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Hétfő reggel vonatok helyett már
pótlóbuszok szállították az utasokat,
február 4-től ugyanis szünetel a vasútforgalom Pécel és Aszód között,
várhatóan a decemberi menetrendváltásig. A pótlóbuszok azonban nem
érintik a vasútállomást, mivel ott is
megkezdődnek az átépítési munkák.
Az ideiglenes „állomást” a Volánbusz-pályaudvarnál alakították ki, ám a
beüzemelésig még várni kell. Jegyvásárlásra nem a jövőbeni konténerváróban, hanem az ideiglenes mobilpénztárban van lehetőség. Információink
szerint a konténerváró beüzemelésére
még kb. 1,5-2 hetet kell várni.
A vonattal és pótlóbusszal közlekedőknek jelentősen hosszabb menetidővel kell számolniuk, az első napi
tapasztalatok alapján csaknem duplájára nő a menetidő.
A következő időszakban a munkák
miatt többször kell majd a vasúthoz
közeli utakon a forgalmi rend megváltozására számítani, ezekről lapunk
online felületén, valamint Gödöllő város honlapján és Facebook-oldalán folyamatosan frissítjük az információkat.

(folytatás az 5. oldalon)

Fotó: Korondi Judit

Vonat helyett busszal –
Dupla menetidő
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A rejtőzködő értékek kutatója
Pályáját könyvtárosként kezdte, de emellett pedagógus, idegenvezető, városvédő és még jó sokáig
sorolhatnánk mindazt, amit Szlávik Jánosné
–
vagy ahogyan a legtöbben ismerik,
Szlávik Zsóka – neve mellé odaírhatnánk. A Magyar Kultúra napján helytörténészként vehette
át a Gödöllő Kultúrájáért Díjat.
Ma, nyugdíjasként is nagyon sok
dologgal foglalkozik. Nem véletlenül kezdtük azzal a beszélgetést,
hogy ő minek tartja magát.
–
Művészettörténetkönyvtár-orosz szakra
jelentkeztem az ELTE-re, de oda nem vettek fel helyhiány miatt.
Később elcsábított a
könyvtár szak, mert
Mirza (Fülöp Attiláné, a könyvtár volt
igazgatója - a szerk.)
barátnőm oda járt, és
nagyon tetszett, amiket mesélt. Régebben azt mondtam volna, hogy könyvtáros,
de ma már inkább
helytörténész és idegenvezető vagyok.
– Mi vezetett ide?
– Miután könyvtárosként szereztem diplomát, a Ganz könyvtárában helyezkedtem el.
Innen az akkori Városi Könyvtárba kerültem,
majd önálló könyvtárvezető lettem a honvédségnél. 1989-ben a Magyar Távirati Iroda Gödöllőn, az Öreghegyen lévő irattárába
kerültem, majd két év múlva az Erkel Ferenc
Általános Iskolába, ahol 2013-ig, nyugdíjazásomig dolgoztam. 1998-ban a JPTE utódján,
a Pécsi Tudományegyetemen szereztem
könyvtárostanár diplomát, aminek nemcsak
itt, hanem később is hasznát vettem.
– Ekkor csábította el a tanítás?
– Inkább úgy mondanám, felerősödött
bennem a népművelés vonal. Kirándulásokat szerveztem, például sikeres ásványtúrákat. De a könyvtárostanársághoz az is hozzátartozott, hogy kiállításokat rendeztem az
iskolában, például március 15-höz, október
6-hoz kapcsolódóan. Már akkor becsempésztem az anyagokba a gödöllői híres
emberek bemutatását, mint például Mihály
Dénes vagy Ambrus Zoltán. Beszélgetéssorozatot is szerveztem „Híres gödöllőiek”
címmel a diákok részére. Később a Magán
Szakképző Iskolában idegenvezetést tanítottam, majd amikor idegenforgalmi szakmenedzsereket kezdtek képezni, művészettörténetet és művelődéstörténet is. Mivel

eredetileg művészettörténésznek
készültem, ezzel egy nagy álmom
vált valóra.
– A tanítás mellett fontos szerepet játszott és játszik ma is az
életében a kastély...
– Lényegében 1995 óta része az életemnek. Benne voltam az első csapatban, amely
idegenvezetést tanult, hogy mikor a kastély megnyílik, legyen
aki vezeti a vendégeket. A romok között, a porban, a pallókon
járkálva mutattuk be a kastélyt az
érdeklődőknek. Ekkor jött létre a
Kastélybarátok Egyesülete,
amit először dr. Mélykúti
Csaba vezetett. Tíz évig
láttam el mellette a titkári feladatokat, majd
2 0 0 6 ban,
a
halála
után én
lettem az
elnök.

Szlávik Jánosné
– Helytörténeti kutatásai azonban ennél sokkal szélesebb területet ölelnek fel.
Ebből a munkából mit emelne ki?
– Kezdettől fogva a rejtőzködő értékek
bemutatására törekedtem. Ilyen volt például
a Központi Szálloda történetének a megírása és Hídi Ferenc fafaragó népi iparművész
kiállítása. De ezeknek a kutatásoknak köszönhetően kezdődött el az értékvédő munka, aminek eredményeként például a Dózsa György úti temetőben megújulhatott a
Honvéd-obeliszk és a Szentessy-Danielisz
kripta felújítása is megkezdődhetett civil
összefogással és a VÜSZI segítségével. Ha
minden jól megy, akkor ez idén be is fejeződik. Mindezek mellett folyamatosan kutatom
az Alvég történetét is.
– Az Ön neve összeforrt Ambrus Zoltán
életének kutatásával...
– 1995-ben ismerkedtem meg Ambrus
Zoltán író unokájával, dr. Fallenbüchl Zoltán történésszel, s ettől kezdve Zoli bácsival
együtt igyekeztünk minél nagyobb nyilvánosságot teremteni Ambrusnak és családjának.
Mikor Zoli bácsi 2006-ban váratlanul meghalt, megvásároltuk az író egykori nyaralóját,
felújítottuk és azóta az Ambrus Zoltán Emlékházban lakunk. Fallenbüchl Zoltánné Czárán Marianne 2007-ben Gödöllő városának

adományozta az Emlékmúzeum tárgyainak
nagy részét és Ambrus Zoltán szobrát. De itt
maradt többszáz fotó és hatalmas iratanyag,
ami feldolgozásra várt. Kutatómunkám jelentős részét ez tette ki az elmúlt 10 év során.
– Mi lett, mi lesz a sorsa az anyagnak?
– Mint említettem nagy része a Gödöllői
Városi Múzeumba került, a könyvek nagyrésze pedig a Gödöllői Városi Könyvtár
helytörténeti gyűjteményét gazdagítja. A
fotók egy részét és több porcelánt a Petőfi
Irodalmi Múzeumnak adományoztunk, de
rengeteg fotó került az Országos Széchenyi
Könyvtárba is. Még körülbelül 200 kép hátra
van, amit digitalizálni kell.
Nagy öröm volt, hogy 2013-ban a segítségemmel az örökösök megjelentették Ambrus
Zoltán lányának, Ambrus Gizellának „Csak
egyetlen ház” című könyvét. Megtiszteltetés
volt számomra, hogy én írhattam az előszót.
– Jól tudjuk, a családban sikerült továbbadnia a helytörténet iránti érdeklődést?
– Így igaz! A „10 kicsi pelikán” címmel, a
Városi Könyvtár által szervezett vetélkedőben „Alvégi csajok” néven vettünk részt lányommal, Szlávik Krisztinával és unokámmal, Balogh Annával. A Királyi Kastély által
„Bye, Bye, Szása!” címmel meghirdetett
„Retro riporter kerestetik” vetélkedőre pedig
keresztunokám, Kőrösi Kinga jelentkezett,
ő tavaly részt vett a Zár(ol)va című kiállítás
megrendezésében is.
Az Ambrus Zoltán halálának 85. évfordulójára – a Magyar Irodalomtörténeti Társaság által – Gödöllőn megrendezett Emlékkonferencián nemcsak én tartottam előadást
Ambrus Zoltánról, hanem unokaöcsém, Verbényi Zoltán is.
– Milyen tervei vannak még?
– Nagyon szeretném bemutatni az Ambrus család kevésbé ismert tagjait is! Mint
említettem, Ambrus Gizellát elsősorban, mint
édesapja segítőjét, irodalmi hagyatékának
gondozóját tartják számon, azt azonban csak
kevesen tudják, hogy férjével, Fallenbüchl Tivadarral létrehoztak egy európai színvonalú
és ismertségű iskolát, az úgynevezett „menyasszonyképzőt”, amiben a munkába állni vágyó lányok a háztartási ismeretek mellett gépelni és könyvelni is tanultak. Ambrus Zoltán
testvéréről, Ambrus Vilmáról szinte semmit
sem tudunk, pedig ő is jelentős pedagógiai
munkát végzett. Nagyon szeretném kikutatni
és bemutatni az ő életüket is!
Szintén fontos, hogy a Petőfi Irodalmi Múzeum online adatbázisa számára megírjam
az Ambrus Zoltán Emlékház történetét. Ez
elég feladat lesz egy időre!
KJ
Az interjút teljes terjedelmében
a szolgalat.com-on és a
Facebook-oldalunkon olvashatják.
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Közélet

képviselő-testületi hírek

Több mint egymilliárd forint
utakra, járdákra, parkolókra

A képviselő-testület idei első ülésén, január
31-én 12 igen, 2 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadta a Gémesi György polgármester által benyújtott 2019. évi költségvetést. A
költségvetésről Molnár Árpád (Fidesz-KDNP)
képviselő kezdeményezésére név szerinti
szavazással döntött a képviselő-testület. Ennek eredményeként a Gödöllői Lokálpatrióta
Klub képviselői (Szűcs Józsefné, Kis Antal,
Pecze Dániel, dr. Jeney László, dr. Györfi Beáta, Pelyhe József, dr. Pappné Pintér Csilla,
Tóth Tibor, Halász Levente és Varga Árpád),
valamint Gémesi György polgármester és
Kristóf Etelka (Jobbik) igennel voksolt, Molnár Árpád és Simon Péter Gellért (FideszKDNP) nemmel, Kovács Barnabás (MSZP) pedig tartózkodott.
A képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2019. évi
összes bevételét és kiadását 12.258.119 E
Ft főösszeggel állapította meg, melyből az
Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege
8.725.572 E Ft.
A testület Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2019. évi összes
bevételi és kiadási főösszegén belül – a költségvetési bevételt 6.535.758 E Ft főösszeggel – a költségvetési kiadást 9.406.052 E Ft
főösszeggel állapította meg. A költségvetési
egyensúly biztosítása érdekében összesen
709.134 E Ft belső finanszírozási célú előző évi költségvetési maradványt, valamint
2.161.160 E Ft forgatási célú értékpapír beváltási bevételt vontak be a tárgyévi bevételek
közé.
De nézzük, miből, mire és mennyit költ idén
az önkormányzat, ha a legfontosabb tételeket
emeljük ki.

