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Február 15-én rendezték meg a Művé-
szetek Házában a 2018-as Sportdíj átadó 
ünnepséget, ahol közel nyolcvan sportoló 
vehetett át elismerést 2018-as kiemelke-
dő eredményeiért. Az év sportolói olimpi-
ai sportág felnőtt kategóriában Nádházy 
Evelin atléta és Gémesi Csanád kardvívó 
lettek, az Év edzőjének Szörényi István 
rúdugró edzőt választották, míg a Gödöllő 
Sportjáért elismerést a dobóatléták edzője, 
Máté Alpár vehette át.

Dr. Gémesi György polgármester, va-
lamint a Szent István Egyetem rektora, dr. 
Palkovics László megnyitója előtt, a Kirch- 
hofer József születésének 100. évforduló-
jára készült kisfilmet nézhették meg a meg-
hívott díjazottak, szülők és vendégek.

Gödöllő város Sport Közalapítványának 
kuratóriuma a beérkezett jelölések alapján 
a legjobb egyéni sportolókat, csapatokat, 
az Év Edzőjét, Gödöllő Sportjáért elisme-
rést osztotta ki, valamint kupát vehettek át a 
18 év alatti, országos bajnokságon egyéniben, il-
letve csapatban dobogón végzett versenyzők és a Jövő 
Reménységeit is díjazták.

(folytatás a 3. oldalon)

2018 az atlétika, a vívás, a sportlövészet és a taekwon-do éve volt

sportdíj-átadó
ünnepség
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• Mikor született meg az ötlet, 
hogy könyvet ír a tapasztalatai-
ból?

• Úgy másfél évvel ezelőtt, de 
nem elsősorban az én ötletem volt, 
hanem az ismerőseim mondták, 
hogy olyan sok információt gyűj-
töttem össze a blogomon, hogy ez 
már egy könyvet is kitenne. A Ház-
tartásom hulladék nélkül című blo-
gomat három évvel ezelőtt indítot-
tam, amikor ezeket a változásokat 
elkezdtem bevezetni a családom-
ban. A mai napig itt gyűjtögetem 
össze a tapasztalataimat. Kezde-
teben csak hobbinak indult, és a 
baráti köröm számára készítettem.

• A családja hogyan fogadta, 
amikor elindult ezen az úton?

• Nálunk ez nem volt probléma,  
pontosabban csak kisebb ellenál-
lást váltott ki, mert már korábban 
is ezt a szemléletet követtem egy-két 
dologban. Például a lányomnál mos-
ható pelenkát használtam. De később 
sem okozott gondot, amikor a papír 
háztartási kellékeket, mint a papír-
zsebkendő, vagy a papírszalvéta, leváltottuk 
textilre, a bolti tusfürdő helyett pedig a saját 
készítésűt kezdtük el használni. Amikor ellen-
állást éreztem – például a fiam ragaszkodott a 
már megszokott fogkréméhez – nem erőltet-
tem a váltást.

• A könyvtári bemutató során mi volt az 
érdeklődők körében a legnépszerűbb a kü-
lönböző praktikák közül?

• Erre a kérdésre azért nagyon nehéz vála-
szolni, mert mint mondtam, minden háztartás 
más. Inkább azt mondanám, nagyon szeretik, 
a könyv tematikáját, amiért lényegében úgy 
használható, mint egy gyakorlati kézikönyv. 

Az ebben összegyűjtött anyag persze nem 
fedi le a teljes háztartást, még nálam is lenne 
mit változtatni. Én is folyamatosan keresem az 
új ötleteket, lehetőségeket. Az itt leírtak nagy 
részét én is különböző forrásokból gyűjtöt-
tem össze, hiszen az interneten rengeteg a 
témával foglalkozó oldal van. Persze ezeket 
később a saját lehetőségeimhez igazítottam. 

A könyvben leírtak sok esetben visszanyúl-
nak a gyökerekhez, nem újdonságok. Ezek 
arra mutatnak rá, hogy amikor az emberek 
még nem használtak ennyi egyszerhasznála-
tos, eldobható eszközt, akkor is remekül tel-
tek a mindennapok. Nem biztos, hogy a régi 

módszereket, a mai modern formájukban, el 
kell vetni, csak azért, mert a XXI. században 
élünk. Igaz, ez a szemlélet ellentétes a fo-
gyasztói társadalommal. De gondoljunk csak 
bele, mennyi hulladéktól mentesülünk akkor, 
ha nem vásárolunk felesleges holmikat, csak 
azt amire szükségünk van! 

• Lát arra szándékot, hogy a gyártók ki-
szolgálják a hulladék nélküli vásárlás iránt 
jelentkező igényt?

• Mint közgazdász, azt tanultam, hogy a ke-
reslet és a kínálat kiegyenlítik egymást. Ha a 
vevői oldalról érkezik igény, akkor a gyártók-
nak előbb-utóbb ehhez alkalmazkodni kell! 
Nem véletlen, hogy megjelentek azok az üz-
letek, ahol csomagolásmentesen lehet vásá-
rolni. És itt van a mi felelősségünk! Ez egy jó 
példa arra, hogy minden kis lépés számít.

• Az oktatási intézményeknek jelentős 
szerepük van a jövő generációjának szem-
léletformálásában. Kapott már megkere-
sést tőlük?

• Persze. Jártam a Petőfi Sándor Általános 
Iskolában, ahol a gyerekeknek tartottam előa-
dást, nemrég pedig a Zöld Óvodában, ahová 
azért hívtak meg, hogy a szülőkkel beszél-
gessek. De voltam már Vácrátóton, március-
ban pedig egy pesti iskola van tervben, ahol 
középiskolás tanulókkal beszélgetek majd. A 

diákok egyébként könnyen megszólíthatók. A 
szülőket sok esetben nehezebb meggyőzni. A 
tapasztalatok szerint minél fiatalabb az ember, 
annál nyitottabb az alternatív lehetőségekre. 

• A workshopon mire számíthatnak az ér-
deklődők? 

• Az alapkoncepció szerint a 
könyvben található kezdő-haladó és 
szuperhaladó lépéseket, ötleteket 
ugyanilyen bontásban beszéljük át 
a résztvevőkkel az egyes találkozók 
alkalmával. Mindegyiknek az a célja, 
hogy minél kevesebb háztartási hul-
ladék keletkezzen. 

Az első beszélgetés során egy 
általános áttekintést teszünk, hogy 
felmérjük mi a helyzet a háztartások-
ban, valamint olyan ötleteket próbá-
lunk összegyűjteni, amelyeknek a 
megvalósításához igazából csak egy 
csepp odafigyelésre, gondolkodás-
beli váltásra van szükség. 

A haladó foglalkozáson már elő-
vesszük azokat az alternatív megol-
dásokat, amelyekhez kisebb beruhá-
zás kell. Ilyen például, hogy legyen 
mindig kisebb textil zsákocska ná-
lunk, ha vásárolni megyünk, és ne a 
műanyag zacskókat használjuk. 

A szuperhaladó harmadik foglal-
kozásnál pedig a már sokak számá-

ra kimondottan extrémnek 
tűnő megoldásokat vesszük 
végig. Ezek olyan esetek, 
amikor nem is gondolunk rá, 
hogy hulladékot termelünk. A 
tisztálkodás területén például 
rengeteg ilyen dolog van!

• Önöknél milyen gyak-
ran telik meg a szemetes? 

• Régen nekünk is tele lett heti rendsze-
rességgel mindegyik gyűjtőedény, ma már a 
kommunális szeméttel a 110 literes kukánk 
nyolc hónap alatt telne meg, a szelektív pedig 
kb. 3 hónap alatt. 

• A könyvben sok esetben pénzügyi ol-
dalról közelíti meg az egyes példákat, ki-
emeli, hogy mennyit lehet megspórolni 
egy-egy ötlettel. Ez a közgazdász szemlé-
letből adódik, vagy vannak, akiket így job-
ban meg lehet szólítani?

• Lényegében mindkét állítás igaz.  De szá-
momra fontos, hogy aki nem eltökélt környe-
zetvédő, azt is lehessen motiválni. Mindezek 
mellett, azzal, hogy leírtam, mennyit lehet 
megspórolni, rá akartam világítani, hogy ez 
az életmód nem drágább a korábban általunk 
megszokotthoz képest. Sokan ugyanis téve-
sen ezt gondolják. Azt gondolom, valójában 
mindegy, hogy valaki a környezettudatosság, 
vagy a takarékosság miatt lép erre az útra. Az 
eredmény számít: hogy kevesebb hulladékot 
termel!

KJ
(Az interjú teljes terjedelmében a szolga-

lat.com-on, valamint Facebook-oldalunkon 
olvasható, a workshop ismertetője 8.old.)

A hullAdékcsökkentés szemlélet kérdése
A múlt év végén jelent meg Tóth Andi „Dobd ki a szemetest!” című könyve, ami kiváló 
segítséget nyújt ahhoz, hogy hogyan tegyük hulladékmentessé háztartásunkat, vagy 
legalább is jelentősen csökkentsük a keletkező mennyiséget. A kiadvánnyal az érdeklő-
dők januárban ismerkedhettek meg a városi könyvtárban tartott bemutatón, márciusban 
pedig három alkalomból álló workshopon vehetnek részt azok, akik szeretnék kipróbálni 
és alkalmazni a könyvben talál-
ható ismereteket. Tóth Andival, 
a háromgyermekes édesanyá-
val, a zéró hulladék életformá-
ról és annak fogadtatásáról be-
szélgettünk. 
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TArTSuK bE A SzAbáLyoKAT! Máshogy adózunk az 
ingatlan-bérbeadás után

Városszerte zajlanak a faápolási munkák. A 
VÜSZI megbízásából folyamatosan végzik 
a koronaalakítást, a fagyöngymentesítést, 
valamint az elektromos hálózatok közelé-
ben az űrszelvény biztosítása miatti gallya-
zási munkákat ott, ahol az útpadkától mért 
4 m magas űrszelvényt szükséges biztosí-
tani. 

A munkák során nagy hangsúlyt helyez-
nek a száraz koronarészek eltávolítására, 

a növényzet közelében 
lévő épületek állag-
megóvására; előfordul 
ugyanis, hogy emiatt 
van szükség a gallya-
zásra.  

A várhatóan március 
végéig tartó munkák a 
következő területeket 
érintik:

– A Dózsa 
György út men-
tén a Berger- 
udvar melletti 
területet, ahol 
a nyárfák ápo-
ló metszése, 
a lombkorona 
súlyát könnyí-
tő fiatalítása 
történik meg a 
fagyöngy és a 
száraz ágak el-
távolítása mel-
lett. 

– Az Ady 
Endre sétányt, 

ahol a száraz ágak mellett a fagyönggyel 
fertőzött részeket is eltávolítják.

– Az Alsóparkot, a Kazinczy körúti lakóte-
lepet és Máriabesnyő több pontját. 

Bár sokszor úgy tűnik, hogy a beavat-
kozás túlságosan drasztikus, a fagyöngy-
mentesítés esetében szükséges az erő-
teljes visszametszés, az élősködő gyökere 
ugyanis sok esetben több méter hosszan 
terjeszkedik a fában, a külső zöld növény 
eltávolítása nem elegendő a fa megmenté-
séhez. 

A korábbi évek tapasztalatai igazolják, 
hogy a fák meghálálják a beavatkozást és 
akár már a következő nyáron új lombkoro-
nát hoznak.

(db)

Cél a fák megmentése

Bár még csak februárt írunk, a kertes övezetekben sokan végeznek kertápolási 
munkákat; megkezdték a tél folyamán összegyűlt zöldhulladék (avar, ágak) ösz-
szegyűjtését, és a fák metszését. Mindezek együtt járnak a keletkező növényi 
hulladék mennyiségének növekedésével.

Fontos, hogy amíg a zöldhulladék-szállítás elkezdéséig vagy tároljuk, vagy a 
szabályok betartásával semmisítsük meg a nyesedéket!

Akik az avar égetése mellett döntenek, azoknak tudni kell: a vonatkozó ön-
kormányzati rendelet szerint akár közterületen, akár ingatlanon belül teszik, ki-
zárólag pénteken 13-tól 18 óráig lehet szabadtéren égetni, egyéb időpontokban 
szigorúan tilos és akkor is csak a száraz növényi hulladékot szabad meggyújtani. 
Nem árt szem előtt tartani, hogy a rendeletek megsértése jelentős pénzbírságot 
vonhat maga után!

Szintén fontos, hogy a növényi hulladék ne kerüljön a csapadékvíz-elvezető 
árokba, ezek ugyanis sokszor eltömítik az átereszeket. 

Nem árt tisztában lenni azzal sem, hogy a járda és az úttest közötti nyílt árok-
nak a tisztántartásáról annak az ingatlantulajdonosnak a feladata gondoskodni, 
akinek az ingatlana előtt elhalad.

