér-
met, 60 m-en bronzérmet harcolt 
ki. Jól szerepelt még Tóth-Sztav-
ridisz Szófia (negyedik 60 gáton 
és hatodik ötösugrásban). Edzők: 
Körmendy Katalin, Máté Alpár.

A GEAC és az IKARUS közös 
rendezésében a gödöllői SZIE 
Sportcsarnokban rendezték meg 
a legkisebbek (U13 és U11) régi-
ós SPORT XXI teremversenyét, 
amelyen a GEAC 2-2 csapat-
tal képviseltette magát mindkét 
korosztályban. A két régióban, a 

közel 300 sportolót felvonultató 
eseményen a házigazdák igen 
jól szerepeltek, a 9-10 évesek „A” 
csapata (Ábrahám Zita, Klotz 
Fruzsina, Pálházy Nóra, Volen-
tics Violetta, Krakóczki Bence, 
Nemes Roland, Németh Ábel, 
Szautner Kolos összeállítás-
ban, a képen zöld pólóban, fotó: 
Kriszt Balázs) a dobogó máso-
dik fokára állhatott, míg a 11-12 
évesek „A” csapata bronzérmes 
lett. Csapattagok voltak: Bútor 
Blanka, Lőkös Laura, Nemes-
csói Johanna, Pénzes Dóra, Fa-
zakas Soma, Ferencz Ágoston, 
Nemescsói Ágoston, Menyhárt 
Olivér. Edzők: Kovács Gábor és 
Kovács Zoltán.                      -tt-

AtlétikA – szezonkezDet A geAC-nál

Kezdésnek tizenkettő érem

Kiválóan szerepeltek a GEAC 
kardvívói a január közepén, a 
Gerevich Aladár Nemzeti Ví-
vócsarnokban megrendezett 
kadét, valamint felnőtt+U23-as 
EFC Magyar Kupa versenyen. 
A gödöllőiek közül Gémesi 
Csanád második lett, míg csa-
patban is második helyen vég-
zett a GEAC férfi kard csapata.

Gémesi Csanád kiváló napot 
fogott ki, ennek köszönhetően 
egészen a döntőig menetelt, 
ahol ugyan a Kertváros színei-
ben induló Decsi Tamás legyőz-
te 15-12-re, de korán sem kell 
szégyenkeznie az ezüst miatt a 
83 indulót felvonultató mezőny-
ben. A Mészáros Áron, Gémesi 
Csanád, Gémesi Huba, Gémesi 
Bence (a képen, fotó:hunfencing.

hu) alkotta csapat is dobogóra 
állhatott, miután a döntőig vívta 
magát. Itt is volt egy jobb, jelen 
esetben az MTK, akik 45-33-ra 
nyerték a finálét, de a kupaezüst 
is szépen csillog.
A lányok csapatban teljesítettek 
ezúttal jól, a Bevíz Dorottya, 
Bata Édua, Missurai Pálma al-
kotta GEAC kard csapat az ötö-
dik helyen végzett az MK-n.
A kadét korcsoportban szoríthat-
tunk gödöllői vívóért, itt egyéni-
ben Missurai Pálma ötödik, Bata 
Édua hetedik lett a lányoknál, 

míg Kecskeméti Áron a nyolca-
dik helyezést érte el a fiúknál.   -il-

vívás – Felnőtt és kADét mAgyAr kupA

GEAC csapat és egyéni ezüst
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2018-ban az Ötpróba szabadidő-
sport sorozat színvonalas ver-
senyek rendezéséért és a prog-
ram népszerűsítéséért a „Margita 
344,2” Turisztikai és Sport Egyesü-
let Gödöllő elismerésben részesült.

A díjat Pálffy Tibor, az egyesület 
elnöke vette át a Parlament Vadász-
termében megtartott díjátadó esemé-
nyen (a fotón Pálffy Tibor és Szemán 
Róbert világbajnok kenus, fotó: face-
book).      
                     -forrás: facebook-

versenyrenDezésért vehettek át DíjAt A mArgitások

Kimagasló munka a szabadidősport terén

Négy gödöllői sportágat is 
érint az a változás, amely 
alapján a hat látvány csa-
patsportágra (labdarúgás, 
kézilabda, kosárlabda, vízi-
labda, jégkorong, röplabda), 
pályázat útján igénybe vehe-
tő TAO-támogatás maximá-
lis keretét kormányrendelet 
alapján 50 milliárd forintban 
állapították meg. 

Az elmúlt év végén, december 
27-én a Magyar Közlönyben a 
miniszterelnök aláírásával köz-
zétett kormányrendelet alap-
ján az eddig szinte szankció 
nélkül lehívható milliárdok a 
2019. év áprilisában beadandó 
pályázattól módosulnak, így a 

jövőben a hat látványsportág 
együttesen 50 milliárd forintot 
számolhat el a cégek társasá-
gi adójának terhére. Városunk-
ban négy sportág, a labdarú-
gás, a kézilabda, a kosárlabda 
és a röplabda tudja igénybe 
venni a látvány csapatsportá-
gaknak járó forrást, így ezen 
klubok életében is nagy válto-
zást hozhat a döntés.
Csak érzékeltetésképpen: a 
2018-as adatok ugyan még 
nem ismertek, de 2017-ben 
93,6, 2016-ban pedig csúcsot 
jelentő 113,2 milliárd forint-
tal gazdálkodtak e forrásból 
az említett sportágak. A felső 
korlát egy újdonságot is hoz, 
ugyanis az összeget előre el-

osztják az egyes sportágak kö-
zött. A szövetségeknek január 
15-ig kell beadniuk fejlesztési 
programjukat a sportért felelős 
Emberi Erőforrások Minisz-
tériumának, amelyet tájékoz-
tatniuk kell arról is, mekkora 
összeget szeretnének saját 
sportáguknak az elérhető 50 
milliárdból. 
A TAO-ra szánt pénz radiká-
lis csökkenését kompenzál-
va lesz viszont TAO kettő, 
ugyanis bekerült a kormány-
rendeletbe, hogy szélesítik a 
felhasználás lehetőségeit és 
a jövőben a sportszervezetek 
sportcélú üzemeltetésére is 
hívhatnak le majd sportcélú 
támogatást, azaz a stadionok 