Hét évre szóló
közlekedési tervek
A képviselő-testület a mostani ülésén elfogadta a „Gödöllő – Rövid- és középtávú
közlekedési tervek aktualizálása” című dokumentumot.
2006-ban a város teljes területére egy
rövid és középtávú forgalmi vizsgálat készült több időtávra, melyben az akkor feltételezett fejlesztéseket, azok forgalmi
hatásait vizsgálták, becslést adva a 2011,
2016, 2021, 2026 év forgalmaira is. A nem
előre jelezhető hatások (gazdasági válság
2008-ban, stb.), az úthálózat változása
(pl. Megyeri híd, M3-hosszabbítás, megyei
matrica bevezetése), valamint az egyes
területek fejlődése (új lakó- és bevásárló
területek) okán az akkor prognosztizált forgalmi viszonyok jelentősen eltérhetnek a
ténylegesen kialakult viszonyoktól. Ez a bizonytalanság szükségessé tette a korábbi
vizsgálatok ellenőrzését, új forgalmi modell
létrehozását.
A tervezés a korábban elkészült számítógépes forgalmi modell aktualizálásával
kezdődött, amelynek újrakalibrálásához
a 2018 tavaszán végzett friss forgalomszámlálások szolgáltak alapul.

Helyi adók bevételeiből összesen 3263 millió Ft bevételre számít a város, ebből 2,4 milliárd az iparűzésiadó-bevétel.
Az önkormányzat tényleges (a nettó finanszírozás során várható) állami forrása
932.984 E Ft lesz, amit a kötelező feladatok
ellátására kap a város, az úgynevezett szolidaritási hozzájárulás ugyanis 430.029 E forintot vesz el a város pénzforrásaiból. Miután
a köznevelési intézmények működtetése teljeskörűen az állam feladata lett 2017. január
1-jétől, a magas jövedelemtermelő képességgel rendelkező önkormányzatok, mint a
gödöllői is, szolidaritási hozzájárulást fizetnek. Mint azt Gémesi György polgármester a
testületi ülésen elmondta, Gödöllő 160-170
millió forintot fordított korábban az oktatásra,
a szolidaritási hozzájárulás tehát ennek már
több mint 2,5 szerese.
Az idei évben 1,1 milliárd forintot fordít
az infrastruktúra fejlesztésére, utak, járdák,
parkolók és kerékpárutak fejlesztésére az
önkormányzat, a víz-, szennyvíz-elvezetésre,
a szennyvíztelep és a szennyvízhálózat rekonstrukciójára pedig 410.455 E forint áll rendelkezésre.
Évek óta folyamatos a városi épületek felújítása, korszerűsítése. Ezek sorában idén
három kiemelkedő projekt lesz. Az egyik a városháza Szabadság téri épületének átépítése,
amire előre láthatólag 2019-2020. évben kerül
sor. Az ezévi munkákra 500,26 millió forintot
szánnak a költségvetésben.
Folytatódik a Várkapitányi Lak felújítása
is, aminek eredményeként a látványos homlokzati megújítás után a teljes belső helyreállítása kerül sor. Erre 226,4 millió Ft-ot szán
az önkormányzat.
Fejlesztik a térfigyelő-rendszert, erre 14
millió Ft áll rendelkezésre.

Az anyag vázlattervi szintű javaslatot
tartalmaz számos konkrét lokális beavatkozás megvalósítására, amelyhez az aktuális piaci viszonyok figyelembevételével
beruházási költségbecslést is ad.
A képviselő-testület az anyag első olvasatát a 2018. novemberi ülésén elfogadta,
és a november 22-ei közmeghallgatáson a
lakosság is megismerhette és véleményezhette. A most elfogadott anyagba bekerültek a képviselő-testület által és a közmeghallgatáson elhangzottak és szakmailag támogatható javaslatok is.
Szintén bekerült a dokumentumba Vécsey László országgyűlési képviselőnek a
gödöllői közlekedés fejlesztésére a múlt
év októberi testületi ülésén előterjesztett
javaslatai· közül hat olyan, amit szakmai
értékelésben a koncepcióba integrálható
volt.
Az anyag leszögezi és részletesen bemutatja, hogy a gödöllői közlekedési problémákat leginkább azzal lehetne orvosolni,
ha a városra zúduló átmenő forgalmat a
nyugati elkerülő úttal vezetnék el, továbbá
a volt Sony-gyár mögött is ki lehetne építeni
egy rövid útszakaszt, ami eleve Szada, Veresegyház, Vác felé terelné az oda (és onnan a fővárosba) tartó gépjárműforgalmat
az M3-as autópálya jelenlegi, Dózsa György
úti kereszteződéséből.

Tovább szépülhet a főtér is. A tavaly átadott
színvonalas közösségi tér fejlesztésére idén 5
millió forint jut.
Mivel Gödöllő igyekszik kihasználni a pályázati lehetőségeket, amelyek több fejlesztést segítenek. Az ezekhez kapcsolódó kiadásokra 161,6 millió Ft-ot tartalmaz a büdzsé.
A városi költségvetésben jelentős tételt képez az informatikai fejlesztés, erre idén 140
millió forintot fordítanak. Ennek jelentős része azonban az ASP-rendszerre való átállásra megy el. Ennek a központi rendszernek a
bevezetése az 5000 fő feletti településeknél
már kötelező.
A városi kulturális élet három nagy „szolgáltatója” összesen 338,8 millió forint támogatást kap, a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Kft. 171,228 millió, a Gödöllői Városi
Könyvtár és Információs Központ 119,9 millió,
míg a Gödöllői Városi Múzeum 47,6 millió Ft
támogatást kap.
A kiemelt Művészeti csoportok munkájának támogatására idén 27,9 milliót Ft áll rendelkezésre. A költségvetésben idén 37 millió
forintot szánnak a városi sportszervezeteknek, és 4 milliót a civileknek. Új elem az Ifjúsági Önkormányzat támogatása, ami 1 millió
forint.
A költségvetés a www.godollo.hu oldalon a
testületi ülések menüpontban megtalálható.
(kj)

Röviden
A január 31-ei ülésen elfogadták a képviselő-testület 2019. első félévi munkatervét.
Eszerint a következő ülésre február 21-én
kerül sor, ezt követően pedig március 28-án,
április 25-én, május 23-án és június 20-án
tartanak képviselő-testületi ülést.
A közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény, valamint a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes
kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló 30/2012. (III.7.) Korm. rendelet lehetőséget biztosít arra, hogy a képviselő-testület rendes szabadság kiadására
igazgatási szünetet rendeljen el. A Gödöllői
Polgármesteri Hivatalban az elmúlt években
éltek ezzel a jogszabályban biztosított lehetőséggel.
A képviselő-testület döntése értelmében
a Gödöllői Polgármesteri Hivatalban két alkalommal lesz igazgatási szünet: 2019. július 22-től 2019. augusztus 2-ig, valamint
2019. december 23-tól 2019. december
31-ig.
A képviselő-testület január 31-ei ülésén
elfogadta a Kalória Nkft., a Gödöllő Távhő
Kft., a Gödöllői Piac Kft. és az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. üzleti tervét.
Döntöttek a képviselők a volt „Pedagógus
szálló” ingatlan értékesítésére vonatkozó
pályázat elbírálásáról.
A testület mindezek mellett felülvizsgálta és jóváhagyta a városunkban működő
Roma, a Német és a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzattal való együttműködési
megállapodást.
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Szakembereket keresnek a
Forrásba

Csak ötleteket, pénzt nem hozott
Vécsey László
A képviselő-testület ülésén Vécsey László, Gödöllő országgyűlési képviselője is megjelent, miután – bár minden
testületi ülésre meghívják – ez alkalommal külön meghívót kapott, miután Gödöllő közlekedési terveihez korábban több elképzelése volt. A fideszes képviselő azonban
nemcsak ennek tárgyalásakor, hanem a költségvetés kapcsán is szót kért és kapott.
A „Gödöllő – Rövid és középtávú közlekedési tervek aktualizálása” című dokumentummal kapcsolatban Vécsey
László októberben ismertette meg javaslatait a képviselő-testülettel.
A következő hét évre vonatkozó tervbe, a szakmai
szempontok alapján, a politikus tizennégy elképzelése
közül hatot tartottak beépítésre alkalmasnak a szakemberek.
Vécsey László a dokumentumot hozzászólásában nagyon jó, alapos és szakmailag helyén való anyagnak nevezte, és javasolta annak folyamatos nyomonkövetését,
mivel Gödöllő közlekedésére a térségben zajló közlekedési változásoknak is jelentős hatása van.
Mint mondta, nagyon örül, hogy a készítők az ő októberben tett előterjesztésére korrekt szakmai választ adtak és
tizennégy elképzelése közül hat támogatást kapott. Nehezményezte azonban, hogy a város jövő évi költségvetésében ezek kivitelezésére nem biztosítottak keretet.
Gémesi György polgármester ennek kapcsán úgy fogalmazott, egyrészt a tervek nem egy, hanem hétéves időszakra szólnak, másrészt a javaslatok megvalósításának
jelenleg akadálya, hogy sem a szükséges pénzügyi feltételek, sem tervek nem állnak rendelkezésre. Mint mondta,
örömmel vennék, ha Vécsey László ösztönözné az illetékeseket olyan állami pályázatok kiírására, amelyek támogatnák az ilyen infrasturkturális fejlesztéseket. Szintén
szükség lenne arra, hogy állami forrás álljon rendelkezésre például a Dózsa György útról – ami állami út – Szada
felől, és Gödöllő felől az M3-as autópályára kanyarodó
sáv megépítésére, ami sokat enyhíthetne a jelenlegi közlekedési helyzeten – mint ahogy ezt ötletei között Vécsey
László is felvetette. De ez teljes mértékben állami feladat!
Gémesi György úgy fogalmazott, jó lenne, ha Vécsey
László ugyanolyan aktívan venne ebben részt, mint a Dózsa György út – M3-as csomópont lámpás kereszteződésének megvalósításában.
Szintén aktivitásra bíztatta a fideszes parlamenti képviselőt Gödöllő polgármestere, miután a honatya a városi költésgvetés tételeinek átcsoportosítását javasolta az
egészségügyi ellátás színvonalának emelésére. Gémesi
György itt is arra figyelmeztette a képviselőt: Ne keverje
össze az állami és az önkormányzati feladatokat!
Az önkormányzat feladata az épületek megfelelő állagának biztosítása, amit Gödöllő városa az elmúlt években
folyamatosan meg is tett, sőt, a Tormay Károly Egészségügyi Központ épüetein folyamatosak a felújítások: megtörténtek többek között a nyílászáró cserék, akadálymentesítés, fűtéskorszerűsítés, a II. rendelőbe lift beépítése.
Az egészségügyi alapellátás finanszírozása azonban az
OEP-en keresztül az állam kötelessége! Így többek között
a gyógyászati berendezések – mint pl. a tüdőgondozó
röntgengépe – korszerűbbre cserélését sem a város feladata megoldani, ráadásul az ehhez szükséges források
sem állnak rendelkezésre.
Felhívta a figyelmet arra, Gödöllőn nemcsak a város, hanem a térség számos településének betegeit is ellátják,
így jól jönne ezen a téren is, ha a fideszes képviselő fokozná aktivitását annak érdekében, hogy az állami feladat ellátásához legyenek meg az állami források: Ezeket a város
kiegészíti.					
(kj)
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Elkészültek a Forrás Szociális Segítő
és Gyermekjóléti Központ munkaállomásai, ahol az intézmény óvodai
és iskolai szociális feladatokat ellátó
munkatársai dolgoznak. Ők látják el
a járáshoz tartozó tizenöt település
közel 80 intézményében a 21 ezer
fős gyermeklétszámhoz tartozó feladatokat.
Az egyes településeket folyamatosan kapcsolják be az ellátásba. Az itt

dolgozók 3 napot töltenek terepen, a
különböző intézményekben és kettőt
a munkaállomásokon.
A Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ továbbra is várja
munkatársak jelentkezését, a feladatellátáshoz ugyanis még csak a
szükséges létszám negyede áll rendelkezésre.
(ny.f.)