(k.j.)

Városunkban sokan élnek a lehetőséggel, hogy 
ingatlanuk bérbeadásából egészítsék ki jövedel-
müket, amit azután – természetesen – be kell 
vallani, ha itt az ideje. Ez év január 1-jével meg-
változtak az ide vonatkozó szabályok, amivel 
nem árt tisztában lenni.

Az ingatlan-bérbeadásból származó jövede-
lem megállapításakor nem kell bevételként figye-
lembe venni az ingatlan használatával összefüg-
gő, bérlőre áthárított díjat, jellemzően a közüzemi 
szolgáltatások díját – tájékoztat honlapján a NAV.

A bérbeadó magánszemélynek lehetősége van 
arra, hogy a lakás bérbeadásából származó be-
vételéből levonja az általa más településen bérelt 
lakás ugyanazon évben igazoltan megfizetett dí-
ját. A bevétel ezen a címen csak akkor csökkent-
hető, ha a bérbeadás és a bérlés időtartama több 
90 napnál, és a bérelt lakással összefüggésben 
a magánszemély más tevékenységből származó 
bevételéből nem számol el költséget, és számá-
ra a bérleti díjat még részben sem térítik meg.

2019. január 1-je óta a lakás-bérbeadásá-
ból származó bevételből a kifizetőnek nem kell 
adóelőleget levonnia, ha a bérbeadó arról nyi-
latkozik, hogy a bérbeadásból származó jöve-
delmének megállapításánál figyelembe kívánja 
venni az általa más településen 90 napot meg-
haladóan bérelt lakás díját.

(A változásról bővebben a szolgalat.com-on, 
valamint Facebook-oldalunkon olvashatnak.)
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Mélyebbre nyúlunk a 
pénztárcánkba

Lezárul a forint bankjegyek cse-
réje az év végén, amikor is a Ma-
gyar Nemzeti Bank bevonja a régi 
10.000 forintos bankjegyeket is.

Az MNB december 31-én vonja 
ki a forgalomból a régi – még 2014 
előtt kibocsátott – 10.000-esket. Ez-
zel az év végén befejeződik a forint 
bankjegyek korszerűsítését célzó, 
2014-ben kezdődött cserefolyamat.

A 10.000 forintos címlet megújí-
tott változata már jól ismert a kész-
pénzforgalom minden szereplője, 
így a lakosság számára is, hiszen 
2014 decembere óta fizethetünk a 
címlettel. Az elmúlt években az új 
10.000 forintos bankjegyek dina-
mikusan terjedtek a készpénzfor-

galomban, így napjainkban a for-
galomban levő 10.000 forintosok 
86 százalékát már a megújítottak 
teszik ki.

A régi címletváltozat bevonását 
követően a jövő évtől, azaz 2020. 
január 1-jétől már csak a megújított 
10 000 forintos bankjegyek lesznek 
használhatók.

Fontos tudni, hogy a bevonási ha-
tárnapig be nem cserélt bankjegyek 
nem veszítik el értéküket, mert min-
den bank- és postafiókban három 
évig, a jegybankban pedig 20 évig 
díjmentesen beválthatók – azonos 
címletű  – törvényes fizetőeszközre.

(ny.f.)

SzáMíTóGéP CSAK MuNKAvéGzéSrE!
Egy friss törvényjavaslat alapján ismét módosítják a munka törvény-

könyvét. A változást a GDPR, az uniós adatvédelmi rend bevezetése in-
dokolja. A dr. Trócsányi László igazságügy-miniszter által a parlament 
elé benyújtott előterjesztés szerint tilos lesz a munkáltatótól a munkavég-
zésre adott számítógép magáncélú használata.

A munka törvénykönyve jelenleg csak a távmunka esetében szabá-
lyozza közvetlenül a munkáltatótól munkavégzésre kapott számítógép 
használatát, most 
ezt a szabályozást 
szigorítják tovább, 
most már nem csak 
a távmunka ese-
tében lesz tilos a 
magáncélú haszná-
lat, hanem minden 
esetben, amikor a 
munkáltató számí-
tógépet ad a mun-
kavégzéshez.

Úgy tűnik azon-
ban, az egyéni 
megállapodás ez 
alól kivétel lehet, hi-
szen nem egy olyan 
munkakör létezik, 
amikor elengedhetetlen  például a közösségi oldalak használata. Hadd 
említsünk egy sokak által ismert gyakorlatot: Nem egy pedagógus él a 
közösségi oldalak nyújtotta lehetőségekkel, hogy – sokszor tankönyvek 
hiányában – az internet segítségével juttassa el a diákoknak a tanulni 
valókat, s a közösségi oldalak segítségével hatékonyabban kommunikál 
a tanulókkal.

(ny.f.)

Régi 10.000 foRintos:
az év végéig használható

A tél végén mindig úgy érezzük, jóval több 
pénzt hagyunk ott az üzletekben, mint ko-
rábban. Tény, hogy ilyenkor legdrágább a 
zöldség és a gyümölcs, ám reális képet 
akkor kapunk a fogyasztói árak változásáról, ha az egy évvel 
korábbihoz hasonlítjuk azokat.

A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai sze-
rint 2019. januárban a fogyasztói árak átlagosan 2,7%-kal 
magasabbak voltak az egy évvel korábbinál. Az elmúlt egy 
évben a szeszes italok, dohányáruk és az élelmiszerek ára 
emelkedett jelentős mértékben. Mivel ez utóbbit érzik meg 
leginkább a háztartások, nem véletlen tehát, hogy sokan az 
átlagosnál jelentősebb drágulást érzékelnek. 

Nos, a KSH adatai szerint az élelmiszerek ára átlagosan 
4,2%-kal nőtt, ezen belül az idényáras élelmiszerekért (bur-
gonya, friss zöldség, gyümölcs) 20,5, százalékkal fizetünk 
többet, mint egy évvel ezelőtt. A liszt 8,7, a kenyér pedig 
5,8%-kal százalékkal kerül többe, mint 2018 elején.

A szeszes italok, dohányáruk ára átlagosan 6,9, ezen be-
lül a dohányáruké 9,6%-kal emelkedett.

 A szolgáltatásokért is többet fizetünk, mégpedig átlago-
san 2,8%-kal. A háztartási energia 1,2%-kal drágult, ezen 
belül a palackos gáz 12,3, a tűzifa 7,8%-kal drágább, mint 
egy évvel ezelőtt. Van persze olyan is, ami kevesebbe kerül: 

A járműüzemanyagokért 3,0%-kal kellett kevesebbet fizet-
ni, a tojás ára a negyedével csökken, a cukoré pedig 10,3%-
kal lett alacsonyabb.                (k)

Egy drogterjesztőt fogtak el február 14-én 
a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó 
Iroda (KR NNI) munkatársai. Vele szemben 
kábítószer-kereskedelem bűntett, míg fóti, 
budapesti és gödöllői vásárlójával szemben 
kábítószer birtoklása vétség miatt indult büntetőeljárás.

A KR NNI kábítószer-kereskedelem bűntett elkövetésé-
nek megalapozott gyanúja miatt folytat nyomozást az 52 
éves gödöllői I. Ferenccel szemben, míg az 51 éves fóti 
K. Tibort, a 44 éves budapesti K. Tamást és az 53 éves 
gödöllői H. Károlyt kábítószer birtoklásával gyanúsítják.

A büntetőeljárás adatai szerint I. Ferenc lakhelyén és cé-
gének fővárosi telephelyén naponta több személynek adott 
el kábítószert, feltehetőleg kokaint. A Készenléti Rendőrség 
Bevetés Támogató Osztályának munkatársai 2019. február 
14-én este azt követően fogták el otthonában az 52 éves 
férfit, hogy aznap már három vevőt kiszolgált. A ház átku-
tatása során a nyomozók 762 gramm kábítószergyanús 
fehér port találtak, amely a gyanúsított elmondása alapján 
kokain; feketepiaci értéke nagyjából több mint 15 millió Ft. A 
rendőrök a kábítószer porciózásához használt eszközöket, 
valamint közel 5 millió forintot és 2100 eurót is lefoglaltak. 
Ezen túl I. Ferenc lakhelyén és cégének budapesti telep-
helyén több kiló drog hígításához használt szert is találtak.

A kábítószerkereskedőn kívül a KR NNI munkatársai által 
elfogott három vásárló autójából, valamint ruházatából szin-
tén kábítószergyanús fehér por került elő. 

A rendőrök az elfogott négy férfit előállításukat követő-
en gyanúsítottként hallgatták ki, majd I. Ferencet őrizetbe 
vették és előterjesztést tettek letartóztatásának indítványo-
zására. A KR NNI Nemzetközi Bűnözés Elleni Főosztálya 
szakértők bevonásával folytatja a nyomozást.                   (db)

Drogterjesztőt fogtak el
göDöllőn

Decem
ber 31

-ig

fizethe
tünk v

ele
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A napokban, ameny-
nyiben az időjárás 
engedi, február 20-ig 
befejeződnek a je-
lenlegi munkák Mári-
abesnyőn a Besnyő 
utca, Gárdonyi utca 
közúti csomópontban. 
Ezt követően új fázis 
kezdődik: február 20-
28. között elkészítik 
az ideiglenes átjárót 
a Nyár utca és a Gár-
donyi u. közötti sza-
kaszon. Ez váltja ki a 
Besnyői utcai aluljárót, 
amit március 1-jétől 
lezárnak a forgalom 
elől. 

Ezt követően mind 
a gépjármű, mind a gyalogosforgalom itt 
bonyolódik majd, s erre közlekednek a Vo-
lánbusz járatai is. 

A vasúti síneken tehát a Nyár utca – 
Gárdonyi utca között létesítésre ideigle-

nes átvágáson lehet majd átjutni, a Gár-
donyi Géza utca pedig a Mikes Kelemen 
utca felé egyirányú lesz.

A Besnyő utcai híd átalakításának ered-
ményeként a jelenleginél jóval bizton-
ságosabbá válik majd a közlekedés. Az 
aluljárót a jelenlegi 6 méterről 11 méterre 
szélesítik, a magassága pedig 3 m helyett 
3,5 m lesz. Ezt az útpálya süllyesztésével 

érik majd el. 
Jó hír a gyalogo-

soknak, hogy a híd 
alatt járda vezet majd 
át.

A tervek szerint 
szintén március 1-jé-
vel megkezdik a 
máriabesnyői vas-
útállomás gyalo-
gos-a lu l já ró jának 
átépítését is. Itt az 
akadálymentesítés 
során liftet is kialakí-
tanak.

Márciusban egy új 
területen is megkez-
dődik a munka, a ter-
vek szerint a hónap 
közepén kezdik el a 
Szent Györgyi Albert 
utcai híd (A tűzoltóság 

felőli egyetemi behajtó – a szerk.) rekonst-
rukcióját. Itt az átépítést 
a forgalom megtartása 

mellett végzik majd, félpályás lezárás mel-
lett.

A vasútállomáson folytatódik a vágá-
nyok és az épületek bontása, valamint a 
Köztársaság úti felüljáró építése. Az itt zaj-
ló munkák miatt a vasútállomás belső bu-
szöblében lévő megállót (Volánbuszok és 
Tesco busz) március folyamán áthelyezik, 
az új helyről még folynak az egyeztetések.

(j.)

Új munkafázisok, Új lezárások

A vasúti átépítési munkák miatt 
2019. február 24. 11:00-19:00 és 2019. 
február 25. 06:00-16:00 óra között a 
gödöllői arborétumhoz vezető úton 
lévő vasúti átjárót lezárják. Ez idő alatt 
a vasúti átjárón gyalogosan sem le-
het átkelni a vasúti felépítményátépítő 
géplánc hossza miatt, ami 500 méter. 
A terület csak gyalogosan, az Álla-
mi telepek megálló peronja felől lesz 
megközelíthető. 

Szintén lezárják az Isaszegi úti vas-
úti átjáró 2019. február 25. 11:00-19:00 
óra között. Ez idő alatt a 447-es autó-
buszok terelt útvonalon közlekednek, 
és nem érintik a Gödöllő Autóbusz-ál-
lomás és a Gödöllői Gépgyár közötti 
megállókat. A vonatpótló buszok ez 
idő alatt terelt útvonalon közleked-
nek, az Isaszeg és a Gödöllő-Gépgyár 
megállóhelyeket nem érintik, helyettük 
Pécel–Gödöllő-Gépgyár viszonylatban 
új pótlóbuszok közlekednek. A délutáni 
Pécel–Gödöllő viszonylatúak a jelzett 
napon nem járnak.

oLvASóINK KérDEzTéK
A múlt héten többen érdeklődtek lapunknál, mikor nyílik meg a 

Volánbusz-pályaudvar mellett lévő konténerváró, amit még mindig 
körbevesz a „munkaterület” feliratú szalag. A kivitelező tájékoztatá-
sa szerint jelenleg a MÁV számára szükséges belső műszaki mun-
kák zajlanak, s bíznak benne, hogy a jövő héten már itt vásárolhat-
nak jegyet az utasok. 

