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Megújuló épületek és közterületek
Gödöllő arculata rendkívül sokat változott az elmúlt évek során, s ez a
tendencia folytatódik idén is. Újabb
szakaszba lép a Várkapitányi lak helyreállítása,
de a kerékpáros közlekedés, az út- és csatornahálózat, a közvilágítás
fejlesztésére is jelentős
összegeket szán az önkormányzat.
Mindezek mellett tovább szépül a főtér
és két új lakótelepen is telepítenek térfigyelő kamerákat a közbiztonság növelése érdekében.
A Várkapitányi Lak műemlék épületének felújítása új szakaszba lépett. Míg a
korábbi ütemeiben az épület szerkezeti
megerősítését és külsőhelyreállítását
végezték el, 2019-ben a teljes körű belső műemléki helyreállítására és a mai
kor igényeinek is megfelelő közösségi
célú kialakítására kerül sor: elkészülnek a belső nyílászárók, padlószerkezetek, elektromos és gépészeti rendszerek, mosdók, valamint a helyiségek
falainak és mennyezeteinek felújítása,
illetve restaurálásra kerül a barokk falépcső valamint sor kerül az ingatlan
területén belüli közműmunkákra.
(folytatás a 3. oldalon)
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Portré

A GEAC-pályától a tévéstúdióig

– Nyilvánvalóan a sport mindig is központi szerepet töltött be az életedben…
– Ez így van. Kezdettől fogva mozgékony
gyerek voltam, így egyenes út vezetett a
Hajós Alfréd Általános Iskolába, méghozzá
annak sporttagozatára. A suliban kezdetben kézilabdáztam, majd kilencéves korom
környékén Szörényi Pista bácsi keze alatt a
GEAC-ban kezdtem el atlétikával foglalkozni.
Eleinte sok mindent kipróbáltam, majd tizenkét évesen a rúdugrásnál kötöttem ki.
– Miért pont annál?
– Az edzőm javasolta. Azt mondta, szerinte
nekem ehhez van érzékem és tehetségem.
Kipróbáltam és rájöttem, hogy ez egy nagyon
nehéz, de ugyanakkor klassz és szép sport.
– Szerény ember vagy, így nem szoktál
az eredményeiddel kérkedni...
– Maradjunk annyiban, hogy Magyarországon a rúdugrás élmezőnyéhez tartoztam.
Imádtam a GEAC-os időket. Jó hangulat,
baráti légkör uralkodott, emellett kiváló pedagógusvénával megáldott edzők foglalkoztak
velünk. A mai napig hálás szívvel gondolok
vissza arra az időszakra.
– Középiskolás korodban nem ment a
tanulás rovására a rúdugrás?
– Szerencsére nem. A Hajós iskola után a
Református Líceumba kerültem; mivel édesanyám ebben az intézményben tanított, mindig előbb tudta, hogy milyen jegyet kaptam,
mint én. A mi családunkban már akkor működött az e-napló, amikor még ki sem találták.
– Az egyetem alatt is folytattad a versenyzést?
– Igen, ezt nem lehet abbahagyni egyik
pillanatról a másikra. Rendszeresen jártam
versenyekre. Előfordult, hogy egy-egy előadás helyett is edzésre mentem. Először az
ELTE testnevelés-történelem szakát kezdtem
el, de mindig is sportújságíró és kommentátor
szerettem volna lenni, ezért úgy gondoltam,
ennek később gyakorlati hasznát veszem.
Végül diplomát a Budapesti Kommunikációs
és Üzleti Főiskolán kommunikáció és médiatudomány, elektronikus szakirányán (tévé,
rádió) szereztem.
– Milyen élményeid fűződnek ehhez az
időszakhoz?
– Mivel jómagam tényleg tanulni mentem
oda, így felejthetetlen az a korszak. Minden
érdekelt, amit oktattak. Kiváló tanárok ismer-

tettek meg bennünket a
szakmával. Például a Kossuth Rádió, az RTL Klub,
az MTI, illetve az országosan ismert médiumok szakemberei tanítottak nálunk.
Belekóstoltam a rendezésbe, a műsorvezetésbe és
az operatőri szakmába is.
– Melyik volt a kedvenced?
– Mindegyik érdekesnek bizonyult, de ha ki kell
emelni valamit, akkor az legyen a műsorvezetés.
– Majd jött a nagybetűs élet...
– A főiskola után még
egy ideig sportoltam, viszont 2014 májusában az
Eurosport magyar nyelvű
szerkesztősége létrehozta a hosszabbitas.
hu nevű weboldalt, ahová gyakornokokat kerestek. Kapva kaptam az alkalmon és jelentkeztem. Szerencsére a felvételi és az egyéb
tesztek sikerültek, így felvettek.
– Konkrétan mivel foglalkoztál?
– Kezdetben híreket írtam, később interjúkat és tudósításokat készítettem. Tartalmas
és hasznos időszak volt ez számomra. Idővel sikerült előbbre lépnem és két esztendeje már szerkesztőként dolgozom; mára
a nevünk is megváltozott: eurosport.hos�szabbitas.hu. Fentebb már említettem, hogy
világéletemben a sportújságíróskodás és a
kommentátorok világa vonzott. Az egyiket
már kipipálhatom, de a másik még hátra van.
– Pár napja a hamarosan megújuló internetes GödöllőNettv munkatársa lettél…
– Adódott egy lehetőség, hogy az Eurosport mellett Gödöllőn is dolgozhassak a szakmámban, jelen esetben a GödöllőNettv-nél,
mint műsorvezető-szerkesztő.
– Mit lehet tudni erről bővebben?
– A város ismert, népszerű, érdekes életpályát befutott lakosaival kötetlen, jó hangulatú, de tartalmas beszélgetéseket tervezünk,
minden héten egy valaki kerülne terítékre.
Emellett újdonság lesz az az összefoglaló,
ami a hét legfontosabb gödöllői eseményeit
gyűjti egy csokorba. Az adások a GödöllőNettv Youtube- és Facebook-oldalán, a Gö-

Fotó: Tatár Attila

Tősgyökeres gödöllőiként Jaeger Ákost nem nagyon kell bemutatni, már ami a
sportbarátokat – itt is elsősorban az atlétika rajongóit – illeti. Az egykori rúdugró pályafutása befejezése után sem távolodott el a sporttól, hiszen jelenleg az Eurosport
magyar nyelvű honlapjánál dolgozik szerkesztőként; de ami legalább ilyen fontos
vele kapcsolatban az az, hogy a hamarosan megújuló és friss műsorszerkezettel
jelentkező gödöllői webtelevíziónál, a GödöllőNettv-nél lesz műsorvezető és beszélgetőpartner. Múltról, jelenről és jövőről társalogtunk az egykori sportolóval, akinek
első műsorvezetői bemutatkozása Gödöllőn, az Év Sportolója díjátadáson esedékes.

Jaeger Ákos

döllői Szolgálat online felületén és Facebook
oldalán, illetve a godollo.hu-n is láthatóak
lesznek. Fontos kiemelni, hogy ezen beszélgetések írott és rövidített változata a Szolgálatban is megjelenik. Mivel alapvetően érdekelnek az emberek, így remélhetőleg színes
és érdekes adások születnek. Természetesen a szerkesztés is közel áll hozzám, abban
is részt veszek.
– Még egy pici atlétika: valamikor a távoli jövőben visszatérnél abba a világba?
– Szakmai feladatokat szívesen vállalnék,
de az edzőség is érdekel. Ki tudja, mit hoz a
jövő?...
– Az atlétikán kívül melyik sportok a favoritok nálad?
– Labdarúgás, tenisz, NFL, NBA.
– Gödöllőről elmondhatjuk, hogy kutyabarát település, ami rengeteg kutyás rendezvénynek is otthont ad, te viszont csak
egy kutyának…
– Van egy kétéves, fekete labradorom, aki
Momó névre hallgat. Imád játszani és néha
az az érzésem, hogy sosem fárad el. Simán
végiglabdázna egy egész napot és ha vízet,
tavat, folyót lát, azonnal rohanna bele.
– A munka mellett marad szabadidőd?
– Persze. Ilyenkor elmegyek kondizni vagy
focizni, mert mozgás nélkül nem tudok élni.
Ebben Momóval rokonlelkek vagyunk.
cr
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Közélet

Megújuló épületek és közterületek
(folytatás az 1. oldalról)
A Várkapitányi Lak helyreállítására az
idei költségvetésben 226.507 E Ft-ot különítettek el, ez az összeg nem csak a közbeszerzésben meghatározott munkákra biztosít fedezetet, hanem a 2019-ben jelentkező
egyéb feladatokra is, mint további termek
festőrestaurálása, műszaki ellenőrzés és
művészettörténeti munkák.
Az idei fejlesztések között jelentős helyet
foglalnak el az infrastrukturális beruházások, amelyekre 1.101.376.000 forintot szán
idén az önkormányzat. Ezen belül járdák
építésére 35 millió, útépítésre 405 millió,
parkoló építésre 20 millió forint áll rendelkezésre.
Az útépítésre szánt 405 millió forinthoz
pályázaton elnyert forrásokkal is kiegészülnek, amelyekből idén megvalósulhat többek között a Rét utcai csomópont felújítása, ·a Szőlő utca–Szent János utca–Röges
utca körforgalom kiépítése, a Berente utcai
útépítés, a Juhar utca út és csapadékvíz elvezető rendszer építése, valamint, több út
stabilizálása.
Folytatódnak a kerékpáros fejlesztések
is, idén kerékpárút-építésre 182.209.000
Ft kerül tervezésre, amely a VEKOP-pá-
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lyázaton nyert 123.891.000 Ft-ot és az
önkormányzati önrészt 58.318.000 Ft-ot
is tartalmazza. 2019-ben a Haraszti úton a
Dózsa György és a Lear Corproration közötti szakasz és a Dózsa György út–Ádám
utca közötti szakasz valósulhat meg.
A járdakeretből a Szabadka utcában, a
Munkácsy és Bethlen G. utca között, és a
Béri Balogh Ádám utcában terveznek fejlesztést.
Folytatódik a gyalogátkelőhelyek építése
és felújítása is, erre 14.5 millió forintot különítettek el. Ez tartalmazza a gyalogátkelőhelyek biztonságát javító forgalomtechnikai
berendezések beszerzését, telepítését és
a zebrák megvilágításának javítását.
A térfigyelőrendszer bővítése iránt egyre
nő a lakossági igény, idén 14 millió forintot biztosít erre a célra az önkormányzat,
ami továbbra is kiemelten kezeli a helyi

bűnmegelőző, közbiztonsági feladatokat a
helyi lakosok biztonságát. A tervezett ös�szegből a Kazinczy lakótelepen, valamint
a Szent István téri lakótelepen telepítenek
kamerákat. Az előirányzat tartalmazza még
az ehhez szükséges háttér fejlesztéseket.
A közműfejlesztések sorában jelentős
helyet foglal el a közvilágítási hálózat korszerűsítés. Erre 410 millió forintot fordítanak idén, de a víz- és szennyvíz-elvezetésre és a szennyvíztelep, szennyvízhálózat
rekonstrukciójára is 410.4 millió forintot
különítettek el.
Mindez persze csak egy szelete az idei
gödöllői fejlesztéseknek, amelyekről bővebben tájékozódhatnak az érdeklődők a
költségvetésben a www.godollo.hu oldalon,
a testületi ülések menüpont alatt.
(db)