fenntartása is finanszírozható 
lesz a forrásból. Szigorodik az 
ellenőrzés is, ennek köszönhe-
tően talán tisztul ez az ágazat 
is. Röviden összefoglalva: az 
ellenőrzési formákat bővítik, 
több jogosultságot adnak az 
elszámolások vizsgálatára, té-
teles adóellenőrzést kezdemé-
nyezhetnek a szövetségek a 
NAV-nál, ha a számlák, szám-
viteli bizonylatok erre okot ad-
nak, akár csak azért is, mert 
eltérnek a benchmark-rend-
szerben rögzített határoktól. 
Szankcióként megjelenik, 
hogy akár a támogatót, akár a 
támogatott sportszervezetet ki 
lehet zárni a TAO-rendszerből, 
ami a sportszervezetek aktuá-
lis gazdálkodásának ismereté-
ben sok esetben akár azonnali 
összeomlásukat is jelentheti. 
(forrás: 24.hu)                       -li-

tAo változások – 50 milliárDrA Csökken A lehívhAtó keret

négy sportágat érint Gödöllőn a változás

Nehezen kezdődött túl jól 
az új év a Gödöllői Röplab-
da Club felnőtt női csapatá-
nál. 
A január 6-ai nyitányon a Pa-
lota ellen csak kínkeservesen 
tudott nyerni a GRC 3-2-re, 
majd a SZIE-csarnok be- 
ázása miatt ismét elmaradt, 
a már egyszer ugyan ezen 
okok miatt elhalasztott TFSE 

elleni hazai meccs, végül az 
elmúlt hétvégén, az MTK 
Budapest otthonában kapott 
ki simán 3-0-ra a Gödöllő. A 
folytatás sem ígérkezik köny-
nyűnek, ugyanis január 25-én 
az NB I. Ligát vezető Kapos-
vár vendége lesz a csapat.
NB I. Liga alapszakasz, 15. 
forduló: MTK Budapest – 
Gödöllői RC 3:0 (16, 22, 17)

röplAbDA – simA vereség Az mtk ellen

Vizespóló után zakó
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A gólyatöcs, egyik szép régi nevén 
– a székigólya, nem véletlenül kapta 
ezt a népi elnevezést. Hosszú lábá-
val és csőrével, fekete-fehér színé-
vel valóban miniatűr fehér gólyához 
hasonlít. Az internetes szavazáson 
a gulipánt és a  nagy pólingot előzte 
meg.

Megjelenés
A hím homloka, torka, nyaka és al-
sóteste fehér, a fejtető, a tarkó, a 
nyak hátsó része, a hát, a váll ás 
a szárnyak feketék. A tojó fején és 
nyakán több a fehér, hátuk pedig 

barnásfekete. Vékony, fekete cső-
re hosszú. A gólyatöcs piros lábai 
rendkívül hosszúak.

Elterjedés
Ez a madár igazi világpolgár, öt al-
faja az Antarktisz kivételével az ösz-
szes kontinensen előfordul.

Táplálkozás
Főleg vízi rovarokat és más gerinc-
teleneket, elsősorban alacsonyabb 
rendű rákokat szedeget össze a víz 
színéről és a parti iszapfelületről.

Élőhely
Legfontosabb magyarországi élő-
helyei a Duna-Tisza közén és a 
Tiszántúlon találhatók. A faj itt találja 
meg azokat a sekély, csak 20-25 cm 
mély szikes tavakat és öntésterüle-
teket, ahol hosszú lábaival a vízben 
gázolva táplálkozni, a kiemelkedő 

szárazulatokon pedig költeni tud. 
Vonulási időszakban bármely se-
kély vizű élőhelyen: halastócsa-
polásokon, belvizes szántókon, 
gyepeken is találkozhatunk vele. A 
szikes tavak megfogyatkozásával 
a gólyatöcs ezeket az alternatív vi-
zes élőhelyeket is mind gyakrabban 
használja fészkelőhelyként.

Költés
Kopár, sekély vízborítású helyeken, 
laza telepeket alkotva és egyesével 
is költ, hazánkban sokszor a gulipán 
társaságában. Fészkét úgy alakítja 
ki, hogy lehetőség szerint víz vegye 
körül, a növényzeti borítottság 50% 
körül alakuljon, magassága körül-
belül 30 cm legyen. Fészke kis talaj-
mélyedés, amibe növényi törmelé-
keket hord. Fészekalja 3-5 tojásból 
áll, a kotlási idő 25-26 nap.

Vonulás
Hatalmas elterjedési területének 
nagyobb részén állandó, az Eu-
rázsiában és Észak-Amerikában 

fészkelők vonulók. A hazai állomány 
hosszú távú vonuló. Tavasszal már-
cius-áprilisban érkezik meg a trópu-
si Afrikából, a költési időszak végén 
korán útra kel, többségük augusz-
tusban el is hagyja hazánkat.

Állománynagyság
Óriási elterjedési területének kö-
szönhetően világállománya is 
hatalmas, 450-780 ezer egyedre 
becsülhető, ebből az európai állo-
mány mintegy 108-151 ezer egyed 
(54-75 ezer pár). Magyarországon 
rendszeres fészkelő, a költőpárok 

száma az adott év csapadékviszo-
nyaitól függően 200-1000 pár között 
alakul.

Veszélyeztető tényezők
Szikes tavakat (a „székeket”) ked-
velő életmódja miatt kedvezőtlenül 
hatott a fajra ennek az élőhelytí-
pusnak a jelentős felszámolódása 
az 1980-as évek végétől. A klíma-
változás, a szárazodó tavaszok je-
lentősen befolyásolják az adott évi 
költőpárok számát. Míg csapadéko-
sabb években akár 1000 pár is fész-
kelhet az országban, száraz teleket 
követően ezek száma akár 200 pár 
alatt is maradhat.