Szintén sokakat foglalkoztat, hogy meddig lesz használható a 
Szent István Egyetemhez átvezető híd. Mint megtudtuk, ennek 
bontását április végére tervezik, ezt követően a nyár végéig, csak 
a vasúti átjárón, vagy a Szent Györgyi Albert utcán keresztül lehet 
majd gyalogosan megközelíteni az egyetemet. A szeptemberi tan-
évkezdésre azonban már átadják a forgalomnak az új aluljárót.

FIgyeLeM!
ISMéT LEzárJáK
Az ArboréTuMI

éS Az ISASzEGI úTI
áTJáróT!
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Szociális kertet indít Gödöllőn a 
Diverzitás Közhasznú Alapítvány. 
Mitől szociális egy kert? Olyan, a 
társadalmi és környezeti szem-
léletformálás érdekében működő 
kertet nevezünk szociálisnak, ahol 
hátrányos helyzetű, megváltozott 
munkaképességű személyek dol-
goznak, ahol szemléletformáló 
programok, képzések zajlanak, 
vagy ahol a kertben végzett mun-
ka terápiás jellegű. Az alapítvány a 
szociális kert mindhárom funkció-
ját meg szeretné valósítani.

Egy nagylelkű házaspár jóvoltából 
az idei évtől az alapítvány ren-
delkezésére áll egy 6000 nm-es 
terület Gödöllő Blaha városrészé-
ben, a Diófa utcában. A kert igen 
jó adottságokkal rendelkezik me-
zőgazdasági művelésre, alkalmas 
egy gyümölcs- és zöldségterm-
esztő, foglalkoztató, oktató és gyó-
gyító kert kialakítására. Természe-
tesen ökológiai gazdálkodással 
művelik a területet, ezt kulcsfon-
tosságúnak tartják mind a talaj és 
a környező élővilág védelme, mind 
a megtermelt élelmiszer minősége 
szempontjából.
A kertben a munkálatokat már 
februártól elkezdik, az elsőként a 
megfelelő infrastruktúra kialakítá-

sát. Ebben a tekintetben sok fel-
adat vár az alapítvány csapatára, 
hogy alkalmassá tegyék a kertet 
rendezvények, képzések szerve-
zésére, alkalmazottak és önkén-
tesek foglalkoztatására is. Az év 
során havonta önkéntes napot 
szerveznek, amelyre a gödöllői la-
kosokat is várják. Szívesen fogad-
nak felajánlásokat: kerti szerszá-
mokat, helyi fajtájú gyümölcsfákat 
és cserjéket, évelő fűszernövénye-
ket. 
Az első önkéntes nap február 
23. szombaton lesz 13-16 óra 
között, további részletek a di-
verzitasalapitvany.hu és a www.
facebook.com/diverzitasalapit-
vany/ oldalon.
Szeretnék a kert fejlesztését úgy 
megvalósítani, hogy a helyiek 
számára minél megfelelőbb szol-
gáltatásokat nyújtson, ezen belül 
munka- és fejlődési lehetőséget a 
megváltozott munkaképességű-
ek, fogyatékkal élők számára, 
ismeretszerzési lehetőséget a he-
lyi iskolások, óvodások, lakosok 
számára, és szolgáljon integrációs 
térként, ahol sérült és egészséges 
emberek együtt, közösen tudnak 
értéket teremteni, s eközben egy-
mást megismerni, az előítéleteket 
lebontani. 

A Váci Egyházmegye és a máriabesnyői plébánia fájdalommal, de 
Isten akaratában megnyugodva tudatja, hogy dr. Stella Leontin ka-
nonok, címzetes prépost, érdemes főesperes a Máriabesnyői Nagy-
boldogasszony-bazilika plébánosa tragikus hirtelenséggel a Mennyei 
Atya házába költözött.

Dr. Beer MIkLós vácI MegyéspüspÖk Az eLhunyt 
LeLkIpásztorért A vIgAszt ADó, engeszteLő szent-
MIseáLDozAtot FeBruár 26-án, keDDen, 11 órátóL 
MutAtjA Be A vácI székesegyházBAn, MAjD ezt kÖ-
vetően LeontIn Atyát A székesegyház kAnonokI 
krIptájáBAn heLyezIk ÖrÖk nyugALoMrA.

Stella Leontin 1954. július 19-én született Budapesten. Középisko-
lai tanulmányait követően, hároméves kórházi szolgálat után az Egri 
Érseki Hittudományi Főiskola papnövendék hallgatója lett. 1980-ban 
szentelte pappá Marosi Izidor megyéspüspök a váci székesegyház-
ban. 
Káplánként szolgált Kistarcsán (1980–84), Kiskunfélegyházán (1984–
87) majd Kecskeméten (1987–91). Teológiai ismereteit a Bécsi Egye-
tem Római Katolikus Teológiai Karán folytatott tanulmányai során 
mélyítette el 1991–1993 között, ahol „magister” fokozatot szerzett.
A váci püspöki hivatal püspöki szertartói (1993–2005), a Szent Jó-
zsef Kollégium lelki igazgatói (1993–1997), valamint a Hétkápolna 
Kegyhely igazgatói feladatait (1993–2005) is ellátta párhuzamosan. A 
Borromeo Szent Károly Papnevelő Intézet tanára és spirituálisa volt 
(1997–2005). Liturgiát és művészettörténetet tanított a Váci Hittudo-
mányi Főiskolán (1994–2008).
1995-ben „cum laude” fokozattal doktorált a budapesti Pázmány Pé-
ter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán. 2002-től a váci székes-
egyház kanonok-prépostja.
Stella Leontin 2005. augusztus 1-jétől Balassagyarmaton a Szenthá-
romság-főplébániát vezette. 2016 októberétől haláláig a gödöllő-má-
riabesnyői bazilika plébánosaként szolgált, valamint a Mater Salvato-
ris Lelkigyakorlatos Ház igazgatói megbízatását töltötte be.
Papságáról korábban így vallott: „Papi jelmondatom: »Hittel, mely a 
szeretet által tevékeny« (Gal 5,6), amit újmisémre választottam, de 
azóta is ehhez szeretnék Isten kegyelmével hű és következetes len-
ni. Ebben a jelmondatban, úgy érzem, minden benne van. A hit a 
remény és az élet egyetlen értelme a szeretet. Ennél nagyobb célja 
nem lehet az embernek. Mindig hittem, hogy gyengeségeim ellenére 
a kegyelem többre is képes. Ezt mindennap megtapasztaltam, eddigi 
gazdag és tartalmas életutamon. Boldog, kiegyensúlyozott papnak 
érzem magam, és ezért egy életen át hálás vagyok Jézusnak, aki 
meghívott engem.”         (Forrás: Váci Egyházmegye - Magyar Kurír)

SzociáliS kert Gödöllőn búcsú stella leontintól

tisztelettel meghívjuk és várjuk tagtársainkat és a tevékeny-
ségünk 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 ve-
títése
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 ügy-
vivő 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

teleki pál eGyeSület – közGyűléS

FeBruár 26-án, kedden a temetés napján este 18 óra-
kor itt, a Bazilikában halotti vesperásra kerül sor, majd  
Hammang János világi elnök és Gémesi György polgár-
mester mondja el gondolatait, emlékezését. A beszédek 
után egy németh László által készített film vetítésére ke-
rül sor, ami alatt a Mária rádió Leontin atyával a múlt 
évben készített interjúját hallhatják majd az emlékezők.
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Közeledik Aladár napja, ami-
ről hagyományosan művészeti 
esttel emlékezik meg a Körös-
fői-Kriesch Aladár Művészeti 
Alapítvány. A szervezet évek 
óta így tiszteleg névadója előtt. 
Az est átfogó képet ad az alapít-
vány által végzett sokrétű men-
tori munkáról, díjazottjai közül is 
többen színpadra lépnek. 

Február 24-én, a Frédéric 
Chopin Zenei AMI-ban sorra 
kerülő rendezvényen fellépnek 
a Halász Tibor által vezetett 
Club Színház tagjai, furulyán 
közreműködik Baji Boglárka, 
juhász enikő és Lukács Lil-
la réka. Emellett hallhatja a 
közönség Lendvai József (he-
gedű) és Mikulik Márton (zon-
gora), a Liszt Ferenc Zenemű-
vészeti Egyetem hallgatóinak 
előadását, valamint Telek zsu-
zsa zongoratanár és tanítvá-
nya, váray Domonkos játékát. 
Az esthez kapcsolódóan gyer-
mekrajzokból rendeznek kiál-
lítást a zeneiskolában, ahol az 

Erkel Ferenc Általános Iskola 3. 
a. osztályos tanulóinak munkáit 
tekinthetik meg a vendégek. 
 A belépés ez alkalommal is díj-
talan, adományokat azonban 
szívesen fogadnak a Körös-
fői-Kriesch Aladár Művészeti 
Alapítvány javára. A 2000 fo-
rintot vagy annál nagyobb ösz-
szeget adományozókat Dénes 
Jenő: Körösfői-Kriesch Aladár 
monográfiájával ajándékozzák 
meg.                                   (b.j.)

A Gödöllői Lokálpatrióta Klub 
és a Gödöllői Értékvédő Egye-
sület a múlt év nyarán indította 
el a Grassalkovich Kastély 3 
Aranykora című programsoro-
zatot, amely három történelmi 
korszakra bontva engedett be-
pillantást a kastély történetébe. 
A sorozat harmadik előadása 

már a XX. századi hányattatá-
sok korában, a monarchia bu-
kását követően, a két háború, 
a szovjet katonai laktanya és 
a szociális otthon időszakában 
mutatja be az egykor uralko-
dók által látogatott kastély min-
dennapjait. 
Hosszú út vezet a 3. arany-

korig, az 1996-os nyi-
tásig. Márai Sándor, 
Móra Ferenc írásai 
mellett szó lesz a kor-
szak celeb házaspár-
járól, a windsori sze-
relmesekről, és a ma 
is sokak által a legna-
gyobb tisztelettel em-
legetett trónörökösről, 
Habsburg Ottóról. 
A számtalan érdekes-
séget ígérő beszélge-
tés közreműködői ifj. 
Fábián zsolt, Gsel-
mann János, Pappné 
dr. Pintér Csilla és dr. 
ujváry tamás lesz.
A zenéről Fodor Lász-
ló Kossuth-díjas klari-
nétművész gondosko-
dik.

(k.j.)

A Gödöllői Fiatal Művészek Egye-
sülete három korábbi bemutatójá-
nak tervezi a felújítását, amihez 
gyermekszereplőket keres. A 
tervek szerint a korábban nagy 
sikerrel bemutatott Valahol Euró-
pában, a Légy jó mindhalálig és a 
Tanár bá kérem című zenés dara-
bokkal még idén új szereposztás-
ban állnak majd a közönség elé.

Mint azt Horváth 
zoltán, a GÖFME 
vezetője lapunknak 
elmondta, az egyesü-
letnek alapvető célja 
a fiatal tehetségek 
felkutatása, a fent em-
lített három darab pe-
dig kiváló lehetőség 
a gyerekeknek, hogy 
megmutassák tudásukat. Ezek- 
ben az előadásokban korábban 
is sok tehetséges gyermek mu-
tatkozott be, ők azonban már 
kinőttek ezekből a szerepekből, 
de van köztük olyan is, aki a pá-
lyán maradt. A Valahol Európá-
ban fellépőit például újra láthatja 

majd a közönség, most azonban 
az idősebb szerepekben mutat-
koznak be. A meghallgatásokat 
február 24-én tartják, ezekről az 
érdeklődők bővebb információ-
kat a gofme4@gmail.com címen 
kérhetnek, és itt igényelhetnek 
jelentkezési lapot. is.              (b.j.)

Gödöllői fiatal művéSzek eGyeSülete 
SzereplőváloGatáS Gyerekeknek

a harMadik aranykor

Ünnepi est Körösfői-Kriesch 
aladár tiszteletére
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Az alapítványi bálok jelentős szerepet játszanak egy-egy oktatási 
intézmény életében, hiszen ezek bevételei teszik lehetővé, hogy az 
iskola, vagy óvoda elvégezze azokat a fejlesztéseket, vagy meg-
oldja azokat a beszerzéseket, amikre szükség lenne ugyan, de az 
intézményi költségvetés nem teszi lehetővé. Nincs ez másként az 
Erkel Ferenc Általános Iskolában sem, ahol február 23-án,18 óra-
kor kezdődik az jótékonysági bál az Erkel Iskola Gyermekeiért Ala-
pítvány szervezésében. 