900 fát érintenek az ápolási munkák növényekkel szépítenek
A VÜSZI Nonprofit Kft. 2019. január és
március között a város több helyszínén
végez faápolási munkákat. Olyan szükséges beavatkozásokat végeznek el, mint a
fagyöngymentesítés, száraz koronarészek
eltávolítása, épület állagmegóvás miatt történő gallyazás, légvezeték, valamint út- és
járdaűrszelvények fenntartása miatti történő
gallyazás. (A koros fák esetén kiemelt figyelmet fordítanak a fa stabilitására, egészségi
állapotára, így akár egy beteg fa még több
évtizedig is a parkok értékes alkotóeleme
lehet.)
A fák jelölése esetében három különféle
jelzést alkalmaznak. A ponttal jelzett fákon
gallyazási munkákat végeznek, a függőleges vonallal jelzett fákon erősebb visszavágás szükséges a fa egészségi állapota miatt, valamint néhány helyen vízszintes vonal
is feltüntetésre került, mely a kivágást jelenti
a menthetetlen, vagy már kiszáradt növények esetében.
A munkák a következő területeket érinti:
A Dózsa György út mentén a Berger udvar
melletti területen a nyárfák ápoló metszése,
a lombkorona súlyát könnyítő fiatalítása történik meg a fagyöngy és a száraz ágak eltávolítása mellett.
Az Ady Endre sétányon a fák száraz ágainak eltávolítása, fagyöngymentesítése, valamint kiemelten a
koros fák ápoló metszése zajlik. A
szervízút menti fák stabilizáló gal�lyazását is elvégzik, az úttest feletti
lombkorona részek visszavágásával. Az Alsópark területén a balesetveszélyes fák száraz ágainak eltávolítása is megtörténik, elsősorban
a sétányok mentén.

A Kazinczy körúti lakótelep esetében
épület állagmegóvás miatti, fagyöngy mentesítési szempontok, valamint lombkorona
alakítás miatt történik elsősorban beavatkozás, hasonlóan Máriabesnyő több pontjához. Utóbbi területen az elektromos vezetékek körüli űrszelvény biztosítása is fontos
szempont.
A fenti helyszínek mellett folyamatosan
végezzük a kertvárosi részeken az utak űrszelvényének fenntartása miatti gallyazási
munkálatokat, ahol az útpadkától mért 4
m magas űrszelvényt szükséges biztosítanunk.
A március végéig tartó faápolási időszakban több, mint 900 fa esetében történik valamilyen kezelés.
A munkálatok ideje alatt több parkoló- és
útszakasz átmenetileg lezárásra kerülhet,
illetve rövid ideig forgalomkorlátozásokra lehet számítani. A VÜSZI ezekről tájékoztatja
a lakosságot, s kéri, hogy a tájékoztató táblán feltüntetett időszakban gépjárműveikkel
ne akadályozzák a munkálatokat! A kellemetlenségek miatt kérik az érintettek szíves
türelmét és megértését!		
(k.)

GIM-ház
A fejlesztések sokszor megváltoztatják az egyes területek arculatát. Így történt ez a Körösfői utcában is, ahol a
temető korábbi rossz állapotú kerítése helyett elkészült
az új temetőfal, valamint parkolókat alakítottak ki.
A GIM-ház fiatal művészei most a terület további
szépítését, valamint a régi művésztelep utcaképének
megőrzését, és az új parkoló zöldesítését tűzték ki célul, a fűzépítészet technikájával.
A projekt keretében a parkoló betonfalát örökzöld és
virágzó növényekkel futtatják be, ezen kívül a parkoló
négy kijelölt helyén élő fűzfaszerkezetre felfuttatott növényinstallációt készítenek.
A kezdeményezést az önkormányzat is támogatja,
a növények kiválasztását a VÜSZI szakembereivel
egyeztetik.
A koncepció Vati Vivien és Takács Edvárd tájépítészek szakmai vezetésével valósul meg, a projekt kurátora Hidasi Zsófi, a GIM művészeti vezetője. A koncepció kidolgozásában a már említetteken kívül Guba
Sándor építész, Guba Ilka fotóművész, Remsey Dávid
grafikusművész, Révész Gabriella építész és Szűcs
Gábor építész vesznek részt.
A fűzstruktúrák elültetésére a tervek szerint március
egyik hétvégéjén kerül sor két napos workshop keretében. A szervezők a megvalósítást közösségi eseményként képzelik el, időponjáról hamarosan döntés
születik.
j.
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Ha nem érkezett meg
a Gödöllői Szolgálat
Az elmúlt hetekben folyamatosan érkeztek a panaszok, hogy lapunk több városrészben nem jutott el az
olvasókhoz, volt aki jelezte, már hosszabb ideje nem
kapott Szolgálatot.
A terjesztővel történt megállapodás szerint lapunknak minden héten legkésőbb szombat délig meg
kell érkeznie az olvasókhoz. Kérjük, hogy amennyiben
ez nem történik meg, úgy azt minél előbb jelezzék a
+36-20-4952420-as telefonon, valamint a terjesztes@hiretvisszuk.hu, vagy az info@szolgalat.com
e-mail címeken!
A terjesztési problémákért elnézést kérünk !

Közélet

Egy félév, 15 betörés
Pest megye települései közül Budaörsön történt a legtöbb betörés a
múlt év első felében, Gödöllő a 9.
helyen áll a budapestkornyeke.hu
portál bűnözési statisztikája szerint.
Az összeállításban a főváros környékének 85 települése közül az a 11
szerepel, ahol 13-nál több betörés
történt 2018 első hat hónapjában.

Egyetem és főiskola: Jövőre
csak középfokú nyelvvizsgával

Korai volt a középiskolások öröme, amikor a múlt héten
a sajtóban felreppent az a hír, hogy mégsem kell jövőre
középfokú nyelvvizsga annak, aki felsőfokú oktatási intézménybe szeretne felvételizni. Nem kellett hozzá sok idő,
az oktatási tárca
cáfolta a hírt.
Az
Emberi
Erőforrások
Minisztériuma
megerősítette:
2020-ban
az
egyetemre vagy
főiskolára való
felvétel alapfeltétele lesz a legalább B2 szintű,
általános nyelvi,
komplex nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű okirat, valamint a legalább
egy emelt szintű érettségi vizsga vagy felsőfokú végzettséget tanúsító oklevél. Utóbbi alól csak a művészet képzési
terület kivétel. A rendelkezést még 2014 decemberében
fogadták el.
A Nyelviskolák Szakmai Egyesülete szerint, noha az
utóbbi időben nőtt azok aránya, akik rendelkeznek nyelvvizsgával, a rendelkezéssel még így is a jelentkezők 40
százaléka nem nyerne felvételt.
A diákok jelentős része az emelt szintű nyelvi érettségivel igyekszik megszerezni a szükséges okiratot. Azt azonban nem árt tudni, hogy az emelt szintű nyelvi érettségi
vizsga nem feltétlenül azonos a középfokú nyelvvizsgával.
Ha a diák idegen nyelvből, illetve a nyelvoktató kisebbségi oktatásban nemzetiségi nyelvből emelt szintű érettségi vizsgát tesz, és sikeresen teljesíti az érettségi vizsga
írásbeli és szóbeli vizsgáit is, akkor az
a) ha legalább 60%-ot ért el, középfokú (B2) komplex
típusú,
b) 40-59% elérése esetén alapfokú (B1) komplex típusú,
államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű.
Ebben az esetben az érettségi bizonyítványok vagy tanúsítványok ugyanolyan hiteles, államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványnak számít, mint bármelyik nyelvvizsga
központ által kiállított kemény fedeles nyelvvizsga-bizonyítvány.
(kj)
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A listavezető Budaörs 47 esettel, a
második Érd 42-vel, a dobogó 3. helyére pedig Szentendre került, ahol
28 esetben kellett betöréshez kivonulniuk a rendőröknek.
Városunkat Pomáz, Dunakeszi,
Szigetszentmiklós, Törökbálint és
Vác előzi meg a listán.
A rendőrségi adatok szerint Gödöllőn 15 esetet jelentettek ez idő alatt.
A listára Kerepes és Biatorbágy
került még fel, mindkettő 13-13 betöréssel.