Védelem
Védelmének alapját a még meglévő 
természetes szikes tavak megőr-
zése és az egykori fészkelőhelyek 
rehabilitációja jelenti. Magyarorszá-

gon fokozottan védett, természetvé-
delmi értéke 250.000 Ft.

Az „Év madara” program
A Magyar Madártani és Természet-
védelmi Egyesület (MME) 1979-ben 
indított „Év madara” programjának 
célja és küldetése olyan fajok vagy 
madárcsoportok társadalmi szintű 
bemutatása, melyek védelmében 
a lakosság egészének vagy egyes 
csoportjainak, például a gazdálko-
dóknak, különösen fontos szerepe 
van.

(mme.hu)

Naponta több tucat képet láthatunk a közösségi oldalakon és csoportokban utcán kóborló, 
vagy épp legyengült, sérült kutyáról. „Hátha valaki felismeri.”, „Nem hiányzik valakinek?” ol-
vashatók a fotók alatt. Nem egyszer előfordul, hogy egy jószándékú állatbarát ideiglenesen 
befogadja a kutyát és várja a gazdi jelentkezését. Nincs ez másképp városunkban sem. Ilyen 
esetben a legcélszerűbb, ha azonnal értesítik a gödöllői gyepmesteri telep munkatársait, akik 
a lehető legrövidebb idő alatt a megadott helyszínre sietnek. 
Minden esetben chipet olvasnak és értesítik a gazdit, és szükség esetén intézkednek, hogy a 
kutya megkapja a szükséges ellátást. 
Elsősorban tehát, aki kóbor kutyát lát vagy befog, hívja a 70/648-0200-as telefonszámot!

Fontos tudni, hogy az állatorvosi rendelőkben és Gödöllőn, a Szabadság úti MOL-kútnál is lehetőség van chip olvasásra, így oda is vihetik a 
talált állatot, az intézmény munkatársai pedig gondoskodnak a kutya elhelyezéséről. 

2019 év madara – a gólyatöcs

Nem hiányzik valakinek?
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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

alfonz (alfi): 5 éves vizsla keve-
rék fiú. Gyerekbarát, a pórázt még 
nem szereti, nagy kert kell neki és 
kinti-benti életmód.

móric: 12 éves, ivartalan roti-né-
metjuhász keverék. Imádja a gye-
rekeket, makkegészséges.

freddi: 5 éves, 3 lábú, ivaros kan. 
Kis termetű, örökmozgó, bujós ku-
tyus.

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.

Ahogy ígértük, ezen írásunkban az 
akváriumok technikai berendezése-
iről ejtünk néhány szót. 
A szűrők feladata a vízben lebegő 
bomlástermékek eltávolítása és a 
méreganyagok ártalmatlanítása. A 
külső és belső szűrők ugyanazt a 
munkát végzik el, így válasszuk a 
számunkra szimpatikusabbat. Mi-
vel a szűrőnek lényegében folya-
matosan üzemelnie kell, érdemes 
egy minőségibb típust vásárolni. 
A levegőpumpák az oxigénellátást 
biztosítják, ami azért fontos, mert 
egy néhány literes, zárt medencé-
ben gyorsan elfogy az oxigén, amit 
a halak a felszínen tátogva jeleznek 
is. Mivel oxigénigényük a növé-
nyeknek is van, a levegőpumpát is 
érdemes folyamatosan üzemeltetni. 
A fűtőberendezések közül a leg- 
praktikusabbak az automata válto-
zatok, melyek egy előre beállított hő-
mérsékletet tartanak fent állandóan. 
Rendszeresen ellenőrizzük a hőin-
gadozást, és figyeljünk arra, hogy 
a vízmennyiségnek és a halak igé-

nyeinek meg-
felelő teljesítményű 
készüléket vásároljunk! A biz-
tonság kedvéért szerezzünk be egy 
hőmérőt is, amivel ellenőrizni tudjuk 
a víz hőmérsékletét. Mivel minden 
vízi élőlény igényli a fényt, ezért az 
akváriumot speciálisan erre készült 
fénycsővel kell megvilágítanunk. A 
napfény algaképződést okoz, ezért 

érdemes akváriumunkat távol tarta-
ni az ablaktól. A fénycsöveket pár-
ban vásároljuk, egy nappali fényt 
adót és egyet a növények számára, 
így minden akváriumlakó igényét ki 
tudjuk elégíteni. Az medence teteje 

ugyan nem technikai berendezés, 
mégis fontos eszköz. Segíti ugyan-
is a párolgás, a nagy hőingadozás 
és a páraképződés megakadályo-
zását. Meggátolja a lakók kijutását 
az akváriumból, illetve azt is, hogy 
egy oda nem illő tárgy essen a 
medencébe. Arra figyeljünk, hogy 

nem szabad légmentesen záródnia, 
hagyjunk néhány centi távolságot a 
tető és a vízfelszín között!
Bízunk benne, hogy rövid összefog-
lalónkkal tudtunk segíteni azoknak, 
akik fontolgatták már egy otthoni víz 
alatti világ kialakítását. Várjuk Önö-
ket 2019-ben is üzletünkben (2100 
Gödöllő, Kenyérgyári u. 2.) és web- 
áruházunkban. 
www.vetashop.hu 

AKVARISZTIKA: ELSő LéPéSEK (III.)

TURUL 
GÖDÖLLŐI

állatkórház
(Gödöllő, Szabadság út 21. 

a HÉV-fordulónál)

áLLATPATIKA

Hétvégén is nyitva  
tartó ügyelet

9.00–19.00

Tel: 06-30-943-9898
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OrvOsi ügyelet
18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 06-70/3703-104

gyógyszertári ügyelet
Január 21-27.: 

egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1. Tel.: 420-243.
Január 28-február3.: 

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

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

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

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

Tel: 06-28/410-653, 06/30-331-8822
m. szabó és társai temetkezési Bt., Gödöllő, Dózsa Gy. út 38.