A bál bevételét az iskola udvarának gyermekbaráttá tételére fordít-
ják a szervezők. Ahogy az ilyen eseményeken megszokott, három-
féle jegytípusból választhatnak a vendégek.  
A báli belépőjegy mellett vacsorajegy, valamint mindössze 1000 fo-
rintért támogatói jegyet is választhatnak, akik szeretnék segíteni az 
alapítvány céljait. 
Az estet keringővel nyitják meg, majd Hip-Hop táncbemutató, peda-
gógusok és szülők közös produkciója, tombola, és természetesen 
tánc várja a vendégeket. A zenéről Neumann Nándor gondoskodik. 

2019. február 12-én az Oktatá-
si Hivatal IV. Országos Szakta-
nácsadói Konferenciáján átad-
ták az idei Sulinetwork-díjakat, 
és a három díjazott között volt 

Jánossy zsolt, a gödöllői Török 
Ignác Gimnázium tanára.
Ebben a szakmai elismerésben 
olyan pedagógusok és oktatási 
szakemberek részesülhetnek, 
akik kiemelkedő tevékenysé-
gükkel hozzájárulnak a digitális 
írástudás fejlesztésének peda-
gógiai-módszertani támogatá-
sához, valamint az info-kom-
munikációs technológia újszerű 
oktatási alkalmazásainak elter-
jesztéséhez.
Idén immár hatodik alkalommal 
került sor a díjak kiosztására. 
Hasonlóan a korábbi évekhez, 
most is három szakember kapta 
meg az elismerést, akik a szak-
mai kitüntetés mellett egy kis- 

plasztikát kaptak, amely Szanyi 
Borbála szobrászművész alko-
tása.
Jánossy Zsolt fizika, matematika 
és angol szakos tanár több mint 

két évtizede dolgozik 
a digitális pedagógia 
területén oly módon, 
hogy a tevékenysége 
nemcsak az iskola fa-
lain belül ismert és el-
ismert.
A Sulinet portál indulá-
sakor dolgozott a Fizi-
ka rovatnak, számos 
tananyag fejlesztésé-
ben vállalt szerepet, 
fizika szaktanácsadó-
ként évek óta tart rend-
szeresen előadásokat 
pedagógusoknak, az 
érettségi bizottság tag-
ja.
Részt vett a hazai 
IntelTeach Essenti-

als tananyag adaptációjában, 
magyarra fordításában. Kép-
zett projektpedagógus, aki a 
2016-os Digitális Témahéten 
kiemelkedő pályázatával II. dí-
jat szerzett. Az m-learning és a 
robotika területén több jó gya-
korlata is gazdagította a pe-
dagógusok eszköztárát, részt 
vett az Erzsébet-táborok nyári 
programjában robotika foglalko-
zásokkal.Jánossy Zsolt a Code 
Week események aktív részt-
vevője, a kódolás és a digitális 
írástudás interdiszciplináris al-
kalmazásának híve és terjesz-
tője. Az IPET Innovatív Pedagó-
giáért Társaság alapító tagja és 
első elnöke.

Lapunkkal együtt a posta-
ládákba kerül a gödöllői 
Magazin legújabb száma is, 
amiből számtalan érdekes-
séget tudhatnak meg a váro-
sunkban élő egykori és a mai 
családokról. Sok olyan csa-
ládot ismerünk, akik beírták 
magukat gödöllő történel-
mébe. nem könnyű kiemelni 
bárkit is a hosszú listából.
A gödöllői Magazin mos-
tani számában azonban 
helyet kaptak az egykori 
művésztelep azon alkotói, 
akiket ritkábban emlegetünk,  
holott meghatározó alakjai voltak az európai hírű műhely-
nek. olvashatnak a nemzeti színház egykori igazgatójáról 
és családjáról, aki a hazai irodalmi életben is jelentős szere-
pet töltött be, és a Magyar tudományos Akadémia legbőke-
zűbb támogatójáról. 
Mindezek mellett számtalan érdekességet megtudhatnak 
több jólismert gödöllői családról is. kiderül például, hogy 
kitől örökölte tehetségét és a tánc szeretetét a Ficska tán-
cos testvárpárja, papp gerő és papp Máté, és kinek a nyom-
dokain halad rácz Barnabás nagybőgő készítő. 
Megtudhatják, Balogh gyula családjának tagjai kit követnek 
a pályán, és hány évtizedre visszamenőleg találhatók ősök 
a bárdy családban. 
Mindez persze csak ízelítő abból a sok érdekességből, amit 
gödöllői Magazin legújabb számában olvashatnak. 

AlApítványi Bál Az ErkEl iskoláBAn

megjelent a gödöllői magazintörökös tanárt díjaztak
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A bAgoly könyvesbolt AjánlAtA
Repülő kedvenceink

Napjainkban egyre 
nagyobb figyelem 
fordul a környeze-
tünkben élő madarak 
felé. Ez nem véletlen, 
hiszen jelenlétük, 
vagy épp távolma-
radásuk számtalan 
információt hordoz 
a szakemberek szá-
mára a bennünket 
körülvevő természet 
állapotáról. Egyre nő 
azoknak a száma, 
akik figyelemmel 
kísérik, védik és gondoskodnak 
a hazánkban élő énekes és raga-
dozó madarakról. Számurka napi 
szinten jól hasznosítható tanácso-
kat nyújt a Cser Kiadó gondozásá-
ban most megjelent Madárbarátok 
nagykönyve. 
Ha valaki azt hinné, hogy a ma-
dárbarát környezet kialakítása a 
kertes házban élők kiváltsága, óri-
ásit téved! Orbán Zoltán könyve a 
vidéken és a városi lakótelepeken 
élőknek egyaránt számos tanácsot 
nyújt, hogyan tegyék környeze-
tüket vonzóvá és biztonságossá 
a kisebb és a nagyobb madarak 
számára. 
Akik elkötelezettek ezen a terüle-
ten, azoknak mindig akad tenniva-
lójuk, most, a tavasz közeledtével 
például már kezdhetnek készü-
lődni a madárbarátok a megfelelő 
fészkelőhelyek biztosításával. A 
nyár nagy kihívása az itatás és a 
fürdés lehetőségének, a hideg idő-
szakban pedig a megfelelő táplá-

lék biztosítása. Ez 
a könyv azonban 
nem csak a ma-
darakkal foglalko-
zik! Egységesen 
szemléli a ben-
nünket körülvevő 
környzetet, és 
rovarok, békák, 
sünök, vagy pél-
dául a denevérek 
életkörülménye-
inek javításához 
is ellátja tanáccsal 
az olvasókat.  

A gyerekek számára kiváló lehető-
séget ad arra, hogy megismerjék 
hazánk madarait, azoknak pedig, 
akik szeretnék környezetüket ma-
dárbaráttá tenni remek ötleteket 
mutat be. Választ kaphatnak pél-
dául arra, milyen növényeket ül-
tessenek, hová és milyen odukat 
helyezzenek ki, vagy például mit 
tegyenek, ha a család macskája 
is saját felségterületének tekinti a 
kertet. A könyv mindezek mellett 
kiváló tanácsokat ad arra az esetre 
is, ha fészekből kiesett, vagy túl ko-
rán útrakelt fiókával akad dolgunk. 
Számtalan erénye közül azonban 
az a legfontosabb, hogy a bennün-
ket körülvevő környezetet egész-
ben szemléli, jól bemutatja, hogyan 
egészíti ki és segíti egymást a nö-
vény és az állatvilág, még akkor is, 
ha az emberek sok esetben csak 
a problémát látják egy-egy élőlény 
megjelenésével. 
(Orbán Zoltán: Madárbarátok 
nagykönyve)                           (ny.f.)

A Gödöllői Városi Könyvtár és In-
formációs Központ idén is csatla-
kozott a Nemzetközi Könyvaján-
dék Naphoz, aminek a hivatalos 
dátuma február 14. A nemzetközi 
megmozdulás célja, hogy még 
több gyerek kapjon kedvet az ol-
vasáshoz. Magyarországon a 

Magyar Gyermekirodalmi Intézet 
honosította meg a kezdeménye-
zést. Az akcióval most is nagy 
meglepetést és örömet szerzett a 

gyerekeknek. Ez alkalommal az 
Erkel Iskola 4. a. osztályának di-
ákjait lepték meg a könyvtárosok 

a Kossuth, a Cerkabella, 
a Scolar, a Napraforgó, a 
Holnap, a Tessloff-Babi-
lon, az Animus, az Agave 
és a Maxim Kiadó köny-
veivel. Természetesen a 
könyvtárosok a gyerekek 
mellett a felnőtt olvasók-
ra is gondoltak. Épp úgy, 
ahogy a korábbi évek-

ben, őket is meglepetések várták. 
Többek között zsákba macska és 
„szíves” könyvek okoztak örömteli 
perceket a könyvtár látogatóinak.

pluSz eGy előadáS 
február 27-én, 19 órakor!

Szívek és könyvek 
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Február 14-én, csütörtö-
kön este a Grassalkovi-
ch-kastély barokk Szín-
házában megrendezték a 
hagyományos bálint napi 
műsort, ami szokásokhoz 
híven a reneszánsz köl-
tőnk, Balassi Bálint emlé-
ke előtt (is) tiszteleg.
A Balassi-est idei előadá-
sa a „Szerelmes kóbor-
dal” címet viselte. A szín-
padon Fekete 
Bori énekelt, 
őt Bolya Má-
tyás kísérte 
kobozon, ci-
terán és lan-
ton, szokolay 
Dongó balázs 
pedig dudán, 
furulyán és 
tárogatón. A 
műsorban fel-
lépett Szép-
halmi pál táncművész.
Az est során  épdalok, történeti énekek és tréfás elbeszélések 
hangzottak el. Az estet, ahogyan a korábbi években is, borkós-
toló zárta.

A Művészetek Házában nyi-
tották meg a Kultúrházak Éj-
jel-Nappal rendezvénysoroza-
tot. A február 15-17. között zajló 
országos eseményen több ezer 
program várta az érdeklődőket. 
A tizenharmadik alkalommal 
megrendezett kulturális szem-
lének idén három kiemelt hely-

színe volt: Gödöllő, Kecskemét 
és Erdőkertes.  A rendezvény-
sorozat idei jelmondata: Min-
den nap értéket adunk. 
A megnyitón Novák Péter, a 
rendezvénysorozat védnöke 
köszöntötte a megjelenteket, 
majd bordás István, a Ma-
gyar Népművelők Egyesületé-
nek elnöke beszédét követően 
Krucsainé Herter Anikó, az 
Emberi Erőforrások Minisztéri-

uma kulturális ügyekért felelős 
helyettes államtitkára nyitotta 
meg a háromnapos eseményt. 
A megnyitót az urban verbunk 
fergeteges produkciója zárta. 
A rendezvénysorozat részeként 
a Művészetek Házában ve-
csey H. Miklós és Novák Péter 
átadtak egy POKET zsebköny-

vautomatát. Az 
ital automaták 
mintájára kialakí-
tott berendezés 
célja, hogy a fi-
atalok körében 
népszerűsí tse 
az olvasást, és 
kedvező áron el-
érhetővé tegye a 

klasszikus és 
kortárs irodal-
mi műveket. 
Ezt követő-
en még egy 
átadásra sor 
került: Kovács balázs, a Mű-
vészetek Háza igazgatója és 
Bordás István leplezte le a kul-
turális életünk 
soksz ínűsé -
gét jelképező 
Gömb nevet 
viselő alkotást. 

Az ünnepélyes 
e s e m é n y e k 
után meg-
kezdődtek a 

h á r o m 
n a p o n 
át tartó 
i n g y e -
nes bemutatók, amelyek 
során városunk kiemelt 
művészeti csoportjainak 
munkájába pillanthattak 
be az érdeklődők. Nyil-
vános próbát tartott a 
gödöllői szimfonikus 
zenekar, a Cimbaliband 
és Danics Dóra, a Gö-

döllői városi Fúvószenekar, 
a cavaletta női kar, valamint 
a gödöllő tánszínház és az 

Urbán Verbunk. Az irodalom és 
a színjátszás iránt érdeklődőket 
a Garabonciás Színtársulat 
és a Club Színház bemutatói 
várták, Sz. Jánosi Erzsébet 
festőművész és vörös Eszter 
Anna pedig a festészet munka-
folyamatába nyújtottak betekin-
tést.                                    (k.j.)

Balassi-est

kultúrházak éjjel-nappal 
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Sikeresen szerepeltek az immár Urban Verbunk néven dolgozó 
Gödöllő Táncegyüttes táncosai (akik egyben az Aszódi Pod-
maniczky AMI növendékei is) az Örökség Gyermek Népművé-
szeti egyesület és a Közép Magyarországi Folklór Szövetség 
által február 9-én Százhalombattán megrendezett Közép-ma-
gyarországi régiós Gyermek és Ifjúsági Szólótáncversenyen.