A többi település azért nem szerepel a listán, mert 13-nál kevesebb
betörést jelentettek a rendőrségen.
Ez részben jó, ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy nincs az agglomerációban olyan település, ahol
egyetlen betörés sem történt a tavalyi év első felében.
Lehet, hogy a gödöllői 15 esetre
sokan csóválják a
fejüket, mert úgy
vélik jóval több
esetről hallottak,
ám nem árt tudni,
a rendőrség csak
azokat az eseteket regisztrálja és
csak akkor indít
nyomozást,
ha
hozzá a hivatalos
feljelentés megérkezik!
Mint arra már
lapunk is többször
felhívta a figyelmet, 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 elkövetésekor tegyenek rendőrségi feljelentést, mert a rendőrség csak abban az
esetben intézkedhet!
-dz-

Katások és evások figyelem!
Közeledik a bevallási határidő

Egyre több kisvállalkozó választja a kisadózók tételes adóját, közismertebb nevén a katát. Az ő számukra már csak néhány nap, és itt a bevallás
ideje.
Az egyéni vállalkozók közül a legtöbben a kata szerinti adózást választják, míg a második helyen a személyi-jövedelemadó (szja) szerinti adózást választók állnak. A „dobogó harmadik fokára” pedig az egyszerűsített
vállalkozói adó (eva) került fel, derül ki a NAV adataiból.
A kisadózó vállalkozóknak a napokban nem árt odafigyelni, nekik
ugyanis már most el kell készíteniük bevallásukat.
Az evás és katás vállalkozók bevallási határideje 2019. február 25-e,
míg azoknak, akik nem ezekbe a kategóriába tartoznak, azoknak május
20-a a határidő, épp úgy, mint az adószámos magánszemélyeknek.
A NAV idén már nem csak a magánszemélyek, hanem az őstermelők
és az egyéni vállalkozók szja-bevallását is elkészíti. Az egyéni vállalkozóknak jóvá kell hagyniuk vagy ki kell egészíteniük az adóhatóság bevallástervezetét.
A vállalkozónak meg kell néznie, hogy minden jövedelemtípusa bekerült-e a bevallástervezetbe, hiszen a NAV csak azokról a jövedelemtípusokról tud, amiről információt kapott, akár kifizetők révén, akár a munkáltatóktól.
Ha a kata szerint adózó a tavalyi évben átlépte a tizenkétmillió forintos
bevételi értékhatárt, a fennmaradó részre negyven százalék különadót kell
fizetnie. Ezt az összeget is február 25-ig kell befizetni az adóhatóságnak.
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Vonat helyett pótlóbuszok
A legfontosabb tudnivalók!
Február 4-vel megkezdődtek a Budapest–
Hatvan vasútvonal pályarekonstrukciójának munkái, amit a vonatforgalom kizárása mellett végeznek. Emiatt szünetel a
vasútforgalom Pécel és Aszód között, várhatóan a decemberi menetrendváltásig.
Ez idő alatt az utasokat vonatpóló buszok
szállítják vagy választhatják a HÉV-et is,
ahol a felújítás ideje alatt elfogadják a vasúti jegyeket és bérleteket.
Lapunk folyamatosan igyekszik a témában tájékoztatni a lakosságot, most azokat
a témákat gyűjtöttük össze, amivel kapcsolatban az elmúlt héten a legtöbb kérdés
érkezett hozzánk.
Az ideiglenes „állomást” a Volánbusz-pályaudvarnál alakították ki, itt hamarosan megnyílik a konténerváró, ahol a
jegypénztár is helyet kap. Addig ideiglenes
mobilpénztár üzemel. Menetjegyet vásárolhatnak az interneten is: a jegyvasarlas.
mav-start.hu oldalon.
A pótlóbuszokra csak érvényes jeggyel
lehet felszállni, a buszon nincs jegyváltási
lehetőség,

A buszok nem akadálymentesek és nincs lehetőség kerékpárszállításra
sem.
A munkák a menetrend
szerinti vasúti forgalom
teljes kizárása mellett történnek, így a vasútvonal
biztosító
berendezését
is kikapcsolták. Emiatt a
Pécel–Isaszeg–Gödöllő
szakaszon lévő közúti átjárókban a fényjelző berendezések és a sorompó
berendezések nem működnek, azokat letakarták.
Az átépítés idején az érintett vasúti átjárókat Andráskereszttel biztosítják,
mely esetben a KRESZ
előírásait kell betartani.
A munkavonatok közlekedése alkalmával az egyes
átjárókon jelzőőrök biztosítják a vasúti átjárókat.
(j.)

Figyelem! Lezárják az Arborétumi és az Isaszegi úti átjárót!
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 útvonalon
közlekednek, és nem érintik a Gödöllő, Autóbusz-állomás és a
Gödöllői Gépgyár közötti megállókat.

Február 14-én, csütörtökön 11:00-19:00 óra között, valamint
február 25-én, hétfőn 11:00-19:00 között a nagygépes vágányszabályozás miatt az Isaszeg–Gödöllő szakaszon a gépgyári
vasúti átjárót is lezárják a közúti forgalom elől. A vonatpótló
buszok ez idő alatti közlekedéséről a MÁV megkeresésünkre
az alábbi tájékoztatást adta:
A vonatpótló buszok terelt útvonalon közlekednek, az Isaszeg és a Gödöllő-Gépgyár megállóhelyeket nem érintik, helyettük Pécel–Gödöllő-Gépgyár viszonylatban új pótlóbuszok
közlekednek. A délutáni Pécel–Gödöllő viszonylatúak a jelzett
két napon nem járnak.
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Jászok találkozása
A hónap végéig látható a Civil Házban a Duflex „Arcélek-Generációk
találkozása” című fotókiállítása.

galmazott, a Jász Világtalálkozón
megtapasztalt érzést szeretnék
átadni a most bemutatott fotókkal.
(k.j.)

Zeneiskolai farsang

Fotók: Tatár Attila

A fotók válogatást adnak a XXIV.
Jász Világtalálkozó felvételeiből
melyeket Danis János EFIAP/p
minősítésű fotóművész, Tóth
Péter és Pető István készített.
A megnyitón Pelyhe József alpolgármester mondott köszöntőt,
aki kimelte, jó, hogy a fotók által
megismerhető a népcsoport és a
tájegység múltja, ami szerves része a magyar kultúrának. A jászok
töténetével megnyitón dr. Farkas
Kristóf Vince történész ismertette meg a hallgatóságot, s úgy fo-

Február 2-án, szombaton délután-este a Művészetek Háza színháztermében teltház előtt rendezték meg a Frédéric Chopin
Zenei AMI hagyományos farsangi műsorát, ami minden esztendőben sok-sok mosolyt csal az arcokra és szerez vidám perceket a nézőknek, szereplőknek egyaránt.
A két részletben színpadra vitt előadások során többször is tombolasorsolást tartottak. A bevételből és támogatásokból a
zeneiskola zenepavilonjára gyűjtenek idén.
Konferált: Gordos Éva, Unger Balázs. Színpadrendező Kovács Zsolt, Lázár Attila, Szitha Miklós és Pertis Szabolcs volt. A két
előadás szünetében táncház várta a jelentkezőket.
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A Házasság hete: Randevú
egy életen át
Érdekes, hagyományokkal és újkeletű ünnepekkel színesített hét vár
ránk. Február 14. Bálint napja – a
szerelmesek számára igazi pirosbetűs ünnep –, amihez kapcsolódóan több egyházi és civil összefogásával idén is megrendezik a
Házasság Hete rendezvénysorozatot, amelynek nyitónapja február
második vasárnapja, a Házasság
Világnapja volt. Közel két évtizede
Angliából indult el ez a kezdeményezés, amely Valentin-nap környékén
minden
évben egy hétig
a házasság és a
család fontosságára kívánja irányítani a figyelmet.
Mára 4 kontinens
21
országában
kapcsolódhatnak
be a programokba az érdeklődők.
Hazánkban az országos eseménysorozatot 2008
óta rendezik meg.
A Házasság Hete olyan széles
körű összefogásra törekszik, ami
gyakorlati példamutatással, tudományos kutatások eredményeivel,
bibliai és erkölcsi érvekkel támasztja alá a házasság örökkévaló ér-

tékét. Bátorít minden olyan helyi
kezdeményezést, amely hidat épít
az adott közösség környezetében
élő házaspárok és családok felé,
amely segíti életüket, boldogulásukat. Nyíltan beszél a házasság mindennapi valóságáról, örömeiről és
feszültségeiről. A programsorozat idei mottója:
Randevú egy életen át.
A rendezvénysorozat
jelentős többettartalmat
ad a Szent Bálint napjának, vagyis a Valentinnapnak is, amit feburár
14-én ünnepelünk, és
napjainkban leginkább a szerelmesek napjaként tartják számon.
Szent Bálint ugyanis többek között
a jegyesek védőszentje, ő a pártfogója a fiatal házasoknak, valamint
az epilepsziásoknak és a hasfájósoknak is, bár e két utóbbiról nem
igazán szokott szó esni.
(j.k.)

Plusz egy előadás
február 27-én, 19 órakor!
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teleki pál egyesület – közgyűlés
Tisztelettel meghívjuk és várjuk tagtársainkat és a tevékenységünk iránt érdeklődőket közgyűlésünkre, amelyet 2019.
február 23-án (szombaton) az alábbi napirend szerint tartunk
a Premontrei Gimnázium B épületének aulájában (Gödöllő,
Takács M. u. 2.).
A közgyűlés napirendje:
15–16 óra között: a szükséges adminisztrációs teendők intézése
– (Regisztráció, tagdíjak, támogatások befizetése, jelentkezések
kirándulásokra, a 2018-es évkönyv átvétele, stb.)
– Közben az elmúlt év eseményeiről készült képek folyamatos vetítése
16 órától:
– Közgyűlés megnyitása
– Emlékezés elhunyt tagtársainkra
– Beszámolók az egyesület múlt évi tevékenységéről és gazdasági
helyzetéről
– Teleki Pál Emlékérem és Teleki Pál Oklevél átadása
– Bakos István művelődéskutató, a Bethlen Gábor Alapítvány ügyvivő kurátorának „Teleki Pál utóélete” című előadása
– Az egyesület első félévi programjának ismertetése
– Pogácsás Est: baráti beszélgetés a gimnázium ebédlőjében
15–16 óra között és a Pogácsás Est időtartama alatt folyamatosan
vetítjük az elmúlt év eseményeiről készült képeket. Minden kedves
tagtársunkat tisztelettel hívjuk közgyűlésünkre!
Baráti üdvözlettel: a Teleki Pál Egyesület elnöksége

civil
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A bagoly könyvesbolt ajánlata