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

ÓZon pajZS polGárőr eGyeSÜleT: 06-30/621-2968
KöZTerÜleT-felÜGyeleT: 06 28/529-169

 FELHÍVÁS
KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

A munkavégzés helye: Gödöllői Polgármesteri Hivatal 

Képesítési előírás: közszolgálati középiskolai végzettség, vagy közép-
iskolai végzettség és közszolgálati szakképesítés, vagy középiskolai 
végzettség és közterület-felügyelői vizsga.

A munkakörhöz tartozó feladatok:
– a város közterületi rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabá-
lyokban foglalt előírások végrehajtásának ellenőrzése, figyelemmel 
kísérése,
– a város közterületi rendjét és tisztaságát védő jogszabályokba ütkö-
ző cselekmények elkövetésének megelőzése,
– intézkedések megtétele a közterület rendjének fenntartása érdeké-
ben.
Jelentkezés: szakmai önéletrajz és képzettséget igazoló okiratok 
benyújtása személyesen, postai úton, vagy elektronikusan dr. Kiss 
Árpád jegyző részére. (2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.) e-mail cím: 
pmh@godollo.hu
Benyújtási határidő: 2019. január 31.
A munkakörrel kapcsolatosan Zimányi Norbert Közterület-felügyeleti 
Csoport vezetője (28/529-196) ad felvilágosítást.

Dr. Kiss Árpád sk. jegyző

BÉRBEVÉTELI  FELHÍVÁS
Gödöllő Város Önkormányzata pályázatot hirdet 
a meghirdetés időpontjában
– Gödöllő város közigazgatási területén életvitelszerűen lakó, és költ-
ségelvű lakbérrel bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakásra bérlői, 
bérlőtársi joggal nem rendelkező, vagy
– a városban tevékenységet folytató munkáltatónál határozatlan idejű 
munkaviszonyban foglalkoztatott nagykorú magyar állampolgárok ré-
szére a Gödöllő,

• Deák Ferenc tér 1. II/8. (44 + 1 m2, egy szoba + 1 db félszoba, 
konyha, előtér, fürdő + wc, erkély, földszinti tároló helyiségekből álló, 
összkomfortos), bérleti díj: 44.000 Ft/hó,
• Deák Ferenc tér 2. Fszt. 1. (45 + 1 m2, egy szoba + 1 db félszoba, 
konyha, előtér, fürdő + wc, erkély, földszinti tároló helyiségekből álló, 
összkomfortos), bérleti díj: 45.000 Ft/hó,
• Deák Ferenc tér 3. Fszt. 1. (45 + 1 m2, egy szoba + 1 db félszoba, 
konyha, előtér, fürdő + wc, erkély, földszinti tároló helyiségekből álló, 
összkomfortos), bérleti díj: 45.000 Ft/hó,
• Deák Ferenc tér 3. II/10. (60 + 1 m2, egy szoba + 2 db félszoba, 
konyha, előtér, fürdő, wc, erkély, földszinti tároló helyiségekből álló, 
összkomfortos), bérleti díj: 60.000 Ft/hó, 
• Deák Ferenc tér 3. II/14. (45 + 1 m2, egy szoba + 1 db félszoba, 
konyha, előtér, fürdő + wc, erkély, földszinti tároló helyiségekből álló, 
összkomfortos), bérleti díj: 45.000 Ft/hó

lakás költségelvű lakbérrel, határozott, 3 éves időtartamra történő bér-
bevételére.

A szerződéskötés feltétele óvadék megfizetése (2 hónapnyi bérleti díj).
Egyéb pályázati feltételek: A résztvevők körére és fizetőképességre 
vonatkozó feltételek.
A pályázatok benyújtásának módja: Formanyomtatvány kitöltése, 
valamint a szükséges dokumentumok csatolása.
A pályázatok benyújtásának helye: Gödöllő Város Polgármesteri 
Hivatala ügyfélszolgálatán, Gödöllő, Petőfi tér 4-6.(ügyfélfogadási idő: 
hétfő 8.00-18.00, szerda 8.00-16.30).
A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. február 11., 16 óra

Részletes tájékoztató és formanyomtatvány átvehető ügyfélfogadási 
időben az ügyfélszolgálaton, letölthető a honlapról, érdeklődni lehet a 
06-28-529-171-as telefonszámon Nagy Noéminél.

A Gödöllői Városi Múzeum Gödöllői Művésztelep Alapítványának 
beszámolója a 2018-as év munkájáról

A 2017-es évben az alapítvány kuratóriuma a városunkban élő fiatal művészek 
terveinek támogatását határozta el. Az új művészgeneráció szeretné a 1901 és 
1920 között Gödöllőn alkotó művészek művészetét és életvitelét feleleveníteni 
különféle programok megvalósításával. Nyitottá kívánják tenni a most üresen 
álló Remsey házat, ahol kellemes baráti együttlét mellett, művészeti, művészet-
történeti előadások, bábelőadások, filmvetítések, kerti mulatságok emlékeztet-
nék a város lakóit és vendégeit, a világ minden pontján ismert művészkolóniára, 
az elődökre. A Remsey házban a tervek szerint felületet kínálnának kortárs 
művészeti akciókra, a művésztelep utcájában megjelenő újabb kulturális hely-
színekkel összekapacsolódva. Távlati elképzelések alapján a most üresen álló 
Nagy Sándor-ház ismét bekapcsolódhatna Gödöllő művészeti vérkeringésébe.
Alapítványunk a 2017-es pénzmaradványt illetve a 2017-es adóévben nekünk 
felajánlott adók 1%-át, ami 48 080 Ft volt, a Nagy Sándor ház műtárgyanya-
gának fertőtlenítés utáni csomagolásának költségéhez valamint, a Remsey 
ház új tetőszerkezetének faanyag vásárlásához járult hozzá. Kedves felajánló-
inknak ezúton is köszönjük a segítséget.  Az alapítvány adóazonosító száma: 
19179148-1-13. Őriné Nagy Cecília művészettörténész, a Gödöllői Városi 
Múzeum Alapítvány titkára
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II. GÖDÖLLőI 
KoLBáSZTÖLTő VERSEny

A verseny rendezője: Gödöllői Piac Üzemeltető és 
Szolgáltató Kft.