A verseny legkiemelkedőbb táncosaként az Aranypaszomány 
mellett kiemelt különdíjat kapott Wágner Szilárd, és kiemelt 

különdíjban és Aranykeszkenős táncos elismerésben részesült 
Sasvári Lilla. Aranykeszkenős táncos címet nyert a legkisebb-
bek között somogyi kanásztánccal induló Menyhárt viola és 
Széphalmi Angéla is. A 2-es korcsoportban versenyző tánco-
sok közül Aranykeszkenőt kapott Sápi-Tóth 
Sarolta és Sárvári Panni, illetve Aranypa-
szománnyal térhetett haza Százhalombat-
táról Szabó árpád és vajda csanád. Az 
Urban Verbunk színeiben versenyzett még 
rácz-Szabó Csenge és sármány villő, 
akik kiválóan teljesítették a kötelező és sza-
badon választott számaikat.
A nagyobbak között, a 3. és 4. korcsoport-
ban Aranykeszkenős táncos címet szerzett 
erőss hajnalka, párja, Menyhárt Kristóf 
pedig Aranypaszományt kapott teljesítmé-
nyéért. ország Emese és Petyke bende- 
gúz produkcióit különdíjjal jutalmazta a 
zsűri. Felkészítőik Tóth Judit és Moussa 
Ahmed voltak.                                      (T.J) 
(Még több fotó a szolgalat.com-on és Face-
book oldalunkon.)
Fotók: Majnik zsolt

14 díjat kaptak a gödöllői táncosok 
a Régiós néptáncfesztiválon

A közel kétszáz évvel ezelőtt megalakult csoportosulás év-
ről-évre kiemelkedő és profi produkciókkal örvendezteti meg a 
közönséget. A méltán híres társulat most Magyarországra lá-
togat és a balett történelem egyik legnagyobb klasszikusában, 
a Rómeó és Júliában láthatjuk kiteljesedni a felülmúlhatatlan 
táncművészeket. 
A több mint 40 főből álló csapat ebben az évben közel 50 al-
kalommal lép fel Közép-Európában, így Magyarországon is. 
Örvendetes, hogy április 7-én, vasárnap este, 19 órakor a Mű-
vészetek Háza színháztermében is előadják ezt a nem minden-
napi, hagyományőrző, eredeti klasszikus balettelőadást, ahol a 
legjobban képzett táncművészek kalauzolják el az érdeklődőket 
a Rómeó és Júlia varázslatos történetébe.

a világhíRű kiev city Ballet gödöllőn
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A Gödöllői Városi Múzeum is-
mét egy izgalmas és gazdag 
felfedezőtúrára hívja a helytör-
téneti kuriózumok iránt érdeklő-
dőket. Március 3-án vasárnap 
a vasút nyomába eredhetnek a 
vállalkozókedvűek. Félreértés 
ne essék, nem vonatos, hanem 
gyalogos kirándulásról van szó!
A túra a gödöllői tűzoltóság 
melletti parkolóból indul, és a 
régi vasúti töltést követve vezet 
Máriabesnyőre, majd Fenyve-
sen át Szárítópusztára vezet 
és az Szent István Egyetemnél 
fejeződik be. 
Időpontja és kezdete: 2019. 
március 3., 9 óra (esőnap már-
cius 10.)
A 12 km-es, mintegy nyolcórás-
ra tervezett út során az érdek-
lődők megismerkedhetnek a 

környék vasútépítésének tör-
ténetével és a Besnyő-patak 
forrásvidékével. Mindezek mel-
lett felkeresik a gödöllői földvár 
maradványait, érdekességeket 
tudhatnak meg a Fácánosról, 
az egykori Zöldházról és a Pre-
montrei temetőről. 

A szervezők felhívják a figyel-
met arra, hogy az út egyes ré-
szein erdős és bozótos terepen 
fognak haladni. A szintemelke-
dése minimális, ezért nedves 
idő esetén könnyen sarassá 
válhat a talaj. Kérnek minden-
kit, hogy ennek megfelelő öl-
tözetben érkezzenek, és elég-
séges mennyiségű táplálékot 
és vizet hozzanak magukkal. 
Az idegenvezetést a múze-
um munkatársai és önkénte-

sei nyújtják, akik a túra egyes 
pontjain helytörténeti előadást 
is tartanak.
A részvétel a múzeum tavaly 
októberi babati túrájához ha-
sonlóan ingyenes, de regiszt-
rációhoz kötött. 
Regisztrálni a gecse.d@godol-
loimuzeum.hu címen lehet, a 
szervezők kérik, azt is jelezzék, 
hány fővel érkeznek.  Ezen az 
e-mail címen a túrával kapcso-
latos kérdéseiket is feltehetik. 

A túra részleteiről bővebben 
a www.godolloimuzeum.hu 
oldalon tájékozódhatnak az 
érdeklődők. 

Február 22., péntek, 17.30: 
Zagyváné Molnár Ildikó 
(furulya) országos verseny-
re készülő növendékeinek 
hangversenye

Február 25., hétfő, 18.30:
A zongora tanszak országos 
versenyre készülő növendé-
keinek hangversenye

Február 28., csütörtök, 
17.30: 
Kicsinyek hangversenye  
A vonós tanszak rendezvé-
nye

Frédéric chopin zenei 
AMI programja

2019. FeBruár 18-tóL MárcIus 9-Ig zárvA!

Munkanapokon (csak előzetes beje-
lentkezést követően!)
9.00 és 15.00 óra között látogatható
Telefon: 06 28 419 660, 
email: gimhaz@invitel.hu; www.gim-
haz.hu 

következő programunk: 

GEoMETrIáK címmel Kántor József képzőművész 
és Zakar József keramikusművész közös kiállítása lesz látható
kiállítás megnyitó: 2019. március 9. (szombat), 16 óra
Támogató: Gödöllő Város Önkormányzata

***
2019. február hónapban folytatódnak a képző- és iparművészeti 

tanfolyamok a GIM-Házban, részletek megtalálhatók 
a www.gimhaz.hu Művészeti oktatás menüpont alatt!

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY 

Újabb mÚzeumi tÚra
merre zakatolt egykor a vonat? 

Képünk a tavaly októberi túrán készült
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(folytatás az első oldalról) 

A díjátadó keretein belül adták 
át a GEAC aranykoszorúit, idén 
Simonváros Csanád (GEAC 
atlétika) rúdugró és Holló áron 
(GEAC vívás) vívó kapták, Az ün-
nepségen hirdették ki azt is, hogy 
ebben a fél évben kik nyerték el 
a közalapítvány ösztöndíjait. A 
szerencsések, akik havi 30 ezer 
forint közalapítványi ösztöndíjban 
részesülnek fél éven át Klencz-
ner Márton és Mészáros Esz-
ter sportlövők (TIG-DSE), illetve 
Mihály ádám bence (GEAC) 
rúdugró. Az év egyéni sportolója 
olimpiai sportág kategóriában a 
felnőtt nőknél Nádházy Evelin 
(GEAC atlétika, a bal felső ké-
pen) atléta, a férfiaknál Géme-
si Csanád (GEAC vívás, a bal 
felső képen) kardvívó lett, míg 
eredményei alapján második díj-
ban részesült Klenczner Márton 
sportlövő. 
Az Év sportolója nem olimpiai fel-
nőtt kategóriában 2018-as ered-
ményei alapján Szekeres viktó-
ria cyclocross kerékpárost (KTE 
Team Hungary) választották a 
kuratórium tagjai a legjobbnak, 
ebben a kategóriában megosztott 
második helyen végzett Drobni 
Dániel (Gödöllői Taekwon-do SE) 
és Könczöl Alexandra (Contact 
ITF Gödöllő) teakwon-do ver-
senyzők.
Utánpótlás olimpiai kategóriá-
ban első díjat vehetett át Mihály 
ádám bence (GEAC atlétika) rú-
dugró, második díjban részesült 
Mészáros Eszter sportlövő, míg 
eben a kategóriában a harmadik 
legjobb lett a GSK-HUN-TER 
íjásza, szőke Balász. A nem 
olimpiai utánpótlás kategóriában 
a küzdősportosok vitték el mind-
két díjat: Kovács Lóránd lett az 
első, míg Lovász Hanna (mind-
kettő Gödöllői Taekwon-do SE) 
második díjban részesült 2018-
as eredményei alapján.
Az Év csapata olimpiai sportágak 
felnőtt kategóriában megosztott 

első díjat vehetett át a GEAC 
4x400-as váltó-
ja (a váltó tagjai: 
zsíros zsanett, 
nádházy evelin, 
répási Petra és 
Csernyánszky 
Sára) és a Gé-
mesi csanád, 
gémesi huba, 
gémesi Bence, 
Morvai ákos, 
valkai Ferenc, 

Mészáros áron alkotta GEAC 
férfi kardcsapat, míg második dí-
jat vehetett át a Gödöllői KC férfi 
kézilabda csapata (a GKC csa-
pata: Bagó péter, Bátori Bence, 
Bátori csaba, czeller Miklós, 
Dajka Miklós, gombás Bence, 
gombás Máté, hegyi tamás, 
józsa Balázs, kapdos jános, 
kármán péter, kocsi Dávid, 
kovács Bálint, Laczkó szilárd, 
Markó Ignác, Márkus Béla, ne-
mes András, pacs róbert, pit-
lik Marcell, széles Bence és 
Tolnai ákos. Edzőjük: bartos 
Gábor). A nem olimpiai sportá-
gak kategóriában ugyan ebben 
a korcsoportban első díjban ré-
szesült a trézsi richárd, kőhler 
Csaba alkotta Grassalkovich SE 
akrobatikus torna csapat.
Az utánpótlás korosztályban, 
olimpiai sportágak kategóriá-
ban első díjat kapott a GEAC 
vívó szakosztályának kadet lány 
kardcsapata (csapattagok: bata 
édua, Bevíz Dorottya, Missurai 
Pálma), míg második díjat vehe-
tett át a Gödöllői RC U17-es lány 
csapata. A csapat tagjai: brand-
huber emese, kardos Boglár-
ka, kiss viktória, kump Alíz, 
Mohos Borbála, nagy Léna, 
pásztor hanna, ratkai panna, 
sáry Blanka, sógor petra, so-
rompó kinga, sütő Adél, vas 
vanda. A csapat edzői: Horváth 
Kristóf és Szabados István.

Az Év edzője Szörényi István 

rúdugró edző lett (a képen a 
polgármesterrel), míg a Gödöl-
lő Sportjáért elismerést az idén 
Máté Alpár, a dobóatléták edzője 
érdemelte ki. Mindketten a GEAC 
atlétika szakosztályának edzői.
Első alkalommal, a díjátadó kere-
tein belül jutalmaztak polgármes-
teri ezüstéremmel olyan sportolót, 
akinek a pályafutása Gödöllőről 
indult, de kimagasló eredményét 
nem feltétlenül városi klub szí-
neiben érte el. Az ezüstérmet a 
jelenleg az NB I/B-ben szereplő 
Szombathely játékosa, Hornyák 
bernadett kézilabdázó érdemel-
te ki, aki a 2018-as évben a juni-
or kézilabda-válogatott tagjaként 
világbajnoki aranyérmet nyert. A 
kézilabdázó hölgy sportolói elfog-
laltsága miatt későbbi időpontban 
veszi majd át díját.
A díjátadó ünnepség keretein 
belül, a beérkezett lista alapján 
díjazták a 18 év alatti egyéni baj-
nokokat, valamint a csapatban az 
1-3. helyen végzett csapatokat és 
a „Jövő reménységei” is átvehet-
ték díjaikat. Ezt követően, záró 
akkordként Pál Dénes rövid kon-
certjével fejeződött be a 2018-as 
Sport díjátadó ünnepség. 
A díjakat Dr. Palkovics László 
rektor, Dr. Gémesi György pol-
gármester, Dr. Lukács Adrienn 
aljegyző asszony és Tokai Nor-
bert, a Sport Közalapítvány elnö-
ke adták át.
A 18 év alatti egyéni díjazottak 
klubonként: 
A Gödöllői Taekwon-Do SE spor-
tolói közül: csizmadia Máté,ko-
vács Lizett,pete tamás,sípos 
Levente, tóth panna.
A GEAC atlétikai szakosztály 
sportolói közül: bánovics Jó-
zsef, Belényesi hanna, canea 
zoltán, eszenyi napsugár, hav-
jár zsuzsanna, kriszt sarolta, 
Mihajlovic Alex, Mihály ádám, 
soos Levente, szőke-kiss já-
cint, viha Borbála.
A GEAC vívó szakosztály sporto-
lói közül: Missurai pálma, zász-
kaliczky Piroska.
A Bike-Zone Gödöllői Kerékpáros 
Egyesület sportolói közül: bene-
dek zsófia, hegedűs heléna, 
kiss emma Lotti, kiss niko-
letta Bettina, kiss Máté 
zalán.
A Saino Karate - Do 
Sportegyesület sportolói 
közül: ács Dorottya, Be-
rényi tamás, csjernyik 
gréta, Farkas eszter, 