A természetfilmezés kezdetei
David Attenborough
világszerte generációkat tanított a természet szeretetére és
tiszteletére. Sokan
legendás filmjeinek
köszönhetően ismerték meg bolygónk
szépségeit.
Hogyan lett az egykori ifjú, lelkes gyártásvezető
gyakornokból a XX. század
legmeghatározóbb
természetfilmese?
Nehéz elhinni, hogy mindez a
véletlennek és a spórolásnak köszönhető!
Nos, David Attenborough könyvében 1952-ig utazunk vissza
az időben, ekkor került ugyanis a
BBC-hez, s indult el különleges
karrierje. Mindössze két évnek kellett eltelnie, hogy 1954-ben első Tv
stábjával, új megközelítésekkel és
a szokásos szakmai háttértől eltérő technika megoldásokkal útnak
indulhatott, hogy ritka és különleges állatokat gyűjtsön a Londoni
Állatkert számára, és minderről
filmeket készítsen - a BBC új, Állatkerti gyűjtőutak című sorozatát,
ami hatalmas sikert aratott.
A könyv az első három utazás történet meséli el, melyek során David Attenborough társaival a helybeli őslakosokkal együtt kutatott az
akkori Brit Guyanában, Indonéziában és Paraguayban. Volt dolguk
pirájákkal, kajmánnal, szökésre
mindig kész pekarikkal. Megküz-

döttek a komisz
terepviszonyokkal, a kiszámíthatatlan folyókkal.
A könyv segítségével az olvasók
nem csak e távoli
tájak szépségeit
és érdekességeit
ismerhetik meg,
hanem bepillantást nyerhetnek a
természetfilmezés kezdeteibe is.
Az Egy ifjú természettudós történetei első kiadása
magyarul Titokzatos állatok nyomában címmel 1993-ban jelent
meg, most azonban egy új fordítást tarthat kezében az olvasó, a
szerző új előszavával és frissített
képanyaggal.
Az új kiadás sokaknak szerez örömet. Milyen csodálatos lenne, ha az
itt említett filmeket is láthatnánk! Ki
tudja, talán egyszer még erre is sor
kerülhet, az eredeti kópiák ugyanis
nemrég kerültek elő a BBC filmraktárából. Vetítsük igazi kuriózum
lenne, mivel 1954-ben még csak
fekete-fehérben láthatták a nézők
az eredetileg színesben készült
felvételeket. Műsorra tűzésükben
most még csak reménykedhetünk,
addig azonban az úti beszámolók
segítségével pillanthatunk bele a
természetfilmezés kezdeteinek izgalmas világába.
(David Attenborough: Egy ifjú természettudós történetei - Állatkerti
gyűjtőutak)
(ny.f.)

1 könyv, 1 film, 1 kávé – Ady 100
Új programsorozat indul a Gödöllői Városi Könyvtárban február 24-én, 16
órakor. Az Egy könyv, egy film, egy kávé című előadás során L. Péterfi
Csaba mindig egy-egy olyan könyvről beszélget vendégével, amelyhez
film is kapcsolódik.
Az első alkalommal Ady Endre születésének 100. évfordulója adja a beszélgetés témáját. A költőről és verseiről dr.
Gaálné Merva Mária irodalomtörténésszel hallhatnak beszélgetést, majd a Csinszka című film vetítésére kerül sor.

Az 1987-ben, Nagy-Kálózy Eszter főszereplésével készült film Ady Endre egykori múzsájának és feleségének életébe enged bepillantást az as�szony levelezésein és naplóján keresztül.
Az előadásra jegyek
a Gödöllői Városi
Könyvtár és Információs Központban
vásárolhatók. Minden jegyhez kávé
kupon tartozik, amit
a rendezvény előtt
vagy után a könyvtár Mi újság V.An?
kávézójában lehet
beváltani.
(j.k.)

2019. február 12.

kultúra

gödöllői Szolgálat 11

Ingyenes koncerten mutatkozik be a
New York-i zenekar a kastélyban
Városunk zenei életét egyre gyakrabban színesítik a különböző külföldi zenei oktatási intézmények zenekarainak
és énekkarainak hangversenyei. Február 21-én ismét egy
ilyen koncert várja az érdeklődőket a Gödöllői Királyi Kastély lovardájában, ahol ez alkalommal a New-York-i Scarsdale High School Orchestra és a Gödöllői Fréderic Chopin
Zeneiskola ifjúsági zenekara és népi énekegyüttesei lépnek
színpadra.
Mint azt Buka Enikőtől, a Chopin Zenei AMI igazgatójától
megtudtuk, a New York-i zenekarral a múlt év nyarán kerültek kapcsolatba és akkor született meg a döntés, hogy
ausztriai fellépéseiket követően, Gödöllőn mutatkoznak be.
A február 21-i koncerten a két intézmény zenekarai önálló
és közös produkciókkal várják a zeneszerető közönséget.
Az est folyamán többek között Farkas Ferenc, Corelli, Bartók, Csajkovszkij és Jenkins művei csendülnek fel.
A Cilibri, a Cibri és a Cipóriska énekegyüttesek magyar
népdalokat szólaltatnak meg, a koncert végén pedig a két
zenekar közös szólaltatja meg Erkel Ferenc Hunyadi László
című operájából a palotást, a Gödöllő Táncszínház tagjainak közreműködésével.
A koncertre a belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
Regisztrálni a következő e-mail címen lehet:
performancesbooking@gmail.com

Gödöllőn nyitják meg a Kultúrházak éjjel-nappal
idei rendezvényeit
2019-ben február 15. és 17. között,
ismét egy teljes hétvégén át várják
országszerte több száz kulturális
központban és művelődési házban
az érdeklődőket változatos és értékes programokkal a Kultúrházak
éjjel-nappal rendezvénysorozat részeként.
A Magyar Népművelők Egyesület
felkérésére a háromnapos programot Professzor Dr. Kásler Miklós,
az emberi erőforrások minisztere
Gödöllőn, a Művészetek Házában
nyitja meg február 15-én, 9 órakor.
A Magyar Népművelők Egyesülete
által tizenhárom évvel ezelőtt útjára indított eseménysorozat célja, hogy
minél többen legyenek
részesei a közművelődési
intézmények
által nyújtott kulturális sokszínűségnek.
A rendezvénysorozat
idei jelmondata: „MINDENNAP ÉRTÉKET
ADUNK”.
Azt, hogy milyen értékeket kapnak az érdeklődők a
Művészetek Házában azt jól példázzák a háromnapon át tartó in-

lődők. A zene szerelmesei részt
vehetnek a Gödöllői Szimfonikus
Zenekar, a Cimbaliband és Danics
Dóra, a Gödöllői Városi Fúvószenekar és a Cavaletta Női kar nyilvános próbáin.

gyenes bemutatók, amelyek során
többek között városunk kiemelt
művészeti csoportjainak munkájába is bepillanthatnak az érdek-

Az irodalom és a színjátszás iránt
érdeklődőket a Garabonciás Színtársulat és a Club Színház foglalkozásai várják.
A képzőművészet iránt rajongók is
gazdag kínálatból válogathatnak,
többek között ez idő alatt két festmény és egy fotókiállítást tekinthetnek meg.
A táncot kedvelők számára igazi
csemegét igérnek a Gödöllő Tánszínház és az Urbán Verbunk nyilvános próbái.

A rendezvénysorozat részeként a
Művészetek Házában adják át az
első vidéki POKET zsebkönyvautomatát. Az ital automatából átalakított berendezés lényege, hogy
olcsó, ám jó minőségű, okostelefon méretű zsebkönyveket lehet belőlük
vásárolni. A könyvek
között klasszikus és
kortárs műveket is
találunk. A kezdeményezést a múlt évben
a költészet napján
indította el a SZTALKER csoport - aminek
tagja Vecsei H. Miklós
színész és Grecsó
Krisztián író is - azzal a céllal, hogy
az olvasást népszerűsítse. POKET
automaták eddig csak a fővárosban voltak, a hét végén már nálunk
is válogathatnak kínálatukból az olvasás szerelmesei.
A Kultúrházak éjjel-nappal rendezvénysorozat részletes gödöllői
programja megtalálható a www.
muza.hu
oldalon, valamint a
http://2019.kulturhazak.hu/ oldalon.
(k.j.)
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Felkapkodott gyöngyök
Az Irka február 22-én, pénteken egy különleges eseményre készül: elhunyt irkás társuk
posztumusz
könyvbemutatóját tartják 18 órától a városi
könyvtárban, ahol a család
mellett a régi írótársak és mentorok is megemlékeznek a kötet szerzőjéről.
Emericzy Enid az Irka alapító tagja volt. Az írás jelentette számára a kaput a szabadságra, amit
egész életében keresett. Elképesztő szókincse volt, hatalmas
fantáziája. Könnyedén kerekített
szójátékokat, jelenített meg érzelmeket, hangulatokat, s rengeteg stílusban és világban utazott
az írásain keresztül. Őt olvasni
olyan, mint felfedezni egy ismerősnek vélt világ eddig nem látott
részeit.
Öt évvel ezelőtti halála irdatlan
mennyiségű kéziratot hagyott

hátra a családra és az Irka tagjaira: be nem fejezett regények,
mesék, versek, novellák, kézzel
írt és gépen tárolt szövegek.
Mersdorf Ilona szerkesztőnek,
és Fodor Katalin grafikusnak köszönhetően az Irka és a család
most a szélesebb közönségnek
is megmutathatja, milyen színes
egyéniség volt Emericzy Enid.
És bár csak egy-két gyöngyöt
sikerült felkapkodni abból a kincsesládából, amit örökségként
hagyott, ez a kötet esszenciája
egy nagyon különleges egyéniségnek.
Emericzy Enid „Felkapkodott
gyöngyök” című kötete az első
olyan Irka-kiadvány, amiben nem
az egész tagság írásait gyűjtötték
egybe, hanem egyetlen alkotó
műveit tartalmazza. Ezzel tisztelegnek egy kiváló író munkássága előtt.
(ny.f.)