Főszervező: Fekete Zoltán, a Gödöllői Piac Kft. igazgatója. Elérhetősé-
gek: 06-30/503-0777, 06-30/525-2764, 06-28/422-019, gpiac@invitel.
hu, feketehon63@gmail.com 
A verseny helye: Gödöllő Városi Piac, 2100. Gödöllő, Szabadság út 3.
A verseny ideje: 2019. 02. 02. (szombat) 12-óra Nevezési határidő: 
2019. 01. 26. (péntek) 16 óra.
Érdeklődni lehet a fenti címen, nevezni az előre kitöltött, és határidőben 
leadott nevezési lapon kell.
Információk, versenyszabályok:
1. A versenyre minimum 5 fős csapatok jelentkezhetnek
2. Versenyfeladat: minimum 5 kg, sertéshúsból csemege és/ vagy csí-
pős kolbász készítése
3. Nevezési díj 15.000,-Ft/5 kg, vagy a kért mennyiségtől függően
4. A szervezők biztosítják: műa. ládában előkészített sertéshús, 1 db 
asztal
5. Nevező csapat feladata: fűszerek, daráláshoz, töltéshez szükséges 
anyagok, eszközök, valamint a csapat egységes megjelenésének biz-
tosítása
6. Az elkészített kolbászból sütve kóstolót kell biztosítani (20 cm) a zsűri 
részére, valamint kóstoló falatkákat, a közönség szavazatot leadók részére 
(ZSŰRIZÉS NEM KÖTELEZŐ). A kolbász sütése lehet egyedi módon, vagy 
a piac területén működő BÜFÉ, ÉTKEZDE szolgáltatásával.
A verseny menete:
12 óra: asztal elfoglalása, előkészületek
13 óra: sertéshús kiosztása, gyúrás, töltés kezdete
16-17-óra: zsűrizésre előkészített (frissen sütött) kolbász tálalása érté-
kelésre
18 óra: eredményhirdetés
A program ideje alatt a jó hangulatért felelős Gödöllő Népi Zenekara, 
valamint a GARAI DUÓ!
VÁRUNK MINDEN ÉRDEKLŐDŐT, AKI KÓSTOLNI ÉS SZAVAZNI AKAR A KÖZÖN-

SÉGDÍJAS KOLBÁSZRA, AKI KÍVÁNCSI, HOGY HOGYAN KÉSZÜL 
AZ IGAZI FINOM HÁZIKOLBÁSZ! 
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KÖZLEMÉNY
+ Találtam egy arany karkötőt és sze-
retném visszaadni a tulajdonosának. 
Ha tudod, hogy néz ki, hol és mikor 
hagytad el, hívj: 06-20-669-0071

INGATLAN
+ Bontandó házat vagy építési telket 
vennék Gödöllőn! Tel:20/944-7025
+ Gödöllőn gyönyörű belterületi épí-
tési telek, Egyetem mögött 450nmes, 
összközműves, 17m széles, 
14,5mós i.áron eladó. Tel.:20/772-
2429 
+ Gödöllőn új építésű csok képes 
ikerház eladó Blahán tárolóval ösz-
szeérő, kétszintes, bruttó 110m2-
es, n+3 szobás! Irányár: 42MFt. 
Tel:20/772-2429
+ Szadán, központban, n+3 szo-
bás, egyszintes, ikerházfél 400m2-
es telekkel eladó! Irányár: 40,9MFt. 

Tel:20/772-2429
+ Gödöllő panorámás részén, fedett 
kocsibeállóval összekötött, új épí-
tésű, Csok-ra alkalmas kétszintes 
ikerház n+4 szobával, saját lekerített 
telekrésszel eladó! Irányár: 44,9MFt. 
Tel:20/772-2429
+ Gödöllő belvárosában, nagyon 
keresett részen, n+4szobás, jó álla-
potú családi ház eladó Iár:38,8MFT! 
Tel:20/804-2102
+ Gödöllő központjában 70m2-es, 
újszerű állapotú lakás két kocsibe-
állóval SÜRGŐSEN eladó! Irányár: 
30.99MFt. Tel:20/539-1988, www.
godolloilakas.hu
+ Szadán új építésű csok képes 
n+4 szobás ikerházak eladók! Irány-
ár: 44MFt, www.godolloihaz.hu 
Tel:20/804-2102
+ Eladó lakást keresek központban! 
20/804-2102

+ LAKÁSCSERE! Kistarcsai tetőte-
res, amerikai konyhás, nappali + 2 
szobás (fürdő, WC) lakásunkat el-
cserélnénk gödöllői, 1,5-2 szobás, 
erkélyes 1 vagy 2. emeleti lakásra. 
Érd: 06-20-2010-681 
+ Gödöllő kertvárosi részén, kulcs-
rakész 108nm-es új építésű CSOK 
képes garázskapcsolatos ikerházfél 
475nm-es különálló telken eladó, 3 
szoba + nappali + tetőtéri beépítési 
lehetőséggel. Érd: 06-30-588-5889 
+ Eladó Gödöllőn a Harmat utcában 
egy felújításra szoruló kis családi 
ház 900nm-es telken. I.á.: 16,5 mFt 
0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn az Egyetem téren 
egy 69nm-es, 2,5szobás, étkezős, 
téglából épült, erkélyes öröklakás. 
I.á.: 27,8 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllő legfrekventáltabb 
helyén a kastély mellett egy 2 szin-
tes, nappali-étkező-konyhás, 3szo-
bás, 2fürdőszobás, téglából épült 
családi ház 35nm-es pincével, ga-
rázzsal 560nm-es telken. I.á.: 57,5 
mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllő királytelepi részén 
egy 2szintes, 2generációs, 4szobás, 
2konyhás, 2fürdőszobás családi ház 
felújítva, új tetővel, melléképületek-
kel 773nm-es telken. I.á.: 44 mFt 
0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn az Ambrus Zoltán 
közben egy magasföldszinti, 2szo-
bás, zuhanykabinos, teljesen felújí-
tott (nyílászáró, burkolat), déli fekvé-
sű, igényes kivitelezésű öröklakás. 
I.á.: 25 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a kertvárosban 
egy 3 lakásból álló családi ház sa-
roktelken 3 garázzsal. I.á.: 49 mFt 
0620-919-4870
+ Eladó Isaszegen egy felújított, 2,5 
szobás, 80nm-es családi ház. I.á.: 
22,5 mFt 0620-919-4870