Gödöllő város önkormányzata
tulajdonában álló utak felújítása
(Sajtóközlemény)
Gödöllő Város Önkormányzata PM_ONKORMUT_2018/72 azonosító
számmal a Pénzügyminisztériumtól 33.922.556 forintos pályázati támogatást nyert a Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és
Pest megye Területfejlesztési Program 2014-2020 megvalósításához
nyújtandó célzott pénzügyi támogatás keretében. A támogatás célja Gödöllő város egy-egy forgalmas kereszteződésének és útszakaszának
felújítása.
Az egyik kereszteződés a Blaháné út–Rét utca csomópont, amely közel 4000 lakos munkába járásának biztosításán és a közszolgáltatások
jobb elérésén túl hozzájárul a környék gazdaságfejlesztéséhez.
A másik felújításra kerülő útszakasz a Szent-Györgyi Albert utca első
szakasza a Szabadság út és a vasúti felüljáró között, melynek felújítása
a Szent István Egyetem és a város közúti kapcsolatának elsődleges
helyszíneként kiemelt fontosságú.
A projekt teljes időtartama 2019. február 1. és 2020 július 31. között
tart. A sikeres közbeszerzést követően a Blaháné út–Rét utca csomópont felújítását 2019. nyarára (iskolai szünet idejére) tervezi az önkormányzat, míg a Szent-Györgyi Albert utca felújítása 2020 elejére a vasúti híd felújítását követően fog megtörténni.
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Vonat helyett busszal –
Dupla menetidő
(folytatás az 1. oldalról)
A korábban erre áthaladó InterCityket helyettesítő buszok az M3-as autópályán közlekednek, a gyorsvonatok pótlói Pécel felől
érkezve a Smarni étteremnél és a Volán-

busz-pályaudvarnál állnak meg, az Aszódról érkezők pedig először bekanyarodnak a
buszpályaudvarra, majd a kastély előtt vesznek fel utasokat. A személyvonatok helyett
közlekedő buszok – az előbb említett helyszíneken felül – Gödöllő területén megállnak
még az Állami telepeknél, a gépgyári buszmegállóban, valamint a máriabesnyői Mikes
Kelemen utcánál lévő felszállóhelyen.

Fotók: Tatár Attila

A felújítás decemberi befejezéséig az
Aszód és Pécel között szünetel a személy-,
valamint teherforgalom. A vasúti pályát ezen
időszakban kizárólag az építés kiszolgálása
érdekében történő közlekedtetés tervez a kivitelezési munkákat végző konzorcium.

Mivel a munkák a menetrend szerinti vasúti forgalom teljes kizárása mellett történnek,
így a vasútvonal biztosító berendezését is
kikapcsolják. Erre lapzártánk után került sor.
Emiatt a Pécel–Isaszeg–Gödöllő szakaszon lévő közúti átjárókban a fényjelző berendezések és a sorompó berendezések
nem fognak működni, azokat letakarják.
Az átépítés idején az érintett vasúti átjárók
Andráskereszttel lesznek biztosítva, mely
esetben a KRESZ előírásait kell betartani.
A munkavonatok közlekedése alkalmával
az egyes átjárókon jelzőőrök biztosítják a
vasúti átjárókat.
A vasútvonal felújítása idején, várhatóan
decemberig ideiglenes jelleggel a pótlást
részben a H8-as HÉV vonal végzi. Ezzel
összefüggésben a H8 és H9 vonatok közlekedésében és menetrendjében változások
lépnek életbe.
A H8-as vonalon a vonatok indulási időpontjai az eddig megszokotthoz hasonlóak.
Jelentős eltérés azonban, hogy hétköznap
Gödöllőről az Örs vezér tere felé egyes vonatok – reggeli csúcsidőben minden második vonat – Szentjakab, illetve Zsófialiget,
Kistarcsa, Kistarcsa kórház és Ilonatelep
megállóhelyeken
nem
állnak meg.
A vasúti jegyek és bérletek a HÉV-en is érvényesek.
A múlt héten megkezdték a Besnyői utca,
Gárdonyi utca közúti csomópont, a közúti aluljáró
bontását és a hozzá tartozó útszakaszok (Klapka
Gy. u.) átépítési munkáit:
csapadékcsatorna, ivóvízvezeték földmunkái,
útépítési munkák;
A munkálatok ideje alatt a Gárdonyi u.
zsákutca, az itt található ingatlanok csak a
Mikes Kelemen u. felől megközelíthetők.
A Besnyő utca Gárdonyi u felőli oldala félpályás lezárásra került
a patakhíd és az aluljáró közötti szakaszon
a jármű forgalom elől.
Teljes lezárás nem
lesz, arra azonban
számíthatnak a gépjárművel közlekedők,
hogy a munkagépeknek a területről történő
kihajtása miatt néhány
perces várakozások
időnként előfordulhatnak.

A gyalogos forgalom ideiglenesen az építési terület mellett haladhat.
A jelzet munkák várható befejezése
2019.03.01. napja ezt követően ismét módosul a forgalmi rend.
A vasúti átépítési munkák miatt a lentebb megjelölt időpontokban a Gödöllői Arborétumhoz vezető úton lévő, vasúti átjáró
lezárásra kerül. A lezárás időtartama alatt a
vasúti átjárón gyalogosan sem lehet átkelni,
a vasúti felépítményátépítő géplánc hossza
miatt, ami 500 m.
Ez idő alatt a terület csak gyalogosan az
Állami telepek megálló peronja felől lesz
megközelíthető.
2019. február 13. 11:00-19:00
2019. február 14. 06:00-16:00
2019. február 24. 11:00-19:00
2019. február 25. 06:00-16:00
Szintén lezárásra kerül az Isaszegi úti
vasúti átjáró az alábbi időpontokban:
2019. február 14. 11:00-19:00
2019. február 25. 11:00-19:00
Ez idő alatt a 447-es autóbuszok terelt út-

vonalon közlekednek, és nem érintik a Gödöllő, Autóbusz-állomás és a Gödöllői Gépgyár közötti megállókat.
Arról, hogy a lezárás hogy érinti a vonatpótló buszok közlekedését, még nem
rendelkezünk pontos információkkal, Erről
bővebben lapunk következő számában és
a szolgalat.com-on, valamint Gödöllő város
honlapján és Facebook-oldalán találnak
majd tájékoztatást.
(A vasúti közlekedéssel kapcsolatban
lapunk folyamatosan tájékoztatja a lakosságot, s újságunk online felületén, a
szolgalat.com-on, valamint Facebook-oldalunkon valamennyi információt megtalálják, amiket folyamatosan frissítünk.)
KJ
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Átadták a felújított
Lelkigyakorlatosházat
Február 1-jén hivatalosan is
átadták a Máriabesnyői Mater
Salvatoris Lelkigyakorlatosház
felújított épületét. Az esemé-

nyen Nagyné Pádár Éva
gazdasági igazgató beszédében többek között
elmondta: számukra az a
legfontosabb, hogy az itt
megfordulók jól érezzék
magukat, éppen ezért
szükségessé vált a lelkigyakorlatosház külső
és belső megszépítése;
mindezt a Váci Egyházmegye segítségével sikerült tető
alá hozni, akik pályázati forrásból

járultak hozzá a munkálatokhoz.
A megszépítés közel 120 munkanapot vett igénybe, melynek
során teljes műszaki felújítást
hajtottak végre, valamint 1400

négyzetméter homlokzat, 7000
négyzetméter belső falfelület
újult meg, illetve 700 négyzetméter burkolatot cseréltek le. Megújult az elektromos hálózat, a fűtési rendszer
is, kazánokat cseréltek le és új vizesblokkokat alakítottak ki.
A lelkigyakorlatosház
konyhája is jelentős
modernizáláson ment
keresztül, mindez a
XXI. század elvárásai-

nak megfelelően. Örömteli, hogy
a ház szentélyénél egy egyedi
és hangulatos új terasz is várja az itt
megfordulókat.
Az épületet dr. Stella Leontin kanonok,
plébános atya áldotta meg, aki, ahogy
fogalmazott, a ház
lelki táplálékot, feltöltődést nyújt azoknak,
akik ide, ebbe a lelki
oázisba betérnek.
(r.k.)
(Még több fotó a szolgalat.com
oldalon és lapunk facebook oldalán)

Megemlékezés az elhurcoltakról és a kitelepítettekről
A gödöllői Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében január
29-én délelőtt a könyvtárban tartottak megemlékezést a Petőfi iskola
diákjainak a II. világháború utáni
„malenkij robot”-tal, a hadifoglyokkal és a kitelepítésekkel kapcsolatosan – különös tekintettel a magyarországi német nemzetiségűek
meghurcoltatására.
Scherzinger Mária köszöntőjét
követően Gémesi György polgármester és Szentgáli-Varga
Szilárd gödöllői porcelánfestő-művész osztotta meg családi történeteit és emlékeit a háború végi-utáni
időszakról.
Ezt követően Rozsnyai Ilona történész, a Pécsi-Baranyai Német
Kör projektkoordinátora tartott

előadást, s mutatta be a történteket. A délelőttöt Hajduk Márta
filmrendező alkotásának, a „Kárpátaljai tragédia” című dokumentumfilmjének vetítése zárta. (t.a.)