Február 14.: Egy nap két ünnep, sok-sok akció
Minden év február 14-én tartják
az International Bookgiving Dayt,
vagyis a Nemzetközi Könyvajándékozó vagy Ajándékozz egy
könyvet! napot. Az ünnep száz
százalékban önkéntes kezdemé-

nyezés és célja, hogy minél több
gyerek kapjon könyvet és szeresse
meg az olvasást.
A kezdeményezés ennél tovább is
megy: ne csak gyerekeknek adjunk
könyveket, hanem ajándékozzunk
bármely családtagnak vagy barátnak! Ennek a napnak az érdekessége, hogy a megunt könyvek is új
gazdára találhatnak ezen a napon:
ott hagyhatjuk őket, ahol akár bárki
rátalálhat, például egy padon, vagy
egy váróteremben. Akinek nagyobb mennyiségű elajándékozni
való könyve van, adományozhatja
könyvtárnak kórháznak vagy más
szociális intézménynek, jótékonysági szervezetnek, amelyek maguk is igyekeznek olvasmányokkal
ellátni a gyerekeket.

Magyarországon a Magyar Gyermekirodalmi Intézet honosította
meg ezt a kezdeményezést.
A korábbi évekhez hasonlóan a
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ 2019-ben immár
6. alkalommal
csatlakozik a
Nemzetközi
Könyvajándék
Naphoz.
Az idei év
szlogenje
„Ahány könyv
– annyi gyerek!” Ezen a
napon hűséges gyermek és kamasz olvasóinkat meglepetésekkel várja a városi
könyvtár.
Mindezek mellett természetesen a
Valentin-napról sem feledkeznek
meg a könyvtárosok. Ahogy a korábbi években, úgy idén is lesznek
az alkalomhoz kapcsolódó játékok.
Február 14-15-én érdemes lesz
a könyvtár új, színes szekrényeit
használni, mert meglepetést tartogatnak a szerelmesek számára, a
„Keresd a kulcsot a szívedhez!” akció keretében. Szintén meglepetés
vár azokra, akik szívet találnak a
kikölcsönzött könyvükben, – hogy
mit, az most még maradjon titok.
Mindezek mellett a játékos kedvű
olvasókat zsákbamacskával várják
a könyvtár munkatársai.
(k.j.)

Babával kényelmesebben,
új színfolt a könyvtárban
Babaöltöztető sarokkal bővült a Gödöllői Városi Könyvtár. Az intézmény nemrég
alakította át a korábbi ruhatárt, a régebbi fogasos
rendszert az értékmegőrzős,
szekrényes rendszer váltotta
fel, ami gyorsabb és praktikusabb, mint a korábbi.
A szekrények elrendezése
most azt is lehetővé tette, hogy
a sarokban babaöltöztetőt alakítsanak ki, így a kisgyermekkel érkező szülők az eddiginél
kényelmesebb körülmények
között
öltöztethetik
a leendő olvasókat. Az
sem gond,
ha az apróságok „járgánnyal”
érkeznek,
a sarokban
azoknak is
van hely.
(j.k.)
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Indulnak a GIM-Ház szövőtanfolyamai
Új szövőtanfolyamok indulnak a
GIM-Házban a jövő héten, Bocz
Bea textilművész vezetésével. A korábban Remsey Flóra által vezetett
foglalkozásokat heti rendszerességgel tartják, az érdeklődők megismerhetik és elsajátíthatják a különböző szövési technikákat. Bocz
Bea a GIM-ház több kiállításán
részt vett már, és örömmel vállalta a
felkérést, hogy legyen a tanfolyam
művésztanára.
– Láttam már különböző szövőszékeket, de ezek sokkal kisebbek…
– Nem takács- és nem paraszt szövőszéken szövünk, hanem kereten
és állványon. A szőnyegszövési
technikák elsajátításán keresztül
vezet az út ahhoz, hogy kárpitot is
tudjunk szőni. Ezzel könnyebb dolgozni, és a foglalkozás után hazavihetők, így otthon is lehet folytatni
a munkát.
– Hogyan épül fel a tanfolyam?
– Az elején tulajdonképpen a szövés elvét kell megérteniük a résztvevőknek. A legelső, amit szövés
során kipróbálunk, amikor a színek
egymás után váltakozva jönnek, és
egyfajta csíkozás alakul ki. De ez is
sok lehetőséget rejt. Már itt is szükség van tervezésre, és ez a tervezési munka végigkíséri az összes itt
készülő alkotást. A következő lépésben ismerhetik meg azokat a technikákat, amelyek során más formák
és mintázatok is belépnek. Ezeken
szépen haladunk végig a torontáli, a
kilim, a görög szumák és az ógobe-

lin, majd a csomózás technikájának
megtanulásával. A régi gödöllői művésztelepen ezeket is használták,
készültek ógobelin, kilim és torontáli
technikával szőnyegek és falikárpitok is, az itt alkotó művészek tervei
alapján. Mindezek után következhet
a kárpitszövés technikájának elsajátítása, hiszen az a legnehezebb
és a legbonyolultabb.
– Mikor indulnak a foglalkozások?
– Az egyik február 19-én kezdődik
és június 4-ig tart, a másik február
21-el indul és június 6-án ér véget.
Egy tanfolyam tizenhat alkalmat jelent, az egyik csoporttal kedden, a
másikat csütörtökön délelőtt 10-14
óra között dolgozunk. Mindkettőben
vannak kezdők és haladók, ez nem
jelent semmilyen nehézséget.
– Délutáni vagy esetleg hétvégi
tanfolyamot nem tervez?
– Ha erre lenne igény, örömmel

indítanék ilyet, de szem előtt kell
tartanunk, hogy – mivel színekkel
dolgozunk – nagyon fontos a természetes fény.
– Mire van szükség a tanfolyamon való részvételhez?
– Ha jól meggondolom, lényegében
egy ollóra és egy erősebb villára,
ami biztos akad otthon a konyhaszekrény fiókjában. Fonalat és keretet is tudunk adni.
– Arra van lehetőség, hogy valaki menet közben csatlakozzon a
csoporthoz?
– Igen, ez nem jelent akadályt, mert
mint említettem, a csoportok vegyesek, és mindenki az egyéni képességei szerint haladhat.
(Az interjú teljes terjedelmében a
szolgalat.com oldalon, valamint
facebook oldalunkon olvasható.)

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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Atlétika – Összetett ob a BOK-ban

Eb szint és hétpróba érmek
Az elmúlt hétvégén is két
helyszínen versenyeztek
és értek el sikereket a gödöllői atléták. A felnőttek
fedett pályás összetett
bajnokságán
hétpróbában Tóth Zsombor arany,
Szamosi András ezüstéremnek örülhetett, míg
Nádházy Evelin egy Linz-i
versenyen futott Eb-szintidőt.
A serdülő és junior korosztályok után, a felnőttek számára
is megkezdődtek a fedettpályás
országos bajnokságok. Az elmúlt
hétvégén került sor az összetett
bajnokságra a BOK csarnokban,
ahol a Zsivoczky Attila (az alsó
képen jöbbra, míg tanítványai a
dobogón zöld melegítóben, fotók:
masz.hu) vezette GEAC több-

2019. február 12.

sport
téremhez segítette. A harmadik
GEAC-os versenyző, Kemenes
Ákos a 6. helyen végzett. Az atléták felkészítésében Szörényi
István rúdugró edző is részt
vett.
Nádházy Evelin: Eb-szintidő, megváltott repülőjegy

próba csoport az elmúlt évekhez
hasonlóan komoly sikereket szállított. A férfiak mezőnyében, hétpróbában Tóth Zsombor (a felső
kép bal szélén) országos bajnoki
címet szerzett, őt követte egykori
kiváló rúdugrónk, Szamosi András (a felső kép jobb szélén) a
második helyen. Zsombor élete
első bajnoki címét 4764 pontot
gyűjtve szerezte, míg Andrást
4619 pontja magabiztos ezüs-

A tavalyi, berlini szabadtéri
atlétikai Európa-bajnokság
után ismét Eb-re készülhet
Nádházy Evelin. A GEAC
válogatott
atlétája, a SZIE végzős
Természetvédelmi
mérnök BSc-s hallgatója 400 m-es
síkfutásban 53,52
másodperces, óriási egyéni csúccsal
nyert Linzben, ezzel megváltva repülőjegyét a március
elején rendezendő

Kerékpár – Díjátadó ünnepség

Szekeres Viktória összetett ranglista első lett
Február 9.-én tartotta a Magyar Cyclocross szakág a
2018/2019-es szezonzáró eseményét, és a Magyar Kupasorozat díjátadóját. A gödöllői
KTM Team Hungary versenyzője, Szekeres Viktória nyerte az
összetett pontszámítás alapján
a legrangosabb női, Elit kategóriát, míg testvére, Szekeres
Zsolt az igen erős férfi Master
1-es kategóriában lett hetedik.
A testvérpárnak igen sűrű volt
ez az október elejétől, január
közepéig tartó időszak. Összesen nyolc Magyar Kupa futamon

vettek részt az ország különböző pontjain, néhol hóban-sár-

Kiosztásra kerülnek a 2018-as év sportdíjai

Sportdíj átadók hete
Február 14-én az országos,
egy nappal később, február
15-én a 2018-as év városi
sportdíjai kerülnek kiosztásra, az előbbi, országos
díjátadón két gödöllőieért is
szoríthatunk majd.

A Magyar Sportújságírók szavazatai alapján összeállított és
azóta háromra redukált kategóriánklénti jelölt lista alapján
díjazzák majd a 2018-as év Év
sportolóját, edzőjét, átadják az
Év csapata címet, valamint itt

Sakk – Harmadik helyen a GSBE

Hátrányból megnyert párharc
Újabb bravúros győzelmet
aratott az NB II-ben szereplő
Gödöllői Sakkbarátok első
formációja, akik a Pestszentlőrinc elleni hazai párharcot
nyerték meg kettő pontos

hátrányból fordítva 6,5-5,5
arányban, ezzel felléptek a
dobogóra a tabellán.
A mérkőzésen sokáig nem úgy
alakultak a partik, ahogyan a

ban, zord időjárási
körülmények
között
(Kamaraerdő, Szekszárd, Kazincbarcika,
Kecskemét, Budapest,
Várgesztes, Budaörs
és Vác). Ősszel egy
erdélyi futamon indultak, amely a román
nemzeti kupa sorozat
része volt, ahol Szekeres Viktória egy
aranyérmet
gyűjtött
be, testvére, Zsolt pedig egy ötödik helyezést. November elején volt a UEC Cyclocro-

skóciai fedettpályás Atlétikai Európa-bajnokságra is. A gödöllői
atléta jelentősen jobb eredményt
ért el, mint az 53,90 mp-es Eb
szintidő.
Ugyan ezen a versenyen a férfiak
400 méteres síkfutó mezőnyében Deák Nagy Marcell 48,19
mp-et futva végzett a 4. helyen.
Karakas Józsefné tanítványai a
következő hétvégén, az országos
bajnokságon bizonyíthatnak.
		