Frey-könczey csenge, gerőfi 
csanád, kelemen András, ke-
lemen Botond, kelemen csa-
ba, koncz Bence, kuti zsom-
bor, Lauber zille, Lovász nóra, 
nagy Marcell, orbán Bálint, 
sárvári ádám, szatlóczki vi-
dos, tóth Lázár.
A TIG DSE Lövészszakosztály 
sportolói közül: Farkas ágnes, 
Lakner áron.
A Contact Taekwon-do sportolója: 
bordács Sára.
A Jumpers Tánc- és Sport egye-
sülete sportolója: révész orso-
lya.
A VUELTA SE sportolói közül: 
czink szonja, korda petra.
18 év alatti 1-3. helyen végzett 
csapatok: 
GEAC 4x800 méter váltó csa-
pat (Bákai péter, Molnár And-
rás, szőke-kiss jácint, soos 
Levente), GEAC rúdugró csa-
pat (Magyari Benedek, Mihály 
ádám Bence, Molnár Dániel, 
Török vilmos), GEAC gerely-
hajító csapat (canea zoltán, ju-
hász nándor, Mihajlovic Alex, 
Mihály ádám bence), Gödöllői 
Röplabda Club U14-es strand-
röplabda páros (kristóf Dóra, 
Ligárt Anna), Grassalkovich SE 
férfi páros (kőhler csaba, trézsi 
richárd), GSE leány hármas 
(Méder Boróka, szabó csilla, 
Lőrincz Boglárka), GSE leány 
páros (Brandt Boglárka, Ba-
logh-Czoller Sára), TIG-DSE 50 
méter fekvő és 3 testhelyzet 3x20 
lövés csapat (Mészáros eszter, 
Lévai krisztina, szász hanna 
rebeka), TIG-DSE légpuska 20 
lövés csapat (árgyelán Márk, 
sztanity Mátyás, Lakner áron).
„jövő reménységei” díjazot-
tak: görgei Levente és Nádas-
di Kinga (Gödöllői Taekwon-Do 
SE), Dobos Johanna (VUELTA 
SE), havjár zsuzsanna és sző-
ke-Kiss Jácint (GEAC atlétika 
szakosztály), Missurai Jonatán 
(GEAC vívó szakosztály), vas 
vanda (Gödöllői Röplabda Club), 
Lauber zille viola (Saino Karate 
SE), püspök zsombor (Gödöl-
lői Judo Klub), révész orsolya 
(Jumpers Tánc és Sport SE), Ka-
lász Karina (TIG-DSE), Koltai 
Csongor (Contact Taekwon-do 
SE). Fotók a rendezvényről: 
www.facebook.com/Gododllo 
oldal            -tl-

2018-As városi díjátAdó – AtlétikA, vívás, sportlövészet és tAekwon-do éve volt

közel nyolcvAn díjAzott A városi díjátAdón
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A téli szezon legfontosabb ver-
senye, Magyarország Fedett-
pályás országos Bajnoksága 
február 16-án és 17-én került 

megrendezés -
re a budapesti 
boK-csarnok -
ban, ahonnan 
a GEAC atlétái 
összesen hat 
éremmel térhet-
tek haza. Kiváló 
teljesítményével 
a GEAC az érem-
táblázat 2. helyén 
végzett.

Karakas József-
né tanítványa, Nádházy Evelin 
hetek óta kirobbanó formában 
versenyez, ezt bizonyította ez-
úttal is, ismét bajnok lett 400 

méteren, 53.55 másodperces 
kiváló idővel, valamint 200 mé-
teren egyéni csúcsot futva szer-
zett ezüstérmet egy nagyon erős 
futamban, az ideje 24.18 má-
sodperc. Simonváros Csanád 
(edzője Szörényi István) idén is 
újra a csúcsra ugrott rúdugrás-
ban, ahol 5 méteres eredményt 
elérve akasztottak aranyérmet a 
nyakába. Szintén ezüstnek örül-
hetett bézsenyi Gergely 200 
méteren, aki a remek fedettpá-
lyás formáját tudta éremre váltani 
21.90 másodperces időt elérve, 
míg Deák Nagy Marcell betegen 
versenyezve, 48.99 mp-et futva 
lett bronzérmes 400 méteren.
A hétvége zárásaként rendezték 
meg a 4x400 méteres váltókat, 
ahol a GEAC női váltója: répási 
petra, pótha johanna, zsíros 

zsanett, nádházy evelin (a ké-
pen, fotó: masz.hu) összetétel-
ben megvédte országos bajnoki 
címét (3:52.88 idővel), edzőik: 
karakas józsefné, körmendy 
Katalin és Farkas roland. 
Ötödik helyen végzett Mihály 
ádám rúdugrásban (470 cm), 
répási Petra 60 méter gáton 
(8.46 mp – idei legjobb) és a 
sérüléssel küzdő renner Luca 
magasugrásban (165 cm). Ajide 
Dániel 60 méteren új egyéni csú-
csot futva (7.05 mp) lett pozitív 
meglepetésre a hetedik, Keme-
nes ákos 60 gáton és Szamosi 
András rúdugrásban szintén eb-
ben a pozícióban végzett. Pótha 
Johanna 60 m síkon a B-döntőt 
megnyerve végzett a nyolca-
dik helyen egyéni legjobb idővel 
(7.85 mp).           -li-

AtlétikA – Fedettpályás Felnőtt ob
Három arany, két ezüst, egy bronz a GEAC termés

komoly bajban van a gödöl-
lői rc csapata, miután a lét-
fontosságú, év meccsének 
is tekinthető Balatonfüred 
elleni hazai párharcot 3-1-re 
elveszítették a mieink, ezzel 
lecsúsztak az ötödik helyre 
az Nb I. Liga alapszakaszá-
ban.

A vereség és az ezzel járó 
visszacsúszás a tabellán azt 
jelenti, hogy az Extraligába 
jutásról határozó kvalifikációs 
kör mezőnyének jelen állás 

szerint nem tagja a GRC. Ah-
hoz, hogy ez változzon, nem 
elég, hogy megnyerje hátralé-
vő két mérkőzését Id. Grózer 
György együttese, az is elen-
gedhetetlen, hogy a két rivális, 
a Balatonfüred és a Budaörs 
egymás elleni mérkőzése nem 
végződhet vendég győzelem-
mel.
nB I. Liga, alapszakasz, 19. 
forduló: Gödöllői RC – Szent 
Benedek-Balatonfüred RA 1-3 
(17, -23, -16, -22)

-il-

röplAbdA – bAjbAn A gödöllői rc

Vereség az év meccsén
Magabiztos játékkal és gól-
parádéval indította „tavaszi 
hadjáratát” a gödöllői kc 
csapata az nB II-es férfi kézi-
labda bajnokság északi-cso-
portjában a rákosmenti ksk 
vendégeként, akiket 35-28-ra 
vertek bartos Gábor tanítvá-
nyai.

A bajnoki címvédő GKC riváli-
sai szintén nyertek, és annak 
ellenére, hogy tartják a lépést 
velük, a jelenleg 14 pontos gö-
döllői alakulat a hatodik helyen 

áll csoportjában a tabellán.

nB II. északi-csoport, 12. for-
duló: Rákosmenti KSK – Gö-
döllői KC 28-35 (14-16)
Ifjúságiak: Rákosmenti KSK – 
Gödöllői KC 33-49 (20-25)    -tt-

kézilAbdA – gálázott A gödöllő

Tavasznyitó gólparádé

ProGrAMAJáNLó
nB II. északi-csoport, 

13. forduló
Február 24., vasárnap 15 óra

Gödöllői KC – VS Dunakeszi 
(Hajós iskola tornacsarnoka).

valóra vált Mokos Péter azon 
álma, miszerint a világszerte 
méltán népszerű kocsmasport- 
ot, a darts-ot gödöllőn is meg-
honosítsa és minél magasabb 
szintre emelje.

Az ötletgazda a Patak Presszó-
ban talált otthonra, amely a gödöl-
lői bázisa lett a helyi darts verse-
nyeknek és olyannyira népszerű 
a sportág, hogy januári indulása 
óta sorra rendezik a versenyeket, 
amelyeken egyelőre Nagy Attila 
verhetetlen, aki a január 27-e óta 
megrendezett négy gödöllői ver-
seny mindegyikét megnyerte. 
Mokos Pétert kérdeztük az ál-
mokról és az indulás óta eltelt 
időszakról: – A történet 2009-ben 
kezdődött, amikor is Angliába 
mentem ki dolgozni, mint csapos. 
Ott találkoztam a sportággal és 

pár próbálkozás után a pub csa-
patvezetője felfigyelt rám. Olyan 
mestereim voltak, mint Paul Wil-
liams, aki végigjátszotta a világot 
vagy, hogy ismertebb nevet is 
említsek, Matt Clark PDC és a 
kétszeres világbajnok John Part, 
valamint a két éven keresztül 

vegyespáros partnerem, az idő-
közben négyszeres világbajnok 
Lisa Ashton (a bal oldali képen, 
fotó: Mokos Péter). Segítségük-
kel olyan szintre sikerült eljut-
nom, hogy első magyarként ott 
lehettem Blackpoolban a World 
Trophy-n, majd képviselhettem 
hazámat Hullban a világbajnok-
ság kvalifikációs versenyén. Csa-
ládi okok miatt aztán hazaköltöz-
tem, már azzal az álommal, hogy 
szeretett városomat  Gödöllőt 
feltegyem a magyar darts tér-
képére. Szeretném továbbadni 
azt a tapasztalatot, amit kint a 
korábban 
említettek-
től meg-
szereztem 
és úgy tű-
nik, hogy 
ez kezd 
valóra vál-
ni, sőt. Az 
eddig eltelt 
versenyek, 

a nevezők létszáma is azt bizo-
nyítja, hogy van helye a sportág-
nak idehaza is. A január óta ösz-
szejött kis csapat nagyon elszánt, 
olyannyira, hogy, február végén 
lejátsszuk első csapatbajnokinkat 
a Budapest másodosztályban.
Itt tart tehát a gödöllői darts-szto-
ri. Aki csatlakozni akar, az meg-
teheti az edzések helyszínén, a 
már említett Patak Presszóban. A 
versenyek részletes eredményei 
és a programok megtalálhatóak 
a www.facebook.com/torony DC. 
Gödöllő oldalon.

-lt-

dArts – nAgy AttilA verhetetlen eddig gödöllőn

Mokos Péter álma kiteljesedett
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A vadászgörények táplálkozási 
szempontból leginkább a macs-
kákra hasonlítanak. Vadon élő 
társaik teljes állatokat fogyasz-
tanak, növényi eredetű táplálé-
kot pedig nem csak, hogy nem 
esznek, nincs is szükségük rá. 
Bélcsatornájuk rendkívül rövid, 
így a teljes emésztési folyamat 
nem vesz igénybe többet 3-4 

óránál. Emiatt kizárólag jó minő-
ségű, magas beltartalmi értékű 
eledelre van szükségük.
Görényünk takarmányozására 
elvileg az élő préda (egér, nyúl, 

baromfi) megoldást jelenthetne, 
de ez állatvédelmi szempontból 
ugyancsak megkérdőjelezhető 
út lenne. A nyers táplálék ete-
tése is rejt magában kockáza-
tot, de a legnagyobb problémát 
az jelenti, hogy kedvencünknek 
nem csak színhúsra, hanem zsi-
radékra, belsőségekre, bőrre, 
porcokra is szüksége van. 

Sokan prémium macskatáppal 
váltják ki a nyers etetést, hiszen 
az ilyen száraz eledelek szinte 
bárhol beszerezhetők, viszont 
kizárólagos etetésük nem aján-

lott, mivel nem felelnek meg 
teljesen a vadászgörények igé-
nyeinek. A különböző kutyatá-
pok egyáltalán nem alkalmasak 
a görények táplálására!
Egyre szélesebb körben 
forgalmaznak görénytá-
pokat, de konzerves vál-
tozatuk esetében min-
denképp ellenőrizzük 
az összetevőket, hiszen 
ezek minősége ártól 
függetlenül ugyancsak 
eltérő lehet. 
A halas görényelede-
lek valójában gyakran 
nyérctápok. A görények 
a természetben nem 
fogyasztanak halat, így 
amellett, hogy nincs 
szükségük rá, rendkívül 
kellemetlen szaguk is 
lehet tőle. 
A prémium szárazeledelek ára 
magas, de vegyük figyelembe, 
hogy a görények nem esznek 
sokat, így nem megterhelő szá-
mukra egy magasabb minőségű 
táp biztosítása. 
Javasolt vegyesen, száraz és 
nedves eledellel egyaránt takar-

mányozni kedvenceinket. A ki-
zárólag pépes eledelek etetése 
azonban előbb-utóbb komoly fo-
gászati problémákhoz vezethet, 
ezért mindenképp adjunk göré-
nyünknek olyan eledelt, amelyet 
megrághat!