Idén is Mladifest!
A múlt év egyik
nagysikerű
egyházi
eseménye volt az
első Magyarországon megrendezett Mladifest, aminek
során nem csak
a hazai településekről érkeztek nagy számban a hívek
Máriabesnyőre, hanem a
világ több országából is. A
háromnapos rendezvényt a
Medugorjében lassan három
évtizedes múltra visszatekintő Mladifest Ifjúsági Fesztivál mintájára rendezték meg. A
2019-ben megrendezésre kerülő
II. Máriabesnyői Mladifest időponja május 24-26.
A fesztiválon a résztvevők egyszerre élhetik át az összetartozás erejét, a bulik pörgését és a
hit mélységeit.
Aki a múlt nyáron itt volt és ismét
szeretne eljönni vagy lemaradt,
de hallotta, hogy milyen szuper
volt és idén mindenképp szeretne itt lenni, már regisztrálhat a

rendezvény honlapján:
mladifest.eu/regisztracio
A szervezők elsősorban a 16 és
35 év közötti fiatalokat szeretnék
megszólítani, de minden korosztályt várnak, éppúgy, ahogy a
múlt nyáron is. A közös imák és
tanúságtételek mellett zenében,
táncban bővelkedő, és hatalmas
bulit ígérő rendezvényen a „mindennapok kereszténységével”
is megismerkedhetnek a résztvevők. A honlapra hamarosan a
programok is felkerülnek.
(k.j.)
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II. Kolbásztöltő verseny
Jókedvű töltekezés

Késő estébe nyúlt a városi piacon megrendezett II. kobásztöltő verseny. A múlt évben nagy
sikerrel életre hívott rendezvényen ez alkalommal tizenhét csapat vett részt az
ízcsatában. Az
eseményre közel
ezren látogattak
ki és sokan éjfélig
maradtak, hogy
jó hangulatban
együtt töltsék az
időt. A verseny
csemege kolbász
kategóriájában
a
Parasztfood
végzett az első
helyen, a közönségdíjat
pedig
a Pistibi csapat
érdemelte ki. A
csípős kolbászok
között a Petőfi
Sándor Általános Iskola „tölteménye” bizonyult a legjobbnak,
a közönségdíjat pedig a Goznár
család vihette haza.
A zsűriben ez alkalommal dr.

Nánási Éva Gödöllő város
nyugalmazott főjegyzője, Kulai
László, a Napsugár étterem
tulajdonosa, és Gyarmati Ká-

roly vállalkozó volt. A jó hangulatban telt versenyről senki
sem távozott üres kézzel, mivel
számtalan különdíjat osztottak
ki.
(k.j.)
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Patrónus Ház:
A tervek szerint tavasszal átadás

2019. február 5.

civil

Nőnapi műsor:
jegyvásárlás február 12-től

A Tavaszi Ajéndékkosár – Nem csak hölgyeknek előadásaira
február 12-től
vásárholhatnak jegyet az érdeklődők.

Jegyek kaphatók:
Belvárosi Jegyiroda (Művészetek Háza Gödöllő
Nonprofit Közhasznú Kft., 2100 Gödöllő, Szabadság út 6.)
Tavaly március elején rakták le Gödöllőn, a Rét utcában épülő Patrónus Ház alapkövét, és a jelenlegi tervek szerint idén tavasszal készül
el. A létesítményt Somorjai Éva alapító és testvére, Németh Ildikó
a Patrónus Ház Nonprofit Kft. vezetője önerőből, valamint támogatók
segítségével valósítják meg. Az intézmény autizmussal, Prader Willi,
Asperger, Angyal és Down szindrómával, valamint egyéb értelmi fogyatékossággal érintettek jelentkezését várja.

A Patrónus Ház Nonprofit Kft. 2016 decemberében azzal a céllal jött
létre, hogy támogatott lakhatás formában létrehozzon egy otthont fiatal felnőttek számára (16+), valamint külön épületként kialakítson egy
olyan fejlesztő központot, mely segíti a korai fejlesztést óvodáskortól a
felnőttkoron át, amellett, hogy a bentlakásos otthonban lakó ellátottjai
számára is biztosítja a szükséges szolgáltatási elemeket és a fejlesztő
foglalkoztatást.
A Patrónus Ház létrehozásának gondolatát – személyes érintettség
okán – az adta, hogy jelenleg Magyarországon mintegy százezer az
autisták száma, ám a társadalmi ellátórendszer mindössze kilencezer
főt tud megfelelő szintű ellátásban részesíteni. A szülők számára óriási
problémát jelent, mi lesz ezekkel a gyermekekkel, ha 16 éves koruk
után - miután már nem tankötelesek - kikerülnek az ellátórendszerből,
ám önálló életet élni, magukról gondoskodni nem tudnak.
A 340 négyzetméter alapterületű, nonprofit bentlakásos otthon tizenkét főt számára nyújt majd megoldást, életük felnőtt szakaszában is. A
Patrónus Házban nem csak otthonra találnak majd, hanem megfelelő
szakemberek gondoskodnak ellátásukról és fejlesztésükről.
Az otthont eredetileg januárban tervezték megnyitni, de az építőipari
kapacitáshiány és az időjárás miatti csúszás következtében csak tavasszal lesznek kész. Németh Ildikó elmondta: a lakóépület már tető
alatt van, bent elkészültek a válaszfalak és a vízvezetékek, most a fűtés kiépítése és a belső ácsmunka következik. Várhatóan márciusban
be lehet nyújtani a használatba vételi engedély iránti kérelmet, majd
májusban a működési engedély következhet.
TA

Jegyár: 750 Ft.
Előadások időpontja: Március 8-9-10.
A szervezők a befolyt összeget – a korábbi évek
hagyományainak megfelelően – jótékony célra ajánlják fel.
Idén a bevétel a Tormay Károly Egészségügyi Központ
új röntgengépének megvásárlását segíti elő.
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kultúra

A bagoly könyvesbolt ajánlata

Visszaszámlálás
Milyen sokszor előfordul,
hogy irigykedve nézünk
a szép, sikeres, gazdag
nőkre, akiknek minden
megadatik az életben.
Legalábbis mi azt gondoljuk. Hogy a sikernek
és a gazdagságnak
ára van, csak ritkán jut
eszünkbe, mint ahogy
azt is sokan készpénznek veszik, hogy a siker együtt jár
a boldogsággal.
Ilyen szép, fiatal és jómódú nő Zoé
Bevan is. Életét sokan mesésnek
gondolják, ám, hogy milyen sötét
árnyék nehezedik rá, még a vőlegénye sem tudja.
Hosszú évek teltek el azóta, hogy
bátyját, Christ egy reggel holtan
találják a parti sziklák alatt. Hogy
mi történt vele, senki sem tudja.
A tragédia örökre megváltoztatja
Zoé családjának életét. Ám előbbutóbb mindenkinek szembe kell
nézni a múlttal.
Amikor kiderül, hogy Zoé élete egy
hajszálon függ, elhatározza, kiderí-

ti mi történt a bátyjával
azon a végzetes éjszakán. Visszamegy
Penderlakba,
nem
sejtve, hogy ott nem
csak Chris emlékével, hanem élete első
nagy
szerelmével,
Jackkel is szembe kell
néznie.
Hamar rájön, az egykori érzés nem múlt el nyomtalanul,
hiába tűntek el egymás életéből.
Zoé pontosan tudja, hogy nagyon
kevés idő áll rendelkezésére, hogy
kiderítse az igazságot. Nem is sejti, hogy a múlt milyen sok titkot és
fájdalmat rejt.
A több szálon futó, látszatra romantikus regény valójában mély
dráma, amely az olvasó elé tárja a
társadalmi elit képmutatását és rávilágít, milyen súlyos következményekhez vezet, ha az előítéleteket
fontosabbnak tartjuk, mint a valódi
értékeket.
(Kathryn Taylor: Vadvirágos nyarak) 			
(ny.f.)

Istent dicsérő alkotások
Hagyományosan
a
Premontrei Auditóriumban mutatja be munkáit
a GÖMB Alkotócsoport.
A kiállított munkákat
Szent Norbert halálának közelgő 900. évfordulója ihlette. A GÖMB
már negyedk alkalommal rendezte meg itt a
tárlatot, amelyen ez alkalommal is
olyan alkotások mutatkoznak meg,

amelyek Isten dicséretét hirdetik.
A megnyitón Balogh Péter Piusz
O.Praem. apát mondott köszöntőt,
majd Ulmann Péter O. Praem.
nyugalmazott perjel nyitotta meg
a kiállítást. Úgy fogalmazott: A művészet a teremtő világot közvetíti. A
művésznek az Istentől való képessége okán közlési kényszere van,

és ha van közölni valója, azt művészete sajátos eszközeivel teszi. A
művészi közlés előnye, hogy
a világról azt is képes elmondani, amire nincsenek szavaink. A művész látásmódjának,
gondolkodásmódjának
és
világszemléletének szűrőjén
keresztül elmond Istenről, a
világról kézenfekvő igazságokat vagy transzcendens
tényeket.
A megnyitón a Premontrei
Kántorátus működött közre.
A Premontrei Auditóriumban
ez alkalommal Bajkó Dániel, Balla Vera, Bányai Gizella, Bérczesi
Dienes Erika, Bujdosó Ernő, Fábián Dénes Zoltán, Kovács Gabriella, Lőrincz Ferenc, Márvány
Miklós, Mészáros János, Pirók
Irén, Rehák Júlia, Sz. Jánosi
Erzsébet és Szinvai Pál munkái
tekinthetők meg.
(b.j.)
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Lőrincz Ferenc képei a Levendulában

Tél-Kép-Lét címmel nyílt
meg Lőrincz Ferenc kiállítása a Levendula Galériában. A szombati megnyitó
több szempontből is különlegesre sikerült. Egyrészt
beszéd helyett Robert Burns
megzenésített verse adott
szemlélődésre lehetőséget,
másrészt a kiállított alkotások annak ellenére ismerősnek tűnhettek, hogy először
láthatta őket a közönség. A
nagyméretű képek szinte
mintha párjai lennének a
korábban már bemutatásra
került nyári tájábrázolásoknak, ám Lőrincz Ferenc ez
alkalommal a tél színeivel
örökítette meg az elé táruló
látványt.
(b.j.)
További képek: szolgalat.com és

facebook.com/godolloiszolgalat

Folytatódó hagyományok
zenei estek

A Premontrei Auditóriumban ad koncertet február 9-én a Szent
Efrém Férfikar. A „Wings above the world” című hangverseny egyben a létesítmény új akusztikus burkolatának hivatalos átadása.
A rendezvény része a „Folytatódó hagyományok” koncertsorozatnak, s mint az eddigi előadásokon, a belépés ez alkalommal is
ingyenes.
A havi rendszerességgel jelentkező hangversenyeken március
3-án Tóth Benedek Bach -estje, áprilisban pedig a Kruppa Quartett lép közönség elé.

gödöllői Szolgálat 11

12 gödöllői Szolgálat

kultúra

2019. február 5.