-ll-

ss Masters Európa-bajnokság a
hollandiai Rosmalen-ben, ahol
Viki harmadik, míg Zsolt 19. lett
kategóriájában, illetve november
végén, a Belgiumban megrendezett UCI Cyclocross Masteres
Világbajnokságon is rajhoz állt
Viktória és végzett ott a hetedik
helyen úgy, hogy betegség miatt
nem 100 százalékos erőállapotban teljesítette a versenyt.
Ezt az eseménydús időszakot a
Miskolcon megrendezett országos bajnoksággal zárták a KTM
Team Hungary versenyzői. Itt Viki
a harmadik helyet szerezte meg
a Női Elit kategóriában, míg Zsolt
hatodik lett a férfi Master 1-es
versenyzők között.
-li-

kerül nyilvánosságra, hogy kiket tisztelnek meg a szervezők
az életműdíjakkal. Az országos díjátadó gálának gödöllői
vonatkozása is van, ugyanis
az Eb-győztes, vb bronzérmes
magyar férfi kard csapat tagjaként Gémesi Csanád, míg a
vb-t nyerő junior női kézilabda
válogatott tagjaként Hornyák
Bernadett is a jelöltek között

van az év csapata címért.
Az esemény zártkörű, nem lehet jegyet venni rá, de az M4
Sport csatorna élőben közvetíti az eseményt. Egy nappal
később, február 15-én adják
át Gödöllőn a 2018-as év városi sportdíjait is a Művészetek
Háza konferencia termében,
az esemény 17 órakor kezdődik majd.		
-tl-

GSBE eltervezte és már kettő
ponttal is vezetett az ellenfél,
azonban a gödöllőiek az utolsó három játszmát megnyerve
megfordították az eredményt
és végül fél pontos győzelemnek örülhetett és már harmadik a csapat csoportjában.

NB II. Erkel csoport, 5. forduló:
GSBE I. – Pestszentlőrinc SK
6,5-5,5
Győzött: Nagyajtai G., Sillye
K., Hönsch P., jr. Pervai L.,
Molnár L; Döntetlen: Veréb G.,
Kőszegi L., Ruttkay P.; Vesztett: Somodi B., Maráczi E.,
Szabó Z.
-vb-
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Röplabda – Hozta a kötelezőt a GRC

Már negyedik helyen a csapat
Hozta a kötelezőt a Gödöllői
RC csapata a TFSE vendégeként, azaz magabiztosan nyert
3-0-ra idegenben Id. Grózer
György együttese az NB I. Liga
alapszakaszában, és az eredmények kedvező alakulásának
köszönhetően már a negyedik
helyen áll a csapat a tabellán.
A hajrájához érkezett az NB I.
Liga alapszakasza. A Gödöllői
RC csapata a TFSE otthonában
vizitált és nyert 3-0-ra, ezzel elérhető közelségbe került az Extraligáról döntő kvalifikációs szakaszhoz elengedhetetlen harmadik,
illetve negyedik hely valamelyike. Id. Grózer György tanítványai győzelmükkel jelenleg 30
ponttal állnak az NB I. Ligában
a negyedik helyen, megelőzve a
játéknap vesztesének tekinthető,

28 pontos Budaörs csapatát. A
tabellán jelenleg 31 egységgel a
harmadik helyen álló Balatonfüredet is maga mögé lökheti városunk csapata, amennyiben a 19.
játéknapon, február 17-én hazai
pályán legyőzi riválisát.
NB I. Liga, alapszakasz, 18. forduló: TFSE – Gödöllői RC 0-3
(-18, -23, -14)

Programajánló

NB I. Liga, 19. forduló
Február 17., 17 óra

Gödöllői RC – Balatonfüred
(SZIE sportcsarnok)

Diákolimpia – Bronzérmes a
GRC-TIG csapata
Az elmúlt hétvégén rendezték
meg Békéscsabán a tanévi Diákolimpia V-VI. korcsoportos röp-

Téli Margita programok
Az Olimpiai 5próbázóknál is népszerű
dezvény lebonyolításában
több, mint 50
önkéntes vett
részt.

1200 túrázó és futó részvételével zajlott le idén is a Téli
Margita túra és futóverseny,
a Margita Kupa 2019. évi első
rendezvénye öt gyalogos és
két futóverseny távon. A ren-

A Téli Margita
Te r e p m a r a t o n
versenyen
a
leggyorsabb futó
2:50:50 perccel,
a félmaratonon
pedig
1:29:45
perccel nyerte
meg a versenyt
a nem túl könnyű
terepen. Eredménylista az egyesület honlapján elérhető: http://
www.margita344-2.hu
Gratulálunk a résztvevőknek!
(nyilvános Facebook fotó)

labda országos döntőjét, ahol
érdekelt volt a lányok nyolccsapatos mezőnyében a Török Ignác
Gimnázium csapata is. Szabados István tanítványai, akik egyben a Gödöllői RC korosztályos
csapatának tagjai is, az előkelő
harmadik helyet szerezték meg.
A lányok a csoportmeccseket két
győzelemmel (a Kecskemétet
3-1-re, míg a Jászberényt 3-2-re
verték) és egy vereséggel abszolválták (a Nyíregyháza ellen kaptak ki 3-0-ra), a középdöntőben
az Újpesti
Csokonai
következett,
a
párharcot a mieink nyerték
3-0-ra
és
jutottak így
elődöntőbe.
Itt a későbbi győztes
Békéscsaba
volt a jobb
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(1-3), de a bronzmeccsen vígasztalódhattak a lányok, miután
a csoportban már egyszer legyőzött Jászberény ellen ismét nyert
3-2-re a TIG csapata, ezzel megszerezve a bronzérmet az V-VI.
korcsoportban.
A csapat tagjai: Balogh Zsuzsanna, Barta Karolina, Kump
Alíz, Nagy Léna, Pásztor Hanna, Ratkai Panna, Rausch Blanka, Sorompó Kinga, Tóth-Bagi
Réka, edző: Szabados István.
(Fotó: Facebook)
-ll-

Labdarúgás – Derbi gödöllői főszereplőkkel

Hónap végén kezdődik a szezon
A február 23-ai hétvégén kezdődik a focitavasz megyei
szinten is, így a gödöllői labdarúgó csapatok is megkezdik a bajnoki meccsek sorozatát. A megyei I-es Gödöllői
SK Dunavarsányban, a megye hármas GEAC Galgahévízen kezdi meg a szezont.
Nenad Pozder megyei I. osztályban szereplő együttese a
harmadik helyről várja a folytatást és a hasonlóan szép tavasz
reményében lép majd minden
egyes bajnoki meccsen pályára. Az ősszel kilenc győzelmet,
egy döntetlen és öt vereséget
elérő, ezzel 28 pontot gyűjtő
Gödöllői SK első ellenfele a
15., utolsó előtti helyen tanyázó
Fémalk-Dunavarsány lesz, így
jogosan reménykedhetünk a
három bajnoki pontban.
A megyei III. osztály Keleti-csoportjában szereplő GEAC csapata első tavaszi fellépésén a
10. helyen álló Galgahévíz SK
vendége lesz majd. Az „egyetemisták” 17 ponttal (5 győzelem,
2 döntetlen és 8 vereség) a 11.
helyet foglalják el az első tavaszi fordulós ellenfelük (19 pontos) mögött.
A harmadik gödöllői érdekeltségű formáció, a megyei
IV. osztályban szereplő GSK
II.-Szada március 9-én kezdi

meg a tavaszt.
Részletes tavaszi menetrend
megtekinthető a www.mlsz.hu
weboldalon.
Gödöllői gólok a derbin
Van aki élőben, van aki a televízión keresztül követte nyomon az Újpest FC – FTC derbit,
ami köztudottan több, mint egy
meccs. A gödöllői focirajongók
számára viszont nem csak a tradíció miatt lesz emlékezetes ez
a mérkőzés, ugyanis öt gödöllői
kötődésű fiatalember vett részt
a derbin, közülük ketten, Simon
Krisztián és Varga Roland
főszereplője volt a párharcnak.
Hazai oldalon Nagy Dániel
kezdőként, míg a lilák egyenlítő gólját a 93. percben szerző,
csereként pályára lépő Simon
Krisztián képviselték a gödöllői
vonalat, míg a vendég oldalról,
a Fradi gólszerzője, Varga Roland, illetve Lovrencsics Gergő vett részt a derbin, mint helyi
kötődésű focista. A négy játékos mellett a hazaiak kispadján masszőrként helyet foglaló,
szintén gödöllői Kádár József
is erősítette a városi vonalat,
így kis túlzással elmondható,
hogy az idegenlégiósok után a
második legnagyobb kolóniát a
gödöllőiek jelentették az Újpest
– Fradi találkozón.
-tt-
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A 2019-es év emlőse: EURÁZSIAI HIÚZ
Az erdőkben rejtőzködő, ritkán
látható eurázsiai hiúz (Lynx lynx)
a harmadik legnagyobb (barnamedve, farkas után) ragadozó
macskaféle Európában. A hímek
nagyobbak és robusztusabbak,
mint a nőstények: tömege 20-35
kg, marmagassága 60-65 cm,
testhossza 80-130 cm között
változhat. A pettyes ragadozó
jellegzetessége fekete fülbojtja és rövid, alig 20 cm-es farka.
Kerüli az embert. Nyulakra, rág-

A 2019-es év rovara: HAVASI CINCÉR
Mindössze tíz napig él a mutatós havasi cincér (Rosalia alpina), jó esetben három hétig
keresi párját a hegyvidéki bükkösökben. A kifejlett, 2–4 cm
hosszú bogarak általában július
első felében bújnak elő, és főleg a meleg, napos déli órákban
aktívak. Kiválasztott területüket
védve mozdulatlanul ülnek, csak
a csápjuk szondázza a levegőt,
veszély esetén gyorsan elmenekülnek. Kékesszürkés szárnyfedőiket jellegzetes formájú és
elrendezésű bársonyos fekete
foltok díszítik, csápjaik fekete
bojtjai az ízeknél tömörülnek.