állattartással kapcsolatos 
felszereléseinket keresse üz-
letünkben (2100 gödöllő, ke-
nyérgyári u. 2.) és webáruhá-
zunkban (www.vetashop.hu)

Az állatok többnyire Délke-
let-ázsiában élnek, Afrikában 
rendkívül ritka az előfordulá-
suk. Úgy tűnik, mégis igaz az 
afrikai fekete párduc legendá-
ja: biológusoknak több mint 
100 év után újra sikerült len-
csevégre kapniuk az állatot 
Kenyában.

Nick Pilfold, a San Diego-i ál-
latkert munkatársa a CNN-nek 
elmondta: miután hallották a 
ritka ragadozó hírét, csapatával 
kameracsapdákat helyeztek ki a 
Laikipia megyei rezervátumba a 
párducpopuláció tanulmányozá-
sára, majd hónapokon át vártak 
és figyeltek.
„Néhány hónap alatt több kame-
ránknak is sikerült felvételt ké-
szítenie róla” – mondta Pilfold.
Bár többen jelentették, hogy lát-
tak fekete párducot, ez az első 
igazolt felvétel egy 1909-es etió-
piai megfigyelés óta.
„Valószínű, hogy mindig éltek fe-
kete párducok Kenyában, de ezt 
azóta nem sikerült jó minőségű 
felvételekkel igazolni” – tette 

hozzá Pilfold. A kenyai Daily 
Nation napilap szerint egyik fo-
tósuk, Phoebe Okall 2013-ban 
fényképezett egyet ugyanazon a 
területen, de nem világos, hogy 
a kép akkoriban megjelent-e.
A nőstény párduc teljesen fekete 
szőrzete a melanizmus, vagyis 
a festékanyag-felhalmozódást 
okozó génváltozat számlájára 
írható, az albinizmus ellentéte. A 
biológus elmondta, hogy ugyan 
napvilágnál tökéletesen feketé-

nek tűnik a nagymacska bundá-
ja, a kamerák éjszakai infravö-
rös felvételein vöröses mintázat 
is kirajzolódik rajta.
A melanizmus a leopárdok 
nagyjából 11 százalékánál je-
lentkezik, ám ezek az állatok 
többnyire Délkelet-Ázsiában él-
nek. Afrikában rendkívül ritka a 
fekete párduc.
A Természetvédelmi Világszö-
vetség (IUCN) vörös listáján a 
párduc vagy leopárd (Panthera 
pardus) a veszélyeztetett állatok 
között szerepel.                 mti.hu

mit egyen a vadászgörény?

több mint 100 év után láttak 
újra fekete párducot afrikában

A kép illusztráció
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A gyepmesteri tevékenységhez kapcsolódó telefonszámok (Gödöllő közigazgatási határain belül):
Kóbor ebek bejelentése: 06-70-648-0200, naponta 8-18 óráig 

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

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

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

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

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

Közel egy évvel ezelőtt a kert-
ben lévő tárgyak színeitől, díszí-
tő értékeiről beszéltünk. Most a 
növények színvilágáról, a ránk 
gyakorolt hatásukról lesz szó. 

Sokan nem szeretik a tűzijáték 
szerű kerteket, ahol millió virág 
és szín pompázik. Ilyenkor na-
gyon elegánsan tud mutatni, ha 
különböző formájú, mintázatú 
zöld növényeket ültet össze az 
ember, ám arra mindig ügyelni 
kell, hogy bár a mondás úgy 
tartja a zöld szín nyugtat, ennek 
túlzásba vitele depresszíven 
hathat ránk. Érdemes tehát leg-
alább a fehér színt belevinni a 
sok zöld növényünk közé. 
A sárga színű cserjék, virágok 
optikailag melegítik a kertün-
ket, vidám, bohókás hangula-
tot okoznak, míg a kék virágok 
többsége, lilával vagy fehér-
rel keverve hűvösebb érzést 
keltenek, ami nyáron még a 

hőérzetünket is befolyásolja majd. 
Romantikusabb kertészkedőknek 
a rózsaszín virágú növényeket ja-

vasoljuk, ezek-
nek is milliónyi 
árnyalatát, a hal-
ványtól, egészen 
akár az erős pin-
kig. 
Összességében 
el lehet monda-
ni, hogy akárme-
lyik szín mellett 
is tesszük le a 
voksunkat, a fe-
hérrel kombinál-
va pompázatos 
látványt fognak 
nyújtani. 
Ezeket a színe-
ket évelő vagy 
egynyári virá-
gokból is össze-
válogathatjuk, 
de aki nagyon 
szeret bíbelőd-
ni a kertjével, 
azoknak az egy-
nyári virágokat 
ajánljuk, így min-

den évben újabbnál, újabb kertet 
alakíthat ki. Ami az évelő virágok 
mellett szól, hogy egyszer kell 
őket megvásárolni, utána minden 
évben virítanak, ám rövidebb vi-
rágzási idővel, míg az egynyáriak 
sokszor egészen a fagyokig ontják 
a virágokat, ám minden évben újra 
kell vásárolni őket, viszont be is le-
het gyűjteni a magvakat, melyeket 
száraz helyen tárolva, a követke-
ző évben is felhasználhatunk. Így 
jövőre már a saját magunk által 
vetett magokból ültethetjük be ker-
tünket, ami egyrészt kihívás, más-
részt nagyon jó szórakozást és 
kikapcsolódást nyújt azoknak, akik 
szeretnek kísérletezni kertjükben. 
Természetesen rengeteg ágyás 
mintát is tudunk Önöknek külde-
ni, amiben különböző színekből 
és virágokból válogathatnak és a 
növények is meg vannak hozzájuk 
adva, így csak el kell ültetni őket a 
képek szerint. Küldjenek egy ema-
ilt és szívesen megosztjuk Önökkel 
ezeket. 

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

Színkavalkád a kertben
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OrvOsi ügyelet
18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 06-70/3703-104

gyógyszertári ügyelet
Február 18-24.: 

Alma Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 510-220.
Február 25-március 3.: 

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

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

PÁLyÁZATI FELHÍVÁS

Gödöllő Város Önkormányzata pályázatot ír ki a 
TESTvérvároSI KAPCSoLAToKAT 

érintő pénzügyi kérelmekre gödöllői magánszemélyek, intézmények, 
egyesületek, civil szervezetek, alapítványok részére

1. pályázat célja: Gödöllő Város Önkormányzata pályázatot hirdet 
testvérvárosi hatáskörű közfeladat ellátására, civil kezdeményezések 
támogatására, amelyek kizárólag Gödöllő városához és testvérváro-
saihoz kötődnek.
Városunkban rendszeresek a testvérvárosokból történő vendégek fo-
gadása, és a város viszont látogatása, a civil szervezetek és az intéz-
mények közötti tanulmányutak, tapasztalat és eszme, tudás cserék. 
Az ezzel kapcsolatos költségekhez – kiutazás, kint tartózkodás, közös 
rendezvények, szállás, étkezés, részvétel a kulturális programokon – 
nyújt támogatást Gödöllő Város Önkormányzata.

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

pályázatot nem nyújthatnak be: egyházak, cégek, gazdasági tevé-
kenységet folytató intézmények, valamint azok, akik Gödöllő testvér-
városain kívüli településsel kívánnak kapcsolatot létesíteni.

3. A támogató rendelkezésére álló forrás megnevezése: 
Testvérvárosi hatáskörű közfeladat ellátására, civil kezdeményezések 
támogatása. Támogatás összege: 1.500 E Ft.

4. A támogatás jellege:
A támogatás formája: vissza nem térítendő, egyszeri támogatás.

5. A pályázati tevékenység megvalósításának időtartama: 
2019. január 1 - 2019. december 31.

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

7. A pályázat benyújtásának határideje és módja (ettől eltérni 
nem lehet): 
2018. március 18. (hétfő) 12 óra

A pályázati adatlapokat egy példányban kérjük eljuttatni e-mai-
len keresztül a gödöllői polgármesteri hivatal, polgármesteri 
kabinet, simon edina részére: simonedina.godollo@gmail.com 
címre. A pályázati adatlap 2019. február 19-étől letölthető a városi 
honlapról (www.godollo.hu/hirek).

Felhívjuk a Tisztelt Pályázók figyelmét, hogy a pályázat beadása előtt 
ellenőrizzék, hogy a követelményeknek megfelelően állították-e össze 
a dokumentumokat, mert az ettől való - akár formai, akár tartalmi - el-
térés esetén a pályázat - értékelés nélkül - elutasításra kerül. Hiány-
pótlásra nincs lehetőség.
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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 épí-
tési 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 
+ Eladó lakást keresek központ-
ban! Tel:20/944-7025
+ Szadán, központban, n+3 
szobás, egyszintes, ikerházfél 
400m2-es telekkel eladó! Irány-
ár: 40,9Mft. Tel:20/772-2429
+ Szadán új építésű csok képes 
n+4 szobás ikerházak eladók! 
Irányár: 44MFt, www.godolloi-
haz.hu Tel:20/804-2102
+ Gödöllő kertvárosi részén, 
kulcsrakész 108nm-es új épí-

tésű CSOK képes garázskap-
csolatos ikerházfél 475nm-es 
különálló telken eladó, 3 szoba 
+ nappali + tetőtéri beépítési 
lehetőséggel. Érd: 06-30-588-
5889 
+ Családi ház eladó 14,800,000 
Ft-ért Galgahévízen, központ-
hoz közel. Szerkezetileg ki-
fogástalan, 3 nagy szobával, 
terasszal, garázzsal. 1060 m2-
es összközműves telken. Tel: 
0620/509-2022
+ Hévízgyörkön 5 szobás, csa-
ládi ház eladó ( (külön bejáratú 
lakrésszel, garázzsal) 500 m2-
es telken, központban. Építés 
1990. Irányár: 29,500,000 Ft 
Tel: 0620/ 509-2022
+ Királytelepen felújítandó, bő-
víthető téglaépítésű 70 m2-es 

családi ház eladó. 1280 
m2-es összközműves 
telken. Beépíthetőség 
30%, max. 2 lakás v iker-
ház. 26 00 000 Ft Tel: 
0620/267- 6103
+ Eladó Gödöllőn a Zúz-
mara utcában egy felújí-
tásra szoruló kis családi 
ház 900nm-es telken. 
I.á.: 17,9 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 bla-
hai dombon egy déli 
fekvésű, tetőteres, tég-

lából épült, szigetelt kúria, mely 
áll amerikai konyhás, terasz-
kapcsolatos nappali+ 3szoba 
1500nm-es telken rendezett 
kerttel, riasztóval, öntözőrend-
szerrel felszerelve, csodála-
tos panorámával. I.á.: 65 mFt 
0620-919-4870
+ Eladó Gödöllő királytelepi 
részén egy 2szintes, 2generá-
ciós, 4szobás, 2konyhás, 2für-
dőszobás családi ház felújítva, 
új tetővel, melléképületekkel 
773nm-es telken. I.á.: 48 mFt 
0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a kertváros-
ban egy 3 lakásból álló családi 
ház saroktelken 3 garázzsal. 
I.á.: 49,9 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Budapesten a Pus-
kás stadion bejárat mellett egy 
10nm-es működő pavilon. Je-
lenlegi tevékenységi kör: mag-
vak, kávé, aszalt gyümölcsök, 
üdítők. Profilváltás lehetséges, 
a pavilon szállítható. I.á.: 3,5 
mFt 0620-919-4870
+ Eladók Szadán most épülő 
kétszer 6 lakásos társasházban 
80 és 100nm közötti lakások 
kulcsrakész állapotban, CSOK 
és hitel lehetőséggel. Bővebb 
információ Főnix Ingatlanirodá-

nál az alábbi telefon-
számon: +36-20-919-
4870
+ Eladó Gödöllőn egy 2 
szobás, felújítandó ma-
gasföldszinti, egyedi 
fűtéses, téglából épült 
öröklakás erkéllyel. 
I.á.: 22,9 mFt 0620-
919-4870
+ Eladó Gödöllőn a 
boncsoki dűlőben egy 
zártkerti ingatlan. I.á.: 
1 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn egy 
2 generációs, 5szobás, 
2nappalis, 2fürdőszo-
bás téglából épült csa-
ládi ház. I.á.: 36,5 mFt 
0620-919-4870