Gödöllőiek a Miskolci
Nemzeti Színház
nagyszínpadán
Február 1-jén mutatták be a Miskolci
Nemzeti Színház
nagyszínpadán
Erkel Ferenc és
Egressy Béni Hunyadi László című
operáját. A kettős
szereposztásban
bemutatott
produkcióban három
gödöllői nevet is
találunk.
A Hunyadiak korában játszódó hazafias opera a fiatal Hunyadi László
életét
dolgozza
fel. Egy szerelmi
hármas történetét
követjük
végig,
ahol az egyik fél
maga a király. És
a király hatalma

Folytatódik a megújulás a
városi múzeumban

ellen még a szerelmesek sem bizonyulnak elég erősnek. Az
abszolút hatalom birtokosa megtehet mindent, büntetlenül; és a
király él is ezzel, mikor
érdeke úgy kívánja,
ha döntése kegyetlen
is.
Szilágyi
Erzsébet
szerepében Herczenik Annát láthatja a
közönség. A zenekar
élén Cser Ádám áll, a
koreográfiát pedig Lénárt Gábor készítette,
aki nemrég az István a
király színpadra állításával is kivívta a szakma elismerését.

Ideiglenesen nem látogatható a
Gödöllői Városi Múzeum Zsivajgó
természet című állandó kiállítása,
mivel megkezdődtek a felújítási
munkák.
A tárlat a Kubinyi Ágoston program
keretében újul meg, a pályázaton a
múzeum 13,8 millió forintot nyert,
amit az önkormányzat 3,8 millióval
egészített ki.
Az őszre tervezett nyitásra már

egy, a korábbinál interaktívabb, a
múzeum korábban már megújult
részeihez illeszkedő kiállítás fogadja majd az érdeklődőket.
Sokak örömére ismét látható lesz
az Ignácz-gyűjtemény és az azt
kiegészítő Molnár-Bagley Emese
gyűjtemény is. Ez utóbbi adományként került a múzeumba, a Skóciában élő, magyar származású gyűjtő pápua anyaga jól illeszkedik a
múzeumban már meglévőhöz.
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Figyelem! Herceg Egérváry Elemér
lakberendezőt keres!
Talán nem tévedünk nagyot, ha
azt gondoljuk, Herceg Egérváry
Elemér legalább olyan népszerű a gyerekek körében, mint a
kastély egykori úrnője, Erzsébet királyné.
A kastély híres egere már számtalan meglepetést szerzett az
ifjabb
kastélylátogatóknak,
most pedig tervező munkára
invitálja barátait, a gyerekeket.
A feladat nem más, mint herceg
Egérváry Elemér lakosztályának a megtervezése.
Mint azt az Elemér rajongók
tudják, a gödöllői kastély egere, herceg Egérváry Elemér a
padláson lakik. A kastély munkatársai most arra kíváncsiak,
milyennek képzelik el a gyerekek, milyen körülmények között él kedvencük. Ezért kreatív
pályázatot hirdetnek részükre,
melyen arra bíztatják őket, készítsék el cipősdoboz méretben
a hercegi lakosztályt.
A kis tervezőknek ezen kívül
nincs is más feladatuk, mint a
doboz aljára ráírni a nevüket és
telefonszámukat.
A tervezéshez ötleteket meríthetnek a mesekönyv sorozatból, valamint a kastély
Elemér-túráin szerzett ismeretekből. Aki úgy érzi, hogy már
nem igazán emlékszik az ott látottakra és hallottakra vagy még

nem járt a kastélyban, azoknak
most érdemes ellátogatniuk, hiszen a 6 és 10 év közötti gyerekek februárban rendkívüli téli
mese napok akció keretében
két dióért nézhetik meg a kastélyt.
A pályázatra óvodás és iskolás
csoportok alkotásait is várják.
A lakosztályterveket február 28ig adhatják le az információs
irodában, ezeket az eredményhirdetés után visszakapják az
ifjú tervezők
Az eredményhirdetésre március 2-án, Elemér nap keretében
kerül sor. A legjobb alkotásokat ezen a napon kiállításon
mutatják be. A fődíj egyéni

pályázóknak szülinapi zsúr a
kastélyban, azok pedig, akik
csoportos pályamunkát készítenek, interaktív játékos
kastélylátogatáson vehetnek
részt.
A pályázatról további információt a muzeumpedagógia@kiralyikastely.hu e-mail címen kaphatnak az érdeklődők.
A gödöllői óvodások és iskolások, valamint a dunakeszi tankerület intézményeiből érkező
gyerekek február folyamán
kedvezményes áron tekinthetik meg a kastély állandó és
időszaki kiállítását. Erről bővebben a kastély honlapján tájékozódhatnak az érdeklődők.
(k.j.)

Frédéric Chopin Zenei
AMI programja
Február 18., hétfő, 17.30:
Kicsinyek hangversenye – A
zongora tanszak rendezvénye
Február 22., péntek, 17.30:
Zagyváné Molnár Ildikó
(furulya) országos versenyre készülő növendékeinek
hangversenye
Február 25., hétfő, 18.30:
A zongora tanszak országos
versenyre készülő növendékeinek hangversenye
Február 28., csütörtök,
17.30: Kicsinyek hangversenye – A vonós tanszak rendezvénye

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY
MEGHOSSZABBÍTOTTUK! – KONTRASZTOK / PIXELEK
Pápai Lívia DLA Ferenczy Noémi-díjas, és Tápai Nóra textilművészek kiállítása 2019. február 17-ig megtekinthető a GIM-Házban, szombaton és
vasárnap 14 órától 17
óráig.
Támogatók:
Nemzeti
Kulturális Alap, Gödöllő
Város Önkormányzata
Gödöllői Új Művészet
Közalapítvány, a Gödöllői Iparművészeti Műhely
2100 Gödöllő, Körösfői utca 15-17. www.gimhaz.hu
telefon/fax 28-419-660
2019. február 1-től folytatódnak a képző- és iparművészeti
tanfolyamok a GIM-Házban, részletek megtalálhatók a
gimhaz.hu/muveszeti-oktatas/ menüpont alatt!
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Vívás – Világkupa, Varsó

Egyéniben tovább tart az átok
Február 1-3. között Varsóban
rendeztek kard Világkupa egyéni és csapatversenyt. A gödöllői vívók közül Gémesi Csanád
egyéniben a 34., Gémesi Bence a 174. helyen végzett, míg
előbbi vívónk a magyar csapat tagjaként bronzmeccsig
jutott, ahol ugyan elvérzett az
oroszokkal szemben, de a negyedik hely is elégedettségre
adhat okot.
Gémesi Csanád (a képen, fotó,
www.hunfencing.hu) a csoportjából 100 százalékos teljesítmén�-

nyel jutott tovább (hat győzelem),
ennek köszönhetően csak a 64es táblán kellett újra pástra állnia
az egyéni versenyben. Sajnos
utóbb kiderült, a nem várt pihenő kizökkentette a GEAC vívóját,
ugyanis a grúz Bazadze 15-13ra legyőzte, így összességében
a 34. helyen zárta a varsói vk-t.
Gémesi Bence számára a csoportmeccsek jelentették a végállomást, a hét fős mezőnyben
a hatodik helyen végzett, ami
összességében a 174. helyet jelentette a 221 indulót felvonultató
mezőnyben.

Atlétika – Három verseny, kilenc dobogós hely

Ugró, futó és többpróba érmek

Február első hétvégéjén három
eseményen is szoríthattuk a
GEAC atlétáiért, ugyanis az elmúlt hétvégén rendezték meg a
Serdülő fedettpályás bajnokságot, valamint a nyílt többpróba
és Szuper Liga versenyt. Budapesten és Bécsben is pályára
léptek a gödöllőiek. A mérleg:
három arany-, négy ezüst- és

két bronzérem.
A serdülő ob-n Simonváros
Zille (a képen a dobogó jobb
szélén, fotó: Kriszt Balázs) rúdugrásban szerzett bronzérmet
330 centiméterrel, ami új fedettpályás egyéni csúcs számára,
míg Kovács Zoltán tanítványa,
Lippai Tünde magasugrásban

Kézilabda – Két hét múlva tavasz

Idegenben kezdi az évet a GKC
Két hét múlva, február 16án folytatódik az NB II-es
férfi kézilabda bajnokság az
Északi-csoportban, ahol 12
ponttal a hetedik helyen telelő Gödöllői KC az utolsó
előtti, 11. pozíciót elfoglaló
Rákosmente KSK-hoz látogat majd idei első bajnokiján.
Bartos Gábor, bajnoki címvédő együttese számára az előző évekkel ellentétben ezúttal
a lejátszott 11 párharc eredménye nem hozott olyan szép
őszt, legalább is, ami a tabel-
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lán elfoglalt hetedik helyezést
illeti. Csalódottságra viszont
nincs ok, ugyanis például a
2016/2017-es, ezüstéremmel
végződő bajnokság felénél,
valamint a tavalyi, bajnoki
címmel véget érő kiírás téli
szünetében is csak két egységgel jobban, 14 ponttal állt a
csapat, így elmondható, hogy
egy szép tavasz ismét érmet
hozhat. Ehhez viszont a legjobb tudására lesz szüksége a
tavasszal a GKC-nak, ugyanis,
ha tovább boncolgatjuk a statisztikát, akkor az is kiderül,
hogy az akkori 14-14 pont és

Csanád a magyar csapat tagjaként vigasztalódhatott félig-meddig, ugyanis a férfi kardcsapat
ezúttal is remekelt, ami most a
negyedik helyet jelentette a 27
csapatos viadalon. A Gémesi
Csanád, Szilágyi
Áron,
Szatmári
András, Decsi Tamás alkotta kvartett
a nyolcaddöntőben Ukrajnát
verte 45:32-re,
a negyeddöntőben
Kínát
múlta felül 4536-ra, míg az
elődöntőben

Olaszország állította meg a mieinket egy 45-37-es meccsen. A
bronzéremért Oroszország ellen
léptek pástra vívóink, a párharcot
45-36-ra nyerték az oroszok.

ugrott fel a harmadik helyre, 152
centiméteres egyéni csúcsával.
Lippai 60 méteres gátfutásban is
rajthoz állt, itt a B-döntőben volt
érdekelt ahol pedig második lett,
összességében a 10. helyen végzett. Érdemes még kiemelni Viha
Borbálát, aki 800 méteren okos
versenyzéssel futott új egyénit
(2:28.53 mp) a 2004-2005-s születésűek mezőnyében és ért el
11. helyezést. A GEAC atlétái
még számos értékes helyezést
szereztek, valamint minden induló egyéni csúcsot ért el. Edzők:
Kovács Gábor, Kovács Zoltán,
Szörényi István.
A Serdülők korosztályos versenyével párhuzamosan zajlott a
Magyar Atlétikai Szövetség többpróbázók nyílt pénzdíjas Szuper
Liga-versenysorozata, ahol az
egykori rúdugró, Szamosi András (edző: Zsivoczky Attila) 3
próbában (110 gát, súly, rúd) első
helyen, Tóth Zsombor pedig a
második helyen zárta a versenyt.