A nőstény a petéket egyenként
rakja le elhalt fák legalább 30 cm

vastag törzsének repedéseibe.
A kikelt lárvák 4–10 cm mélyre

A 2019-es év hala: VÖRÖSSZÁRNYÚ KESZEG
A vörösszárnyú keszeg (Scardinius erythrophthalmus) egyike legszebb halainknak.
Közepes termetű, Európában
és Nyugat-Ázsiában elterjedt
faj.
Kimondottan az állóvizeket
és a lassú vízfolyásokat kedveli, lápokban, mocsarakban,
holtmedrekben, csatornákban,
lassabb folyóvizek parti zó-

A 2019-es év fája: SAJMEGGY
Törökmeggynek is nevezik, fájából régen pipaszár készült.
Ehető, kissé kesernyés, borsszem nagyságú, fényes fekete
termése a madarak kedvelt eledele, fűszerként használt mandulaízű magja és a fa kérge gyulladáscsökkentő, nyugtató,
értágító hatású kumarint tartalmaz.
A sajmeggy (Cerasus mahaleb) alacsony, 10 méteres fa vagy
cserje, koronája laza, terebélyes, ágai és gallyai kissé lehajlóak. Kérge sötétbarna, érdes, repedezett. Kihegyesedő csúcsú,
fűrészes szélű, apró levelei kerekdedek vagy oválisak.
Felületük fényes, fonákjukon szőrösek. Illatos virágai kicsik,
fehérek, öttagúak. Európa középhegységeiben, Magyarországon az Északi- és Dunántúli-középhegységben, a Mecsekben
gyakori. Száraz, meleg tölgyesek, tisztások, útszélek faja.

2019. február 12.
csálókra, rókákra, őzekre is vadászik. Éjszakai életmódot folytat, a nappalokat kidőlt fákon,
sziklarepedésekben pihenve
tölti. Európán kívül Oroszországban és Közép-Ázsiában
is őshonos. Magyarországon
az első világháború után teljesen eltűnt, de az 1980-as
években újra felbukkantak
a Börzsöny, a Zemplén, az
Aggteleki-karszt, a Mátra és
a Bükk zárt erdeiben. Létszámuk csekély, jelenleg alig 1020 példány élhet erdeinkben.
fúródnak a fába, és ott 2–4 évig
fejlődnek. Az utolsó télen kimeneti csatornát rágnak, majd bebábozódnak, és végül júliusban
bújnak ki kifejlett rovarként egy
ovális nyíláson, a röplyukon át.
Magyarországon sokfelé honos, a Dunántúli- és Északi-középhegységben, a Mecsekben
gyakori, de előfordul a Dunántúli-dombság magasabb részein
is. Védett faj, természetvédelmi
értéke 50.000 Ft. Térségünkben
a tarvágások, valamint a bükkerdők klímaváltozás miatti megfogyatkozása megtizedelheti a
populációt. A Természetvédelmi
Világszövetség (IUCN) Vörös
Listáján a sebezhető kategóriába sorolják.
nájában figyelhetők meg kisebb-nagyobb, a vízfelszín közelében úszkáló csapatai.
Fölfelé nyíló szája elárulja,
hogy főleg növényi táplálékát – a fonalas algáktól a
vízinövények hajtásain át
a magvakig – nem a mederfenéken, hanem a magasabb vízrétegekben, olykor a víz felszínén keresi.
Sűrűn irdalva és jól átsütve
kedvelt nyári halétel.

2019. február 12.

Kertet, de milyet?
Lassan tavaszodik, ám sok új és
régi kerttulajdonos már az idei
munkákon, átalakításokon töri a
fejét.
Sokan az örökzöld, sokan az évelőkertek mellett teszik le a voksukat,
vannak, akik pedig nem
tudnak dönteni, ami nem
is csoda, hiszen mind a
kettő nagyon gyönyörű.
Ezen a héten pár mondatban segítünk dönteni.
Az évelő kerteknek a nagy
előnyük, hogy a színpaletta minden színével rendelkezhetünk, ellenben az
örökzöld kertekével, igaz
ott is jó pár színt használhatunk. Ám ha ilyen kertet
szeretnénk, azt be kell vállalnunk,
hogy télen nem olyan mutatós, ám
különböző kerti elemekkel ezt ellensúlyozni lehet.
Megint mellette szól, hogy ahogy
a tűző napra, úgy a legsötétebb
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zugokba is tudunk színt varázsolni
és virágzó növényeket telepíteni.
Sokan bajban vannak az árnyékos részekkel, pedig ha egy kicsit

a kertészetek belső, árnyékosabb
részeire sétálunk, ott bizony rengeteg színes évelővel találkozhatunk,
melyekkel igazi színáradatot építhetünk a sötétebb sarkokba, sőt,
így ki is emelhetjük azokat.

Az örökzöld kertek mellett nagyon
nagy súllyal a téli díszítő érték is
szól. Számtalan méretben, formában és színben kaphatóak, igazi
különlegességekkel is találkozhatunk már bármelyik kertészetben.
Vannak közöttük formára nyírtak
is, melyekkel akár egy bejáratot,
vagy a kert sarkalatos
részét
tudjuk díszíteni,
ám tudnunk kell
azt is, hogy rendszeresen nyírni
kell őket, hogy ne
deformálódjanak
el.
Ezeknek a kerteknek a mai
rohanó világunkban talán annyi
hátránya
van,
hogy több ápolást igényelnek,
de akinek kertje van, az általában
szereti ezt a foglalatosságot és jót
is tesz testnek, léleknek, már a kutatások szerint is.
Köztes megoldás és talán a legjobb is, ha a két kert növényeit

keverjük. Pazar téli-nyári színpompát, értéket tudunk létrehozni így,
amely minden évszakban mutat
valami szépet. A különböző típusú,
formájú növényeinkkel a variációk
száma a kialakításban végtelen
és néha a meghökkentő. Egymáshoz nem passzoló színekkel néha
mégis tudunk egy gyönyörű kertet
kialakítani. Így azt javaslom, kísérletezzenek bátran! Lehet, hogy a
pink szín, nagyon jól áll egy piros
szín mellett, próbálják ki! Mit veszíthetnek?
Ám mindenekelőtt bármilyen kert
kialakításához kezdenek mindig
olvassanak utána, mekkorára fognak nőni a növények, nemcsak
magasságban, szélességében is.
Ne feledjük, az apró cserepekben
lévő örökzöldek is hatalmasra meg
tudnak nőni!
Amennyiben nem sikerült még így
sem dönteni, rengeteg példaképet
tudunk önnek küldeni, ami talán
segít a döntésben, elég, ha ír nekünk és mi küldjük az ihletadó képeket.
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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A Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási
Hivatalának tájékoztatója a mezőgazdasági őstermelői igazolvány használat jogszerűségének ellenőrzéséről
A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek
kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 42.§. (2) bekezdésében foglaltak alapján, a 436/2015 (XII. 28.) (a mezőgazdasági őstermelői igazolványról) Korm. rendeletben foglaltak szerint őstermelői
igazolvány használat jogszerűségének ellenőrzésére kerül sor.
Az ellenőrzések célja az őstermelői igazolvánnyal való visszaélések
mérséklése, a nem saját termelésű termékek kiszűrése, ezáltal a tényleges őstermelői tevékenységet végző termelők piaci lehetőségeinek
javítása.
A Gödöllői Járási Hivatal illetékességi területén (Csömör, Dány, Erdőkertes, Gödöllő, Isaszeg, Kerepes, Kistarcsa, Mogyoród, Nagytarcsa,
Pécel, Szada, Valkó, Vácszentlászló, Veresegyház, Zsámbok) az ellenőrzéseket a hatáskörrel rendelkező Gödöllői Járási Hivatal Hatósági
Osztályának hatósági ellenőri igazolvánnyal, valamint megbízólevéllel
rendelkező állami tisztviselői végzik.
A mezőgazdasági őstermelők ellenőrzésére előzetes kiértesítés nélkül kerül sor, működő piacokon, köztéri, illetve saját ingatlanon történő
árusítóhelyeken.
A termelőnek „saját őstermelői tevékenységből származó termék”
jelöléssel és az őstermelői igazolvány számának feltüntetésével kell
ellátnia az értékesítésre szánt termékeit, vagy az árusítóhelyen jól látható helyen kell ilyen feliratú táblát elhelyeznie.
Az őstermelő csak a saját nevére kiállított érvényes őstermelői igazolvány birtokában értékesíthet.
Kérjük, hogy az árusítás során tartsa magánál az őstermelői igazolványát, értékesítési betétlapját, adatnyilvántartó lapját, vagy annak
másolatát.
Felhívjuk a mezőgazdasági őstermelők figyelmét kötelezettségeik
betartására, mivel helyszíni ellenőrzés során feltárt jogszabálysértés
esetén a jogsértővel szemben a hatóságnak szankciót kell alkalmaznia!
A mezőgazdasági őstermelői igazolvány visszatartásának tényét az
ellenőrző hatóság haladéktalanul rögzíti a nyilvántartásban. Az ellenőrző hatóság az igazolvány visszavonásáról szóló döntésével egyidejűleg meghatározza az új igazolvány kiadásának legkorábbi időpontját. A visszavonás időtartamát az ellenőrző hatóság - a jogsértés
súlyától függően - két hónaptól két évig terjedő időtartamra határozhatja meg. A visszavonás időtartamába a visszatartás időtartamát be
kell számítani.
Bővebben: szolgalat.com

Orvosi ügyelet

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

Gyógyszertári ügyelet

Február 11-17.:
Medicina Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 12. Tel.: 410-251.
Február 18-24.:
Alma Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 510-220.