ALBÉRLET KIADÓ
+ Gödöllőn albérlet kiadó: szoba, 
konyha, fürdőszoba, WC, kamra, 
gépkocsinak zárt parkolási lehető-
ség. Tel: 06-20-4699-295
+ Gödöllőn a Szent János utcában 
most felújított lakás albérletbe kiadó. 
Kaució 2 hónap, bérleti díj 100.000 
Ft/ hó. Érd: 06-70-948-3092
+ Gödöllő, Szőlő utcai 81 nm-es, 2 
szoba + nappali, kertkapcsolatos 
lakás garázzsal kiadó. 150.000 Ft + 
rezsi/ hó. 2 havi kaució szükséges. 
Tel: 06-20-385-1412

ÜZLET, IRODA, GARÁZS
+ Szuper áron Gödöllő központjában 
(Szt. János utca) 
18nm-es felújított 
IRODA ELADÓ! 
P rog ramozha -
tó padlófűtéssel, 
mosdó- és kony-
harésszel, par-
kolóval, zöldterü-
lettel. Iár:9,9MFt. 
Érd: 06-20-365-
4094 
+ Eladó Gödöllőn 
a Szőlő utcában 

46,8 nm-es 3 helyiségből álló, jelen-
leg is működő, felújított, egyedi fűté-
sű üzlethelyiség. Vételára: 15 MFt. 
Tel: 06-30-9967-546
+ Gödöllőn főútvonal mellett május-
tól kiadó egy 30 nm-es, teljesen új 
berendezéssel kialakított üzlethelyi-
ség két FODRÁSZ, egy KOZMETI-
KUS és egy MŰKÖRMÖS részére. 
Várom vállalkozók és gyakorlattal 
rendelkezők jelentkezését. Érd: 06-
20-470-4417 

ÁLLÁS
+ Munkaidő pótlékkal több, ill. egy 
műszakos munkarendbe műanyag-
feldolgozó gödöllői kft felvesz 
NAPPALI BIZTONSÁGI ŐRT, BE-
TANÍTOTT MUNKÁSOKAT, RAK-
TÁROST, SZERSZÁMKÉSZÍTŐT: 
tel: 06-20-9423-112, www.plastexp-
ress.hu 
+ SZAKKÉPZETT FÉRFI BETEG-
ÁPOLÓT keresünk Kerepesen nap-
pali munkára (reggel 8 órától este kb 
19 óráig) heti több alkalomra, hosz-
szabb távon. Érd: 06-30-577-9661
+ Dolgozzon lakóhelyén! Gödöllő te-
rületére keresek szórólap, újság pos-
taládás terjesztésére, munkájára igé-
nyes személyt! A munka végezhető 
iskola, munka vagy nyugdíj mellett is! 
Tel: 06-20-495-2420 
+ Gödöllői telephelyre gépi forgácso-
lót (esztergályost) keresünk állandó 
délelőttös munkarendbe. Jelentke-
zés: galgagep@galgagep.hu Tel.: 
06-30-237-9437
+ Gödöllői illemhelyre alkalmazottat 
keresek. Lehet nyugdíjas és leszá-
zalékolt is. Érd: 06-20-3454-057, 06-
20-2110-188
+ Gödöllői autószerelő műhelybe 
keresek egy fő önállóan szerelni 
tudó, több éves szakmai gyakorlattal 
rendelkező szakembert. Bővebb in-
formáció a 06-20-464-1620 telefon-
számon. 

Családok részére ideális helyen, Gödöllő Fenyves városrészén 
kétlakásos házak eladók. A házak természet közeli környezet-
ben (a Szent István Egyetem mögött), csendes helyen találha-
tók. Helyi járatú buszmegálló a közelben van. Jól felszerelt élel-
miszerbolt, óvoda, iskola, gyógyszertár, posta szintén néhány 
percre található. 

Teljesen új lakókörnyezet kerül kialakításra ezeken a könnyen 
megközelíthető, a Budapest-Hatvan vasútvonalszakasz korsze-
rűsítése során felújítandó Gödöllő-Máriabesnyő vasút-állomás-
tól 2 percre található ingatlanokon.

A lakások energetikailag korszerű épületek (78-83 nm-esek), 
melyekhez különböző méretű saját használatú telek tartozik. Az 
építkezés kiváló minőségű anyagokból készül, a lakások egyéni 
mérőórákkal rendelkeznek és még 5%-os áfával megvásárolha-
tók!

Érdeklődni az EMVA Mérnöki Iroda Kft-nél a +36-70-770-3445 
telefonszámon munkaidőben lehet.

GÖDÖLLŐN úJ ÉPÍTÉSű 
KÉTLAKÁSOS HÁZAK ELADóK
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+ Gödöllői irodánkba keresünk Irodai 
Munkatársat Gödöllő és környéké-
ről Építőipari Céghez. Jelentkezés: 
fényképes önéletrajzzal: drill.94@
invitel.hu
+ Márkafüggetlen autószerviz, gö-
döllői telephelyre, azonnali mun-
kakezdéssel AUTÓSZERELŐ 
munkatársat keres. Szakképzett 
és pályakezdők jelentkezés is vár-
juk az alábbi elérhetőségeken: Tel.: 
06205295231 vagy személyesen a 
helyszínen: Gödöllő, Szabadság út 
179. 
+ Gödöllő és környékén HÁZVEZE-
TŐNŐI állást keresek. Gyermekfel-
ügyeletet vállalok hétvégén is. Érd: 
06-30-7848-881
+ GÖDÖLLŐI CUKRÁSZDÁBA MO-
SOGATÓ-TAKARÍTÓ MUNKATÁR-
SAT KERESÜNK!
JELENTKEZÉS: +36-20-322-03-72 
+ Cégünk keres CO-hegesztőket, 
lakatosokat gödöllői, illetve jászbe-
rényi munkahelyre. Kiemelt bérezés: 
1600-1900 Ft nettó/ óra. Szállás 
és utazás biztosított. Érdeklődni a 
0670/9087935 és 0670/2062621 te-
lefonszámokon lehet. 