A rúdugróknál is akadt két érem:
Simonváros Csanád 5 méteres
ugrásával arany-, míg Mihály
Ádám Bence (4,80 m) ezüstérmet szerzett.

a fél távnál elért második hely
a mostani pontvadászatban
csak a negyedik helyre lenne
elég. A listavezető Ferencvárosi TC U23-as csapata 20, a
második helyen álló Pilisvörösvári KSK 17, míg a dobogó
harmadik fokán tanyázó Csömör KSK 16 pontot szerzett az
eddigi találkozókon.
A 12 ponttal a hetedik helyen
álló gödöllőiek már a „tavaszi”
első fordulóban faraghatnak a
hátrányból, ugyanis a hátulról
második, azaz 11. helyezett
Rákosmente KSK otthonában
kezdik a szezont február 16án, majd a nyolcadik helyen
álló VS Dunakeszi lesz az ellenfél hazai pályán.
-ll-

-li-

Bécsben is jól szerepeltek a
GEAC atléták
Bécsben, az ASVÖ Vienna Indoor Gálán versenyeztek Karakas
Józsefné felnőtt tanítványai, ahol
az alábbi eredmények születtek.
Nádházy Evelin Norvégia után
Ausztriában is győzedelmeskedett 400 méteren 54.18-as
eredménnyel, míg ugyanitt Zsíros Zsanett (60,50) hatodik lett.
Bézsenyi Gergely 60 méteren
és 200 méteren állt rajthoz, az
utóbb számban ért el jobb eredményt és helyezést, 21.64 másodperces egyéni csúcsával a
második helyen végzett. Deák
Nagy Marcell 48.26-os időeredménye a második helyre volt elég
a férfiak 400 méteres mezőnyében. 			
-llA csapat tavaszi, hazai
menetrendje
(részletes program:
www.keziszovetseg.hu):
Február 24. vasárnap, 15 óra:
Gödöllői KC – VS Dunakeszi
Március 10. vasárnap, 15 óra:
Gödöllői KC – Budakalászi SC
Március 24. vasárnap, 15 óra:
Gödöllői KC – Csömör KSK
Április 7. vasárnap, 15 óra:
Gödöllői KC – Pilisvörösvári
KSK
Május 12. vasárnap, 15 óra:
Gödöllői KC – Ferencvárosi
TC-Diangosticum U23
A hazai mérkőzések
helyszíne: Hajós iskola
tornacsarnoka
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Röplabda – A lét volt a tét Újpesten

Életben tartott remények
Életben tartotta azon reményeit a Gödöllői RC női NB I.
Ligában szereplő csapata,
hogy az Extraligába való feljutásért játsszhasson, miután
létfontosságú meccsen verte
meg a Budaörsi DSE együttesét 3-1-re.
Id. Grózer György együttese (a
joggal boldog csapat, fotó: www.
grcvolley.hu), a Szent István
Egyetem sportcsarnokában, az
utóbbi időben bekövetkezett sorozatos beázásai miatt Újpesten
fogadta riválisát. A tét a gödöllőiek
szempontjából az volt, hogy életben tartják-e az esélyt, hogy az
Extraligába jutásért zajló kvalifikációs körbe kerülnek vagy sem.
Az már korábban kiderült, hogy a
hatcsapatos playoffba az Extraliga utolsó két helyezettje mellett

bérletet váltott az NB I.
Ligát vezető
Kaposvár, illetve az MTK
Budapest,
így a fennmaradó
két
helyre három
csapat: a Gödöllői RC, a
Budaörs és a
Balatonfüred
pályázik. Ebből a hármasból a játéknap előtt
a budaörsiek álltak 28 ponttal a
legkedvezőbb, harmadik pozícióban, megelőzve a 27 egységgel
álló Balatonfüredet, illetve a 24
pontos GRC-t.
A találkozó a várakozásoknak
megfelelően óriási izgalmakat és
nagy örömünkre gödöllői győzel-

“Hidd el, minden az akaraton múlik”

Csosza bácsi emlékkiállítás

Jóska bácsi 100 éves címmel
kiállítás nyílt Kirchhofer József
születésének századik évfordulójának tiszteletére Gödöllő
Város Könyvtárában, amely a
mai naptól február 28-ig tekinthető meg.
Az eseményt dr. Gémesi György
polgármester, a Gödöllői Német
Nemzetiségi Önkormányzat ré-

széről Scherzinger Mária a kisebbségi önkormányzat igazgatóhelyettese, míg a Kirchhofer SE
részéről Kiss György és Mester
Attila nyitották meg és köszöntötték a meghívott vendégeket.
Csosza bácsi ereklyéiből a földszinti olvasó teremben berendezett kiállítás február 28-ig látogatható a könyvtár nyitvatartási
idejében.		
-li-

met hozott. Az első játszmában
ráijesztett a vendég alakulat a
mieinkre azzal, hogy megnyerte
a szettet, de a hirtelen jött sokk-

hatás alól egy infarktus közeli
állapotot eredményező második,
29-27-re megnyert játékkal válaszoltak Széles Petráék. A drámai
csata egy sima és egy, az első
két szetthez hasonlító szorosan
megvívott győztes játszmával fejeződött be gödöllői szempontból,
ezzel 3-1-re megnyerve a nagyon
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fontos, életben maradást jelentő
mérkőzést.
Négy fordulóval az alapszakasz
vége előtt, a 27 ponttal az ötödik
helyen álló Gödöllői RC sorsolása
kedvezőbb a két riválissal szemben, ugyanis a mieink a nyolcadik, azaz utolsó TFSE otthonában
lépnek pályára, majd fogadják a
jelenleg negyedik Balatonfüredet, végül előbb a hatodik Palota
VSN ellen meccsel idegenben a
csapat, majd a hetedik helyezett
Diósgyőr látogat Gödöllőre. A két
rivális közül, amellett, hogy egymás ellen is meg kell mérkőzniük, a budaörsieknek Kaposváron,
míg a Balatonfüredieknek a már
említett gödöllői meccs mellett az
MTK otthonában is fellépése lesz
a hátralévő játéknapokon (Részletes sorsolás: www.hunvolley.
hu).
NB I. Liga, alapszakasz, 17.
forduló: Gödöllői RC – Budaörsi
DSE 3-1 (-22, 27, 10, 21)
-tt-
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A kutyaruha jelentősége
Nagyon megosztó jelenség,
ha a gazdi ruhácskába bújtatja kedvenc négylábúját. Van,
aki kifejezetten aranyosnak
gondolja, míg más felesleges,
idétlen hóbortnak tartja az
egészet. De vizsgáljuk meg a
kérdést gyakorlati szempontból.
A szobakutyáknak nincs lehetőségük hozzászokni az időjárás változásaihoz, hiszen idejük
nagy részét - a napi sétákat leszámítva - a kellemes hőmérsékletű lakásban töltik. Emellett
a bentlakó kutyusokat gyakrabban fürdetik, amivel a gazdi ártó
szándék nélkül ugyan, de megszabadítja kedvencét természetes védekező rendszerétől, a
bőrén termelődő faggyúrétegtől,
mely segíti őt a hőmegtartásban.
A gyér vagy rövid szőrzetű, valamint a kistestű kutyák különösen
érzékenyek a hűvös, csapadékos időjárásra. Emellett ahogy
az emberé, úgy a kutyák szervezete is legyengül

Ezeket a négylábúakat saját érdekükben
érdemes felöltöztetni.
De milyen a jó kutyaruha? Az első és
legfontosabb szempont, hogy könnyen
feladható és a kutya
számára kényelmes

a különböző betegségek, illetve
a kor előrehaladtával, vagyis
az öregedés hatására.

szük, megfosztjuk őt természetes ellenálló képességétől. Mivel
a nagy játék közben kedvencünk
öltözete is koszolódik, rendszeres tisztítást igényel. Így nem árt,
ha van néhány váltás ruhácskánk, főleg a téli időszakban.
Kutyaruháinkat és egyéb felszereléseinket keresse üzletünkben (2100 Gödöllő, Kenyérgyári
u. 2.) vagy webáruházunkban
(www.vetashop.hu).

legyen. Ez amiatt lényeges, hogy az öltöztetés
ne váljon rossz élménnyé és
ezáltal mindennapos kínszenvedéssé se a kutya,
se a gazdi számára. A
másik mérvadó szempont,
hogy a ruha jó minőségű,
természetes anyagból készüljön,
hiszen a műszálas termékek irritálhatják kedvencünk bőrét.
Ahogy a pórázon való sétáltatáshoz és a nyakörv használatához,
úgy a kutyaruha viseléséhez is
hozzá kell szoktatni kedvencünket. Legyünk türelmesek, néhány
alkalom alatt teljesen hozzászokik majd az új helyzethez. Fontos tisztázni, hogy csak az
észszerűség keretein belül öltöztessük kutyánkat,
hiszen ha túlzásba vis�keztében, és egyre
több jel utal arra, hogy
az észlelt változások
visszafordíthatatlanok lesznek
évszázadok távlatában - olvasható a tervezetben, amit a Kyodo News japán hírügynökség
szerzett meg.
A jégtakaró gyors olvadása az
egyik oka a tengerszint emelkedésének a tervezet szerint.
Egyre több a rendkívül alacsony
oxigéntartalmú tengeri terület,
ahol már kétséges az élőlények
életben maradása - olvasható a
tervezetben, amit szeptemberi
közzétételéig még megvitatnak
szakértők és kormányok is.
index.hu

1,3 méterrel emelkedhet a világtengerek szintje 2100-ig
A korábban becsültnél nagyobb
mértékben, akár 1,32 méterrel
is emelkedhet a világtengerek
szintje 2100-ig az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testülete (IPCC) új klímaváltozási
jelentésének tervezete szerint
– írja az MTI. A testület korábbi, 2013-as klímajelentése még
legfeljebb 0,98 méteres tengerszint-emelkedést valószínűsített az évszázad végéig.
Gyorsuló ütemben fogy a jég
az Antarktiszon és Grönlandon
a gleccserek olvadása követ-
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Kis zöldből, sok zöldet
Bizony, mostanra már a télimádók
is kezdik úgy érezni, hogy kicsit
sok a hóból. Aki pedig nagy kertész, azoknak lassan ez az időszak a poklot jelenti.
Ezen a héten a sok fehér színt egy
kicsit ellensúlyozzuk és bár a kertben még nem lehet kertészkedni,
a lakásban annál inkább, ráadásul
úgy, hogy otthonunknak különlegest díszt is adunk.
Általában mindenkinél akad egyegy szobanövény, amit több-kevesebb sikerrel nevelget otthon.
Ezekkel a növényekkel az a szerencsénk, hogy ha megvágjuk
őket itt-ott, akkor újabb hajtásokat
hoznak ők is, de ha vízbe állítjuk
a levágott részeket, akkor újabb
növényeket nevelhetünk idővel,
ugyanis remekül lehet ezzel különböző szobanövényeket szaporítani, lévén idővel a vízbe állított
szárak gyökeret eresztenek és
virágföldbe ültetve újabb cserép
növényt kapunk.