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

Kiadó a GÖDÖLLŐI PIAC területén:
1. csarnokban található üzlethelyiség
2. üzletsoron található (volt „Fazekas Pék”) bolt helyiség
Érdeklődni lehet a piac elérhetőségein:
06-28/ 422-019, 06-30/503-0777 telefonokon
vagy e-mailen: gpiac@invitel.hu
Levelezési címünk:
Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft.,
2100 Gödöllő, Szabadság út 3.
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ÁLLÁSLEHETŐSÉG A FOGATHAJTÓ
VILÁGBAJNOK LÁZÁR TESTVÉREK
LOVASPARKJÁBAN
Lovat szerető, lóhoz értő kollégákat keresünk
lovász-csikós
állásra, AZONNALI KEZDÉSSEL
A Lázár testvérek domonyvölgyi (Budapesttől 35 km-re
található) Lovasparkjába gyakorlattal rendelkező kollégákat
keresünk a fenti munkakörre.
Sok látogató, egész éves munka, jó csapat, gyönyörű
környezet, versenyképes fizetés, szállás és étkezés!
A jelentkezéseket telefonon várjuk vagy e-mailben vagy postán
Szegedi Gábor részére kérjük elküldeni egy rövid
bemutatkozással:
Telefon: Szegedi Gábor, ménesgazda +36 30 229-5496
e-mail: lazarlovaspark@lazarlovaspark.hu
Postai cím: Lázár Lovaspark - Szegedi Gábor részére,
2182 Domonyvölgy Fenyő u. 47.
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INGATLAN
+ Bontandó házat vagy építési telket vennék Gödöllőn! Tel:20/9447025
+ Gödöllőn gyönyörű belterületi építési telek, Egyetem mögött
450nmes, összközműves, 17m
széles, 14,5mós i.áron eladó.
Tel.:20/772-2429
+ Eladó lakást keresek központban! 20/804-2102
+ Gödöllőn új építésű csok ké-

hirdetés

pes
ikerház
eladó
Blahán
tárolóval összeérő, kétszintes,
bruttó 110m2es, 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 központjában felújított
3 szobás, erkélyes, első emeleti lakás eladó. Iár: 28.95 MFt!
Tel:20/804-2102
+ 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, Ambrus Z.köz, 3.emeleti, két és félszobás, jó állapotú,
erkélyes lakás eladó! Irányár:
28.9Mft. Tel:20/539-1988
+ Szadán új építésű csok képes
n+4 szobás ikerházak eladók!
Irányár: 44MFt, www.godolloihaz.
hu Tel: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: 06-30-588-5889
+ ZSÓRYFÜRDŐN 73 nm-es, teljesen felújított, szigetelt, gázcirkó
fűtéses, téglából épült nyaraló
eladó (16,5 MFt) vagy gödöllői
lakásra cserélhető. Tel: 06-203149-242
+ 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. 06-20-958-4324
+ Két utcára nyíló, 619 nm-es telken lévő, 86 nm-es családi ház
a Szilhát utcában eladó. 06-20520-1786
+ 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 0620919-4870
+ 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 0620-9194870
+ Eladó Gödöllő királytelepi részén egy 2szintes, 2generációs,
4szobás, 2konyhás, 2fürdőszobás családi ház felújítva, új tetővel, melléképületekkel 773nm-es
telken. I.á.: 48
mFt 0620-9194870
+ Eladó Gödöllőn a kertvárosban egy 3 lakásból álló családi
ház saroktelken
3 garázzsal. I.á.:
49 mFt 0620919-4870
+ 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:
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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: +36-20919-4870
ALBÉRLET KIADÓ
+ Gödöllőn albérlet kiadó: szoba,
konyha, fürdőszoba, WC, kamra,
gépkocsinak zárt parkolási lehetőség. Tel: 06-20-4699-295
+ 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: 0630-653-0968
ÜZLET, IRODA, GARÁZS
+ Szuper áron Gödöllő központjában (Szt. János utca 1/D) 18nmes felújított IRODA ELADÓ!
Programozható
padlófűtéssel,
mosdó- és konyharésszel, parkolóval, zöldterülettel. Iár:9,9MFt.
Érd: 06-20-365-4094
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, SZERSZÁMKÉSZÍTŐT: tel: 06-20-9423-112,
www.plastexpress.hu

2019. február 12.

+ Gödöllői telephelyre gépi forgácsolót (esztergályost) keresünk
állandó délelőttös munkarendbe.
Jelentkezés: galgagep@galgagep.hu Tel.: 06-30-237-9437
+ Gödöllői irodánkba keresünk
Irodai Munkatársat Gödöllő és
környékéről Építőipari Céghez.
Jelentkezés: fényképes önéletrajzzal: drill.94@invitel.hu
+ Leinformálható, munkájára igényes, tiszta, 35 éves nő TAKARÍTÁST VÁLLAL. Tel: 0630-3525234
+ Friss nyugdíjas, empatikus,
megbízható nő – aki idős gondozásban tapasztalt – vállalja
rászoruló felügyeletét, segítését.
Tel: 06-30-3625-589
SZOLGÁLTATÁS
+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS
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,
tanács-
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adás. 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, 06-28-476229
+ SZÁMÍTÓGÉPES problémája
van? Hívjon bizalommal, házhoz
megyek. Számítógép szerelés,
rendszer és programtelepítés, vírusirtás garanciával. Hétvégén is!
Tel: 06-30-333-9201
+ DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉLKÜL. Tóth Tamás 0670-502-5620
+ ROSSZUL ÉRZED MAGAD?
Betegségeket kiváltó lelki okok
oldása Gödöllőn ThetaHealing
technikával. Élj kevesebb stres�szel hosszabb ideig - elégedettségi garanciával! Kérj időpontot
most: 06-20-367-4274
+ LAKÁSOK, IRODÁK KÖLTÖZTETÉSE, lomtalanítás. Pianínó-,
páncélszekrény szállítás. Hétvégén is. NEER TEHER 06-70-6487660
+ VELUX ÁRNYÉKOLÓK 1 hetes
szállítási határidővel: -külső hővédő rolók, -belső fényzáró rolók,
-roletták, -stb. Érd.: Kor-Mon Nyílászáró Kft. Gödöllő, Kossuth L.
u. 26. Tel.: 06-30-280-9375; 0630-398-4815
+ REDŐNYJAVÍTÁS, GURTNI
CSERE, SZÚNYOGHÁLÓ készítés egész
Pest megyében garanci-

ával, megbízható szakembertől,
szolid áron, 48 órán belül. Ingyenes kiszállással. 0670-418-3032
+ DUGULÁS ELHÁRÍTÁS falbontás nélkül. Ázások csőtörések
megszüntetése. Vécék tartályok
csapok
szifonok
cseréje.
Csatorna
kamerázás.
VÍZSZERELÉS. 06-20491-5089
+ BETEG TAXI 0-24
Fizetős, minőségi,
egyedi igényeket és
időpontokat figyelembe véve vállalunk személyre szabott betegszállítást
a nap 24 órájában.
Hétvégén is. Tel: 0670-7702-338
+ 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, 06-28-423739. Web: www.
kormon.hu; Email:
kormon@invitel.hu
+ KÖLTÖZTETÉS!
BÁRMIT, BÁRHOL,
BÁRMIKOR! Igény
esetén
RAKTÁROZÁST,
LOMTALANÍTÁST is vállalunk. Tel: 06-70-621-6291
EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS
+ Gyógypedikűr: tyúkszem,
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szemölcs, bőrkeményedés, vastag benőtt gombás köröm kezelése, ápolása. Talpmasszázs. Óvakodjon a feketén dolgozó házaló
kontároktól! 30 év szakmai háttér.
Bárándi József 06-20-532-7275
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zel a parthoz, nagy
teraszok,
teljes
tengeri panoráma,
www.santafumija.
hr. Érd: 06-20-4674199

+ BEMER TERÁPIA/ TALPMAS�SZÍROZÁS=
REGENERÁLÓDÁS. Működő mikrocirkuláció=
EGÉSZSÉGVÉDELEM,
GYÓGYULÁS. Javuló életminőség,
teljesítmény. Gödöllő és vonzáskörzetében HÁZHOZ MEGYEK!
Bejelentkezés: Kovács Ildikó, tel.:
06-20-516-5016
ÜDÜLÉS
+ Kiadó apartmanok Horvátországban, Trogirnál. Családoknak
és társaságoknak is kiváló. Kö-

OKTATÁS
+
Iskolaérettségi vizsgálat, iskola-előkészítő
foglalkozás, logopédiai terápiák, írás,
olvasás, helyesírási
problémák kezelése. Marcsi Mosoly
Szigete
www.logopedia-fejlesztes.
hu tel: 06-20-4149960
+ MATEMATIKA –
korrepetálást (2.általánostól), emeltés
középszintű
érettségire
való
felkészítést
vállal
gödöllői középiskolai tanár. Főiskolások, egyetemisták
segítése is! 06-20380-2268 (du., este
hívható)
+ NÉMET KORREPETÁLÁS,
ÉRETTSÉGI FELKÉSZÍTÉS Németországban élt tanárral, 3000
Ft/ 60 perc; csoportoknak is. Gödöllőn házhoz megyek. Tel: 0620-296-3960
+ MATEMATIKA középszintű
érettségire felkészítő foglalkozások kis csoportban hétvégente.
Ugyanitt korrepetálás, egyéni
felkészítés gyakorlattal rendelkező szaktanártól. Tel: 06-70-4085253
TÁRSKERESŐ
+ 57 éves –
168 cm magas – szingli
pasi vagyok.
Ezúton keresem szolid
társnőmet
levelezés útján közös programok kialakításához, hiszen együtt
könnyebb. Mester
István, 2117 Isaszeg, Árpád út 21.
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
H A G YAT É K O T.
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.
Ugyanitt lé és cefre alma: 60-100
Ft/kg-ig. Tel: 06-28-411-298, 0620-4359-650
+ KERTÉSZKEDŐK FIGYELEM!
Most még a régi áron! Érett marhatrágya 60 l-es kiszerelésben
1000 Ft/zsák. Szállítás megoldható. Rendelhető: 06-20-4699295

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)
06-30-5364300, 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
befőttesüveget 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 19.
Megfejtés: Mentovics Zsuzsa versének sorai.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte:
Pálmai Dorottya, Kristóf Anna
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte:
Bózvári József, Stenczel Ferenc
A Happy Box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os
utalványát nyerte:
Bíró Soma
A Városi Múzeum ajándékát nyerte:
Atanaszov Rozáli, ifj. Dolányi Péter
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház
1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte:
Szalai Bernadett, Hetényi Károly
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!