SZOLGÁLTATÁS
+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 50 
nyelven, anyanyelvi, diplomás, gya-
korlott szakfordítókkal! Kedvezmé-
nyes árak. I.L.I Fordítóiroda, Gödöllő, 
Körösfői u. 2. Tel.: 06-20-556-2653, 

06-20-543-1775, e-mail: info@ili.hu, 
ili.godollo@gmail.com
+ KÖNYVELÉS, cégalapítás, mun-
kabérszámfejtés, tanácsadás. Iro-
dák: Gödöllő, Szada. Tel: 06-30-592-
1856, 06-28-784-752 
+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰ-
TÉS-SZERELÉS, fürdőszobák, régi 
fűtési rendszerek, vízvezetékek 
felújítása. CIRKÓK, GÁZKÉSZÜ-
LÉKEK, KONVEKTOROK karban-
tartása felújítása, javítása. Tel: 06-
20-9527-289, 06-28-476-229 
+ SZÁMÍTÓGÉPES problémája 
van? Hívjon bizalommal, házhoz 
megyek. Számítógép szerelés, rend-
szer és programtelepítés, vírusirtás 
garanciával. Hétvégén is! Tel: 06-30-
333-9201 
+ SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TA-
PÉTÁZÁS. Ingyenes árajánlat! Tisz-
ta, rendes munka! Tel: 06-20-4359-
650 
+ DUGULÁSELHÁRÍTÁS 
BONTÁS NÉLKÜL. Tóth 
Tamás 06-70-502-5620 
+ VELUX ÁRNYÉKOLÓK 1 
hetes szállítási határidővel: 
-külső hővédő rolók, -bel-
ső fényzáró rolók, -roletták, 
-stb. Érd.: Kor-Mon Nyílás-
záró Kft. Gödöllő, Kossuth 
L. u. 26. Tel.: 06-30-280-
9375; 06-30-398-4815
+ BETEGSÉGEKET KIVÁL-
TÓ LELKI OKOK OLDÁSA 

Gödöllőn ThetaHealing technikával. 
Élj kevesebb stresszel hosszabb 
ideig - elégedettségi garanciával! 
Kérj időpontot most: 06-20-367-4274 
+ LAKÁSOK, IRODÁK KÖLTÖZTE-
TÉSE, lomtalanítás. Pianínó-, pán-
célszekrény szállítás. Hétvégén is. 
NEER TEHER 06-70-648-7660
+ REDŐNYJAVÍTÁS, GURTNI CSE-
RE egész Pest megyében garanciá-
val, megbízható szakembertől, szo-
lid áron, 48 órán belül. Ingyenes 
kiszállással. 0670-418-3032
+ DUGULÁS ELHÁRÍTÁS fal-
bontás nélkül. Ázások csőtöré-
sek megszüntetése. Vécék tar-
tályok csapok szifonok cseréje. 
Csatorna kamerázás. VÍZSZE-
RELÉS. 06-20-491-5089
+ Műanyag és alu redőnyök, fix, 
rolós, nyíló szúnyoghálók, har-
monika ajtók, reluxák 2-3 hetes 
gyártási határidővel! Kor-Mon 

Nyílászáró Kft. Gödöllő, Kossuth L. 
u. 26. Tel.: 06-30-398-4815, 06-28-
423-739. Web: www.kormon.hu; 
Email: kormon@invitel.hu 
+ BETEG TAXI 0-24 Fizetős, minő-
ségi, egyedi igényeket és időponto-
kat figyelembe véve vállalunk sze-
mélyre szabott betegszállítást a nap 
24 órájában. Hétvégén is. Tel: 06-70-
7702-338
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EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS
+ Gyógypedikűr: tyúkszem, sze-
mölcs, bőrkeményedés, vastag be-
nőtt gombás köröm kezelése, ápo-
lása. Talpmasszázs. Óvakodjon a 
feketén dolgozó házaló kontárok-
tól! 30 év szakmai háttér. Bárándi 
József 06-20-532-7275

OKTATÁS
+ Iskolaérettségi vizsgálat, isko-
la-előkészítő foglalkozás, logopé-
diai terápiák, írás, olvasás, helyes-
írási problémák kezelése. Marcsi 
Mosoly Szigete www.logopedia-fej-
lesztes.hu tel: 06-20-414-9960 
+ MATEMATIKA középszintű 
érettségire felkészítő 3 hónapos 
tanfolyam indul kis létszámmal 
hétvégente. Ugyanitt korrepetálás, 
egyéni felkészítés. Gyakorlattal 
rendelkező szaktanár. Tel: 06-70-
408-5253

KIRÁNDULÁS
+ Az ismert magas színvonalon 
kirándulást szervezünk febr. 9-én: 
Évadnyitó (Bp-Esztergom- Viseg-
rád) és május 21-27-én: Fekete 
erdő- Elzász (6nap) félpanzió 
173.900.- Részletekben is lehet 
fizetni. Befiz: jan23-án 29-én a 
Vadász boltban 14-16 között. 
Érd: Tóthné Anci: 06-28-415-685, 
06-30-268-5596 

ADÁS-VÉTEL
+ ALMAVÁSÁR! Ismét kapha-
tó CSÁNYI ALMA: Idared, Zöld 
és KR-11-es (Jonatán, Starking 
keveréke). 150-250 Ft/kg-ig. 
Ugyanitt lé és cefre alma: 60-100 
Ft/kg-ig. Tel: 06-28-411-298, 06-
20-4359-650 
+ Videó szalagos kazetta 240 
perces, egyszer használt, 230 db 
500 Ft/db eladó. Ugyanitt bake-
lit lemezek is lejátszóval eladók. 
Érd: 06-30-551-6994