gödöllői Szolgálat 17

élő-világ

És, hogy hogyan lesznek ezek
a levágott szárak az otthonunk, ablakaink díszei?
Menjünk egy kört a házban és
különleges alakú vázáinkat,
üvegeinket gyűjtsük össze!
Egy világos helyet keresve, a
különböző formájú vagy színű
üvegeinket töltsük fel vízzel,
majd a meglévő szobanövényeinkről egy-egy hajtást
vágjunk le! Bátran lehet próbálkozni, mert vannak olyan
növények, melyek nagyon
sokára eresztenek gyökereket, sőt lesz olyan is, amelyik
nem, ellenben rengeteg ideig
elállnak a vízben és amíg jön
a tavasz tökéletesen fel fogják
díszíteni a környezetünket.
Amikor elhelyezzük a levágott
szárakat, arra ügyeljünk, hogy
a levelek ne érjenek bele a vízbe,
mert az rothadást okoz.
Sokat szoktuk emlegetni a lámpákat, így itt is szóba hozzuk. Így a

karácsonyi díszek közül az elemes
lámpáinkkal körbehúzva esténként
a szép „vízi” kertünket még ki is világíthatjuk. Amennyiben tükör elé
helyezzük, akkor dupla növény és

fényárban lesz részünk.
És milyen növényeket
használhatunk sikerrel?
Rengeteget! A pletyka,
a csíkoska, anyósnyelv,
begónia, de még a sugárarália is megfelelő erre a
célra, igaz a legutolsónak
nagyon sok időre van
szüksége, hogy gyökeret
eresszen.
Ám akinek van otthon pálmája, egy-levágott szára
is sokáig elél a vízben és a
kisebb, apróbb üvegeket,
a karcsú pálmával ki lehet
emelni. Nagyon jól gyökeresedik az ananász levágott teteje is, csodaszép
új növényt tudunk így szaporítani és ha gyümölcsöt
nem is terem majd, de
mindenképpen impozáns
szobanövényt kapunk.
Amennyiben még több
érdekes dolgot szeretne
olvasni vagy kérdése lenne, látogassa meg honlapunkat!
Bujtás Anikó
www.bujtaskert.iwk.hu

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

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

freddi: 5 éves, 3 lábú, ivaros kan.
Kis termetű, örökmozgó, bujós kutyus.

móric: 12 éves, ivartalan roti-németjuhász keverék. Imádja a gyerekeket, makkegészséges.

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.

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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Tájékoztató egészségügyi
veszélyes hulladék elhelyezéséről
A Tormay Károly Egészségügyi Központ tájékoztatja tisztelt betegeit, hogy
a 11/2017. (VI.12.) EMMI rendeletben meghatározott, a járóbetegszakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatókra vonatkozó kötelezettségüknek
eleget téve a lakosságnál képződött veszélyes hulladékok gyűjtésére alkalmas gyűjtőedényeket biztosítanak kizárólag a rendelet 2§(1) bekezdés
4/b pontja szerinti hulladékokra (injekciós tű, injekciós fecskendő, tűvel
ellátott injekciós fecskendő, infúziós szerelék) vonatkozóan a II. sebészeti
szakrendelőben.
A leadási szándékot a regisztrációnál kell jelezni és az intézmény munkatársa az érdeklődőt a gyűjtődobozhoz kíséri.
A fentebb említett, gyógyszerhulladéknak minősülő hulladékot minden hónap első keddjén az alábbi időpontokban lehet elhelyezni:
2019. február 05. 12 – 18 óra között
2019. március 05. 12 – 18 óra között
2019. április 02. 12 – 18 óra között
2019. május 07. 12 – 18 óra között
2019. június 04. 12 – 18 óra között
2019. július 02. 12 – 18 óra között
2019. augusztus 06. 12 – 18 óra között
2019. szeptember 03. 12 – 18 óra között
2019. október 01. 12 – 18 óra között

2019. november 05. 12 – 18 óra között
2019. december 03. 12 – 18 óra között

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

Orvosi ügyelet

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

Gyógyszertári ügyelet

Február 4-10.:
Máriabesnyői Gyógyszertár, Szabadság út 167. Tel.: 419-749.
Február 11-17.:
Medicina Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 12. Tel.: 410-251.

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

BELVÁROSI JEGYIRODA INFORMÁCIÓ

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

A Belvárosi Jegyirodában (Gödöllő, Szabadság út 6.) jegyet válthat
az ország szinte bármelyik színházi előadására, koncertjére, fesztiváljára, sporteseményére és kulturális rendezvényére. Jegyvásárlási
lehetőség az Interticket, Ticketportal, TicketExpress, TicketPro és a
Jegymester rendszerein keresztül. Online jegyrendelés több száz
jegyiroda több ezer rendezvényére Magyarországon, Csehországban, Szlovákiában, Lengyelországban.
A jegyirodában fizethet bankkártyával, SZÉP-kártyával, Erzsébet-kártyával és Kultúrautalvánnyal is (Edenred, Erzsébet-utalvány).
BELVÁROSI JEGYIRODA ÉS SZERVEZÉS Jegyiroda:
info@muza.hu Tel.: +36-28-514130, +36-70-4527268

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

Nyitva tartás: hétfő: ZÁRVA kedd-péntek: 11.00-18.00 között NYITVA szombat: 9.00-13.00 között (a rendezvényekhez igazodva előadás előtt 1 órával NYITVA) vasárnap: ZÁRVA (a rendezvényekhez
igazodva előadás előtt 1 órával NYITVA)
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KÖZLEMÉNY
+ Értesítem minden ügyfelemet,
hogy gumis műhelyemet február 1-jével bezárom. Köszönöm
sok éves bizalmukat. Bíró Ferenc gumis.
INGATLAN
+ Bontandó házat vagy építési telket vennék Gödöllőn!
Tel:20/944-7025
+ Gödöllőn gyönyörű belterületi
építési telek, Egyetem mögött
450nmes, összközműves, 17m
széles, 14,5mós i.áron eladó.
Tel.:20/772-2429
+ Gödöllőn új építésű csok képes ikerház eladó Blahán tá-

hirdetés

rolóval összeérő, kétszintes,
bruttó 110m2-es, n+3 szobás!
Irányár: 42Mft Tel:20/772-2429
+ Szadán, központban, n+3
szobás, egyszintes, ikerházfél
400m2-es telekkel eladó! Irányár: 40,9Mft Tel:20/772-2429
+ Gödöllő panorámás részén,
fedett kocsibeállóval összekötött, új építésű, 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 állapotú családi ház
eladó. Iár:38,8MFT! Tel:20/804-

Gödöllőn új építésű
kétlakásos házak eladók

Családok részére ideális helyen, Gödöllő Fenyves városrészén
kétlakásos házak eladók. A házak természet közeli környezetben (a Szent István Egyetem mögött), csendes helyen találhatók. Helyi járatú buszmegálló a közelben van. Jól felszerelt élelmiszerbolt, óvoda, iskola, gyógyszertár, posta szintén néhány
percre található.
Teljesen új lakókörnyezet kerül kialakításra ezeken a könnyen
megközelíthető, a Budapest-Hatvan vasútvonalszakasz korszerűsítése során felújítandó Gödöllő-Máriabesnyő vasút-állomástól 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 megvásárolhatók!
Érdeklődni az EMVA Mérnöki Iroda Kft-nél a +36-70-770-3445
telefonszámon munkaidőben lehet.