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
+ AKKUMULÁTOR minden tí-
pusú gépjárműhöz szaküzle-
tünkben vagy kiszállítással. 
Szolgáltatásaink: beszere-
lés, bevizsgálás, töltés-mérés, 
szaktanácsadás. Minőségi ak-
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kuk, új akciók. Gödöllő, Dózsa 
Gy. út 50. (Temetővel szemben) 
06-30-536-4300, 28/611-728 
www.akkugodollo.hu 

EGYÉB
+ MÉZET közvetlenül a terme-
lőtől, a Ludányi Méhé-
szetből! Akác-, Virág-, 
Hárs-, Gesztenye-, 
Repce krém-, Lépes-
méz, Propolisz, Virág-
por, DIÓBÉL kapható. 
3kg fölött házhoz szál-
lítjuk.06-30-9891-721 
+ Vásároljon HAMISÍ-
TATLAN, OMME zár-
szalagos mézet köz-
vetlenül a termelőtől! 

Akác-, Hárs-, Akác-hárs-, Nap-
raforgóméz. 720ml-es csavaros 
tetejű befőttes üveget cserébe 
elfogadok. Házhoz szállítás. Sza-
bó Méhészet Gödöllő, Lovas u.3. 
28/417-913

GÖDÖLLŐI FORRÁS SZOCIÁLIS SEGÍTŐ 

ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 
törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyer-
mekjóléti Központ családsegítő/ esetmenedzser

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 
Pest megye, 2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel út 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lé-
nyeges feladatok: A családsegítő, vagy az esetmenedzser 

munkakörébe tartozó feladatok ellátása

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkal-
mazottak jogállásáról szóló” évi XXXIII. törvény rendelkezé-

sei az irányadók.

Pályázati feltételek:
Főiskola, szociálpedagógus, szociális munkás,

Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
Szociális, gyermekjóléti területen szerzett tapasztalat

Cselekvőképesség, büntetlen előélet
Erkölcsi bizonyítvány

Magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
B kategóriás jogosítvány

Elvárt kompetenciák:
Rugalmasság, precizitás, empátia, önálló munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Részletes szakmai önéletrajz, motivációs levél, végzettséget 

igazoló okirat
másolata, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában fog-

lalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez 

hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal be-

tölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 
2019. január 30.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Gödöllői Forrás Szociális Segí-

tő és Gyermekjóléti
Központ címére történő megküldésével (2100 Gödöllő, Tes-

sedik Sámuel út 4.). 

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban sze-
replő azonosító számot: G-8 , valamint a munkakör megne-

vezését: családsegítő/esetmenedzser.
vagy

Elektronikus úton Forrainé Murányi Judit részére a forras.
gazdasagi@vnet.hu e-mail címen keresztül

vagy
Személyesen: Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermek-

jóléti Központ,
Pest megye, 2100 Gödöllő, Ganz Ábrahám utca 7.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 1.
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Beküldési határidő: 
2019. január 29.

Megfejtés: Szabó T. Anna versének sorai.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásár-
lási utalványát nyerte:
Zsolnay Gáborné, Tamás Mária

A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásár-
lási utalványát nyerte:
Sziráki Lászlóné, Papalexisz Diamandisz

A Happy Box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os 
utalványát nyerte:
Szénási Kata 

A Városi Múzeum ajándékát nyerte:
Pusztaszeri Tiborné, Berhidi Zsolt 

A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 
1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte:
Kusnyarik István, Szabó Jánosné

Felhívjuk tisztelt megfejtőink figyelmét, hogy 
a nyereménysorsoláson való részvételhez el-
engedhetetlen, hogy – akár postai úton, akár 
e-mailen küldik be a megfejtést – a nevük mel-
lett a pontos postai címüket is adják meg!

Gödöllői forrás szociális seGítő 
és GyermeKjóléti Központ

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot Hirdet

Gödöllői Forrás Szociális Segítő 
és Gyermekjóléti Központ

óvodai és isKolai szociális seGítő
munkakör betöltésére.

a közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozat-
lan idejű közalkalmazotti jogviszony
foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
a munkavégzés helye: Gödöllő, Tessedik Sámuel út 4.
a munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással 
járó lényeges feladatok: Gödöllő járás közigazgatási 
területén segítségnyújtás a köznevelési intézmények-
be járó gyermekek, családjuk, illetve a köznevelési 
intézmény pedagógusai számára egyéni, csoportos, 
közösségi szociális munka eszközeivel.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapításá-
ra és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irány-
adók.
Pályázati feltételek:
• Felsőfokú képesítés, 15/1998 (IV.30.) nM rendelet 
melléklete szerint,
• Felhasználói szintű MS office (irodai alkalmazások),
• Erkölcsi bizonyítvány
• Cselekvőképesség, büntetlen előélet

• Magyar állampolgárság
a pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• családsegítő területen végzett munka
• B kategóriás jogosítvány
a pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Részletes szakmai önéletrajz, motivációs levél, vég-
zettséget igazoló okirat másolata, nyilatkozat arról, 
hogy a pályázati anyagában foglalt személyes ada-
tainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez 
hozzájárul
a munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal 
betölthető.
a pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 30.
a pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Gödöllői Forrás Szoci-
ális Segítő és Gyermekjóléti Központ címére történő 
megküldésével (2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel út 4.). 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: G-7, valamint a munkakör 
megnevezését: óvodai és iskolai szociális segítő.

vagy

• Elektronikus úton Forrainé Murányi Judit részére a 
forras.gazdasagi@vnet.hu e-mail címen keresztül.

vagy

• Személyesen: Gödöllői Forrás Szociális Segítő és 
Gyermekjóléti Központ, Pest megye, 2100 Gödöllő, 
Ganz ábrahám utca 7.

a pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 1.