2102
+ Gödöllő központjában 70m2es, újszerű állapotú lakás két
kocsibeállóval
SÜRGŐSEN
eladó!
Irányár:
30.99Mft
Tel:20/539-1988 www.godolloilakas.hu
+ Szadán új építésű csok képes
n+4 szobás ikerházak eladók!
Irányár: 44MFt, www.godolloihaz.hu Tel:20/804-2102
+ Eladó lakást keresek központban! 20/804-2102
+ Gödöllő kertvárosi részén,
kulcsrakész 108nm-es új építésű CSOK képes garázskapcsolatos ikerházfél 475nm-es
különálló telken eladó, 3 szoba
+ nappali + tetőtéri beépítési
lehetőséggel. Érd: 06-30-5885889
+ ZSÓRYFÜRDŐN 73 nmes, teljesen felújított, szigetelt,
gázcirkó fűtéses, téglából épült
nyaraló eladó (16,5 MFt) vagy
gödöllői lakásra cserélhető. Tel:
06-20-3149-242
+ Gödöllő frekventált helyén
a Kertvárosban 85 nm-es, 3,5
szobás, vegyes falazatú családi
ház 660 nm-es, 2 utcára nyíló
saroktelken eladó. Iár: 33MFt.
Lakás beszámítás értékegyeztetéssel lehetséges. 06-20-9584324
+ Elcserélném gödöllői, 2szoba összkomfortos, 2.emeleti,
erkélyes, téglaépítésű, egyedi
fűtésű (gázkonvektor), felújított
(ajtó, ablak stb.csere) lakásom
(külön zárható pincerésszel)
gödöllői, min. 2szobás kertes
családi házra értékegyeztetéssel. 06-70-620-4102
+ Eladó Gödöllőn a Harmat utcában egy felújításra szoruló kis
családi ház 900nm-es telken.
I.á.: 16,8 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 Gödöllőn a blahai dombon egy déli fekvésű, tetőteres,
téglából épült, szigetelt kúria,
mely áll amerikai konyhás, teraszkapcsolatos nappali+ 3szoba 1500nm-es telken rendezett
kerttel, riasztóval, öntözőrendszerrel felszerelve csodálatos panorámával. I.á.: 65 mFt
0620-919-4870
+ Eladó Gödöllő királytelepi részén egy
2szintes, 2generációs, 4szobás, 2konyhás,
2fürdőszobás
családi ház felújítva, új tetővel,
melléképületekkel 773nm-es
telken. I.á.: 44
mFt 0620-9194870
+ Eladó Gödöllőn a kertvárosban egy 3
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lakásból álló családi ház saroktelken 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 0620-9194870
+ Eladó Budapesten a Puskás
stadion bejárata mellett egy
10nm-es működő pavilon. Jelenlegi tevékenységi kör: magvak, kávé, aszalt gyümölcsök,
üdítők. Profilváltás lehetséges,
a pavilon szállítható. I.á.: 3,5
mFt 0620-919-4870
+ Eladóak Szadán most épülő
kétszer 6 lakásos társasházban
80 és 100nm közötti lakások
kulcsrakész állapotban CSOK
és hitel lehetőséggel. Bővebb
információ Főnix Ingatlanirodánál az alábbi telefonszámon:
+36-20-919-4870
ALBÉRLET KIADÓ
+ Gödöllőn albérlet kiadó: szoba, konyha, fürdőszoba, WC,
kamra, gépkocsinak zárt parkolási lehetőség. Tel: 06-20-4699295
+ Gödöllő központjában külön
bejárattal 2 szoba összkomfortos lakás két felnőtt személynek
hosszútávra kiadó. HÉV, busz
3 percre. (Házirend: állat nem
tartható.) 06-70-360-6827
+ 77nm-es 2 szobás + parkoló
és 90nm-es 3 szobás + parkoló
lakások kiadók Gödöllőn, további információ: +36 30 588 5889
+ Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában egyszobás bútorozott lakás kiadó azonnali költözéssel,
kitűnő elhelyezkedéssel. Közel
a központhoz, hangulatos környéken az Erzsébet parktól egy
percre. Bérleti díj: 110.000 Ft+
közüzemi számlák+ 1 havi kaució. Érd: 06-30-653-0968
ÁLLÁS
+ SZAKKÉPZETT FÉRFI BETEGÁPOLÓT keresünk Kerepesen nappali munkára (reggel
8 órától este kb 19 óráig) heti
több alkalomra, hosszabb távon. Érd: 06-30-577-9661
+ Munkaidő pótlékkal több, ill.
egy műszakos munkarendbe
műanyagfeldolgozó gödöllői kft
felvesz NAPPALI BIZTONSÁGI
ŐRT, BETANÍTOTT MUNKÁSOKAT, RAKTÁROST, SZER
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SZÁMKÉSZÍTŐT: tel: 06-209423-112, www.plastexpress.
hu
+ Dolgozzon lakóhelyén! Gödöllő területére keresek szórólap,
újság postaládás terjesztésére,
munkájára igényes személyt! A
munka végezhető iskola, munka vagy nyugdíj mellett is! Tel:
06-20-495-2420
+ Gödöllői telephelyre gépi
forgácsolót
(esztergályost)
keresünk állandó délelőttös
munkarendbe.
Jelentkezés:
galgagep@galgagep.hu
Tel.:
06-30-237-9437
+ Gödöllői illemhelyre alkalmazottat keresek. Lehet nyugdíjas
és leszázalékolt is. Érd: 06-203454-057, 06-20-2110-188
+ Gödöllői irodánkba keresünk
Irodai Munkatársat Gödöllő és
környékéről Építőipari Céghez.
Jelentkezés: fényképes önéletrajzzal: drill.94@invitel.hu
+ Gödöllői könyvelő irodába
keresünk
MÉRLEGKÉPES
KÖNYVELŐT (nyugdíjasok jelentkezését is várjuk) rész vagy
teljes munkaidőbe. Főbb feladatok, munkák: gazdasági társaságok teljes körű könyvelése,
bérszámfejtéssel kapcsolatos
feladatok ellátása (ennek hiánya nem kizáró ok), bevallások,
éves beszámolók készítése.
Jelentkezni lehet önéletrajzzal
a következő e-mail címre: vonhoostkft@gmail.com
+ Gödöllői egyetemista fiú takarítást vállal péntek és szombati
napokon. Érd: 06-20-314-6304
SZOLGÁLTATÁS
+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS
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50 nyelven, anyanyelvi, diplomás, gyakorlott szakfordítókkal!
Kedvezményes árak. I.L.I Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u.
2. Tel.: 06-20-556-2653, 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. Kerítésfestés. 06-30-747-6090
+ KÖNYVELÉS, cégalapítás,
munkabérszámfejtés, tanácsadás. Irodák: Gödöllő, Szada.
Tel: 30/592-1856, 30/508-1380,
28/784-752
+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS, fürdőszobák,
régi fűtési rendszerek, vízvezetékek felújítása. CIRKÓK, GÁZKÉSZÜLÉKEK, KONVEKTOROK karbantartása felújítása,
javítása. Tel: 06-20-9527-289,
06-28-476-229
+ SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon bizalommal,
házhoz megyek. Számítógép
szerelés, rendszer és programtelepítés, vírusirtás garanciával.
Hétvégén is! Tel: 06-30-3339201
+ Velux árnyékolók 1 hetes
szállítási határidővel: -külső
hővédő rolók, -belső fényzáró
rolók, -roletták, -stb. Érd.: KorMon Nyílászáró Kft. Gödöllő,
Kossuth L. u. 26.
Tel.: 06-30-280-

9375; 06-30-398-4815
+ SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS.
Ingyenes árajánlat! Tiszta, rendes munka! Tel:
06-20-4359-650
+ KÖLTÖZTETÉS! BÁRMIT, BÁRHOL, BÁRMIKOR! Igény esetén
RAKTÁROZÁST, LOMTALANÍTÁST is vállalunk. Tel: 06-70-6216291
+
DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉLKÜL.
Tóth Tamás 06-70-5025620
+ ROSSZUL ÉRZED
MAGAD? Betegségeket
kiváltó lelki okok oldása Gödöllőn ThetaHea-

+ DUGULÁS ELHÁRÍTÁS falbontás nélkül. Ázások csőtörések megszüntetése. Vécék tartályok csapok szifonok cseréje.
Csatorna kamerázás. VÍZSZERELÉS. 06-20-491-5089
+ BETEG TAXI 0-24 Fizetős,
minőségi, egyedi igényeket és
időpontokat figyelembe véve
vállalunk személyre szabott betegszállítást a nap 24 órájában.
Hétvégén is. Tel: 06-70-7702338
+ Műanyag és alu redőnyök, fix,
rolós, nyíló szúnyoghálók, harmonika ajtók, reluxák 2-3 hetes
gyártási határidővel! Kor-Mon
Nyílászáró Kft. Gödöllő, Kossuth L. u. 26. Tel.: 06-30-39848-15, 06-28-423-739. Web:
www.kormon.hu; Email: kor-

ling technikával. Élj kevesebb
stresszel hosszabb ideig - elégedettségi garanciával! Kérj
időpontot most: 06-20-3674274
+ LAKÁSOK, IRODÁK KÖLTÖZTETÉSE,
lomtalanítás.
Pianínó-, páncélszekrény szállítás. Hétvégén is. NEER
TEHER 06-70-648-7660
+
REDŐNYJAVÍTÁS,
GURTNI CSERE egész
Pest megyében garanciával,
megbízható szakembertől,
szolid áron, 48 órán belül.
Ingyenes kiszállással. 0670418-3032

mon@invitel.hu
+ VASALÁST VÁLLALOK 0670-408-2969
EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS
+ Gyógypedikűr: tyúkszem,
szemölcs,
bőrkeményedés,
vastag benőtt gombás köröm
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Ugyanitt lé és cefre alma: 60-100 Ft/
kg-ig. Tel: 06-28411-298,
06-204359-650
+ Vadonatúj AEG
típusú kerámia-tetős villanytűzhely
eladó. Érd: 06-28417-137
+ Eladó egy kárpitozott ülőgarnitúra, 120 literes
villanybojler, 150
db 30x30 cm fehér
márványlap, 5dbos trópusi fából
készített kerti garnitúra. Tel: 06-20213-9189

kezelése, ápolása. Talpmas�százs. Óvakodjon a feketén
dolgozó házaló kontároktól! 30
év szakmai háttér. Bárándi József 06-20-532-7275
KIRÁNDULÁS
+ Az ismert magas színvonalon
kirándulást szervezünk május
21-27-én: Fekete erdő- Elzász
(6nap) félpanzió 173.900.Részletekben is lehet fizetni.
Befiz: Febr.28. és ápr.15-én a
Vadász boltban 14-16 között.
Érd: Tóthné Anci: 06-28-415685, 06-30-268-5596
OKTATÁS
+ MATEMATIKA – korrepetálást (2.általánostól), emelt- és
középszintű érettségire való
felkészítést vállal gödöllői középiskolai tanár. Főiskolások,
egyetemisták segítése is! 0620-380-2268 (du., este hívható)
+ Iskolaérettségi vizsgálat, iskola-előkészítő
foglalkozás,
logopédiai terápiák, írás, olvasás, helyesírási problémák kezelése. Marcsi Mosoly Szigete
www.logopedia-fejlesztes.hu
tel: 06-20-414-9960
ADÁS-VÉTEL
+ 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 HAGYATÉKOT. Legmagasabb áron vásárolunk első
vevőként! Tel: 70/942-0806,
20/465-1961
+ ALMAVÁSÁR! Ismét kapható
CSÁNYI ALMA: Idared, Zöld
és KR-11-es (Jonatán, Starking
keveréke). 150-250 Ft/kg-ig.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
+
AKKUMULÁTOR minden típusú
gépjárműhöz
szaküzletünkben
vagy kiszállítással.
Szolgáltatásaink:
beszerelés,
bevizsgálás, töltés-mérés, szaktanácsadás. Minőségi akkuk, új
akciók. Gödöllő, Dózsa Gy. út
50. (Temetővel szemben) 0630-536-4300, 28/611-728 www.
akkugodollo.hu
EGYÉB
+ 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-,
Napraforgóméz.
720ml-es
csavaros tetejű befőttes
üveget cserébe elfogadok.
Házhoz
szállítás. Szabó Méhészet Gödöllő, Lovas u.3. 28/417-913
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Gödöllői Forrás Szociális Segítő
és Gyermekjóléti Központ

Gödöllői Forrás Szociális Segítő
és Gyermekjóléti Központ

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

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

pályázatot hirdet

pályázatot hirdet
Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ

Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ

óvodai és iskolai szociális segítő
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

családsegítő/ esetmenedzser
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

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

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

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó
lényeges feladatok:
Gödöllő járás közigazgatási területén segítségnyújtás a köznevelési intézményekbe járó gyermekek, családjuk, illetve
a köznevelési intézmény pedagógusai számára
egyéni, csoportos, közösségi szociális munka eszközeivel.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges
feladatok: A családsegítő, vagy az esetmenedzser munkakörébe
tartozó feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak
jogállásáról szóló”
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
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,
végzettséget igazoló okirat
másolata, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában
foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő
kezeléséhez hozzájárul
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje:
2019. február 22.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Gödöllői Forrás Szociális Segítő
és Gyermekjóléti Központ címére történő megküldésével
(2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel út 4.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosítószámot: 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

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak
jogállásáról szóló” évi XXXIII. törvény rendelkezései 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 foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggő
kezeléséhez hozzájárul
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje:
2019. február 22.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és
Gyermekjóléti Központ címére történő megküldésével
(2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel út 4.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: G-8 , valamint a munkakör megnevezését:
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 Gyermekjóléti
Központ,Pest megye, 2100 Gödöllő, Ganz Ábrahám utca 7.

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

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 25.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 25.
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Beküldési határidő: 2019. február 12.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Szulcsán Julianna, Grunner Gabriella
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Rutsch Richárd, Dobrovits Enikő
A Happy Box 2000 Ft-os utalványát nyerte: Malikné Bajnóczi
Erika
A Városi Mozi ajándékát nyerte: Koncz Zsolt, Ajkler Szabolcs
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Körmendi István, Szatmáry Sándorné
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 adják meg!

2019. február 5.