ALBÉRLET KIADÓ
+ 77nm-es 2 szobás + 

parkoló lakás kiadó Gödöllőn, 
további információ: +36 30 588 
5889 
+ Gödöllőn összkomfortos al-
bérlet kiadó max. két személy 
részére március 1-től. Érd: 06-
20-8425-487

ÜZLET, IRODA 
+ Szuper áron Gödöllő köz-
pontjában (Szt. János utca 
1/D) 18nm-es felújított IRO-
DA ELADÓ! Programozha-
tó padlófűtéssel, mosdó- és 
konyharésszel, parkolóval, 
zöldterülettel. Iár:9,9MFt. Érd: 
06-20-365-4094 

GARÁZS
+ Kazinczy garázssoron GA-
RÁZS hosszútávra kiadó már-
cius 1-től. Tel: 06-30-9285-272 

ÁLLÁS
+ SZAKKÉPZETT FÉRFI BE-
TEGÁPOLÓT keresünk Kere-
pesen nappali munkára (reggel 
8 órától este kb 19 óráig) heti 
több alkalomra, hosszabb tá-
von. Érd: 06-30-577-9661
+ Munkaidő pótlékkal több, ill. 
egy műszakos munkarendbe 
műanyagfeldolgozó gödöllői kft 
felvesz NAPPALI BIZTONSÁGI 
ŐRT, BETANÍTOTT MUNKÁ-
SOKAT, RAKTÁROST, SZER-
SZÁMKÉSZÍTŐT: tel: 06-20-
9423-112, www.plastexpress.
hu 
+ Szadai cukrászdába PULTOS 
munkakörbe, napközbeni mun-
kára rész és teljes munkaidőbe 
munkatársat keresünk. Érd: 06-
30-400-4762 
+ Gödöllőn a Csíkos Pizzériá-
ba kiemelt fizetéssel PULTOS 
LÁNyT, PIZZA SZAKÁCSOT, 
ill. a Csíkos ABC-be BOLTI EL-
ADÓT felveszünk. Tel: 06-70-
772-7850 vagy személyesen a 
helyszínen! 
+ Szeretne egy jó csapatban 
dolgozni? Szeretne esetleg 
a Balatonnál pénzt keresni? 
Szeretne az ország fesztivál-
jain részt venni? Ön rugalmas 
a munkavégzésben? Hívjon, 
megbeszéljük! 06-30-3841-487 
+ Városi Piacra szezonális gyü-
mölcsök árusítására ELADÓ 
munkatársat keresünk. Bérezés 
megbeszélés alapján. Érd: 06-
30-3841-187 
+ Budapesti cég gödöllői telep-
helyére (iroda) keresünk meg-
bízható, referenciával rendel-
kező TAKARÍTÓNŐT heti 2x4 
órára (délelőttönként). Tel: 06-
70-978-7337 
+ A Gödöllői Erkel Ferenc Ál-
talános Iskola takarító hölgyet 
keres azonnal munkakezdés-
sel, heti 20 órás (napi 4 óra) 
délutáni 16.3o- től 2o.3o-ig tartó 
munkaidőben. Érdeklődni, je-
lentkezni a 28/513-025 telefon-
számon lehet. 
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+ A gödöllői PROMPT-H 
Kft INFORMATIKAI 
SZERVIZES munka-
kör betöltésére keres 
jelentkezőt. Feladatok: 
informatikai rendszerek 
kábelezése, szerelé-
se, számítógépek tele-
pítése, karbantartása, 
szervizelése (hardware, 
software). Elvárás: 
szakirányú végzettség, 
magas szintű informa-
tikai és elektrotechnikai 
tudás, jogosítvány, Gö-
döllő környéki lakhely. 
Jelentkezni fényképes 
önéletrajzzal az office@
prompt.hu e-mail címen 
lehet
+ Leinformálható, mun-
kájára igényes, tiszta, 
35 éves nő TAKARÍ-
TÁST VÁLLAL. Tel: 
0630-352-5234
+ Vagyonőröket kere-
sünk helyettesítő mun-
kakörbe telephelyre. 
Tel: 06-20-555-1829

SZOLGÁLTATÁS
+ FORDÍTÁS, TOLMÁ-
CSOLÁS 50 nyelven, anyanyel-
vi, diplomás, gyakorlott szakfor-
dítókkal! Kedvezményes árak. 
I.L.I Fordítóiroda, Gödöllő, 
Körösfői u. 2. Tel.: 06-20-556-
2653, 06-20-543-1775, e-mail: 
info@ili.hu, ili.godollo@gmail.
com
+ KERTGONDOZÁS. Bízza 
most rám! Fakivágás, sövény-
vágás, bozótirtás, fűnyírás, 
fűkaszálás. Füvesítés, gyepfel-
újítás, vegyszeres gyomirtás. 
Rotációs kapálás. Gyepszellőz-
tetés. Metszés, faültetés. Ágak, 
levelek elszállítása. Ereszcsa-
torna tisztítás. Kert takarítás. 
Gépi permetezés. Kerítésfes-
tés. 06-30-747-6090 
+ KÖNyVELÉS, cégalapítás, 
munkabérszámfejtés, tanács-
adás. Irodák: Gödöllő, Szada. 
Tel: 30/592-1856, 30/508-1380, 
28/784-752 
+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰ-
TÉS-SZERELÉS, fürdőszobák, 
régi fűtési rendszerek, vízveze-
tékek felújítása. CIRKÓK, GÁZ-
KÉSZÜLÉKEK, KONVEKTO-
ROK karbantartása felújítása, 
javítása. Tel: 06-20-9527-289, 
06-28-476-229 
+ SZÁMÍTÓGÉPES problé-
mája van? Hívjon bizalommal, 
házhoz megyek. Számítógép 
szerelés, rendszer és program-
telepítés, vírusirtás garanciával. 
Hétvégén is! Tel: 06-30-333-
9201 
+ SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, 
TAPÉTÁZÁS. Ingyenes áraján-
lat! Tiszta, rendes munka! Tel: 
06-20-4359-650 
+ DUGULÁSELHÁRÍTÁS BON-
TÁS NÉLKÜL. Tóth Tamás 06-

70-502-5620 
+ Velux árnyékolók 1 hetes szál-
lítási határidővel: -külső hővédő 
rolók, -belső fényzáró rolók, -ro-
letták, -stb. Érd.: Kor-Mon Nyí-
lászáró Kft. Gödöllő, Kossuth 
L. u. 26. Tel.: 06-30-280-9375; 
06-30-398-4815
+ ROSSZUL ÉRZED MAGAD? 
Betegségeket kiváltó lelki okok 
oldása Gödöllőn ThetaHealing 
technikával. Élj kevesebb stresz-
szel hosszabb ideig - elégedett-
ségi garanciával! Kérj időpontot 
most: 06-20-367-4274 
+ LAKÁSOK, IRODÁK KÖL-
TÖZTETÉSE, lomtalanítás. Pi-
anínó-, páncélszekrény szállí-
tás. Hétvégén is. NEER TEHER 
06-70-648-7660
+ REDŐNyJAVÍTÁS, GURTNI 
CSERE, SZÚNyOGHÁLÓ ké-
szítés egész Pest megyében 
garanciával, megbízható szak-
embertől, szolid áron, 48 órán 
belül. Ingyenes kiszállással. 
0670-418-3032
+ DUGULÁS ELHÁRÍTÁS fal-
bontás nélkül. Ázások csőtöré-
sek megszüntetése. Vécék tar-
tályok csapok szifonok cseréje. 
Csatorna kamerázás. VÍZSZE-
RELÉS. 06-20-491-5089
+ LAKÁSSZERVIZ! -Nyílás-
zárók, ajtók, ablakok javítása. 
-Zárak, zsanérok, statikus pán-
tok javítása, heveder zár fel-
szerelése. -Vízszerelés: kony-
ha, fürdő, wc. -Bútorszerelés: 
új, meglévő javítása. -Laminált 
padló lerakás, kisebb festési 
munkák. 06-70-201-1292
+ BETEG TAXI 0-24 Fizetős, 
minőségi, egyedi igényeket és 
időpontokat figyelembe véve 
vállalunk személyre szabott 

betegszállítást a nap 24 órá-
jában. Hétvégén is. Tel: 06-70-
7702-338
+ Műanyag és alu redőnyök, fix, 
rolós, nyíló szúnyoghálók, har-
monika ajtók, reluxák 2-3 hetes 
gyártási határidővel! Kor-Mon 
Nyílászáró Kft. Gödöllő, Kos-
suth L. u. 26. Tel.: 06-30-398-
48-15, 06-28-423-739. Web: 
www.kormon.hu; Email: kor-
mon@invitel.hu 
+ KÖLTÖZTETÉS! BÁRMIT, 
BÁRHOL, BÁRMIKOR! Igény 
esetén RAKTÁROZÁST, LOM-
TALANÍTÁST is 
vállalunk. Tel: 06-
70-621-6291 

EGÉSZSÉG, TES-
TÁPOLÁS
+ Gyógypedikűr: 
tyúkszem, sze-
mölcs, bőrkemé-
nyedés, vastag 
benőtt gombás kö-
röm kezelése, ápo-

lása. Talpmasszázs. Óvakodjon 
a feketén dolgozó házaló kon-
tároktól! 30 év szakmai háttér. 
Bárándi József 06-20-532-7275
+ BEMER TERÁPIA/ TALP-
MASSZÍROZÁS= REGENERÁ-
LÓDÁS. Működő mikrocirkulá-
ció= EGÉSZSÉGVÉDELEM, 
GyÓGyULÁS. Javuló életmi-
nőség, teljesítmény. Gödöllő 
és vonzáskörzetében HÁZHOZ 
MEGyEK! Bejelentkezés: Ko-
vács Ildikó, tel.: 06-20-516-
5016
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OKTATÁS
+ Iskolaérettségi vizsgálat, is-
kola-előkészítő foglalkozás, 
logopédiai terápiák, írás, olva-
sás, helyesírási problémák ke-
zelése. Marcsi Mosoly Szigete 
www.logopedia-fejlesztes.hu 
tel: 06-20-414-9960 

+ MATEMATIKA – 
korrepetálást (2.ál-
talánostól), emelt- 
és középszintű 
érettségire való 
felkészítést vállal 
gödöllői középis-
kolai tanár. Főisko-
lások, egyetemis-

ták segítése is! 06-20-380-2268 
(du., este hívható)
+ ANGOL és SPANyOL nyelv-
oktatást vállal FILMSZINKRON, 
könyvfordítás, vizsgaelőkészí-
tés és korrepetálás területén 
jártas FIATAL, tapasztalt nyelv-
tanár. Tel: 06-70-559-3918 

+ NÉMET KOR-
R E P E T Á L Á S , 
ÉRETTSÉGI FEL-
KÉSZÍTÉS Német-
országban élt ta-
nárral, 3000 Ft/ 60 
perc; csoportoknak 
is. Gödöllőn házhoz 
megyek. Tel: 06-20-
296-3960 
+ MATEMATIKA 
középszintű érett-
ségire felkészítő 
foglalkozások kis 
csoportban hét-
végente. Ugyanitt 
korrepetálás, egyé-
ni felkészítés gya-
korlattal rendelkező 
szaktanártól. Tel: 
06-70-408-5253
+ NÉMET nyelvta-
nítást, felzárkózta-

tást vállal tapasztalt nyelvtanár 
általános és középiskolások-
nak, felnőtteknek, kezdőtől 
felvételire, érettségire, nyelv-
vizsgára való felkészítésig. Tel: 
06-70-904-3371 
+ Nagy tapasztalattal rendel-
kező ANGOL tanárként magá-
nórákat vállalok. Kifejezetten 
nehéz esetek is jöhetnek bármi-
lyen korosztályból! 06-20-358-
6057 

ADÁS-VÉTEL
+ RÉGISÉG. Pappné Szilvia 
szakbecsüs díjtalan kiszállással 
vásárol antik búto-

rokat, festményeket, 
órákat, mindenféle 
szobrokat, vitrin dísz-
tárgyakat, ezüstöt (hibás és 
hiányos darabokat is), régi pén-
zeket, könyveket, bizsukat és 
ékszereket, borostyánt, min-
denféle régiséget és HAGyA-
TÉKOT. 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, 06-20-4359-650 
+ VADONATÚJ AEG típusú ke-
rámia-tetős VILLANyTŰZHELy 
ELADÓ. Érd: 06-28-417-137

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
+ AKKUMULÁTOR minden 

típusú gépjárműhöz szaküz-
letünkben vagy kiszállítással. 
Szolgáltatásaink: beszerelés, 
bevizsgálás, töltés-mérés, 
szaktanácsadás. Minőségi ak-
kuk, új akciók. Gödöllő, Dózsa 
Gy. út 50. (Temetővel szemben) 
06-30-536-4300, 28/611-728 
www.akkugodollo.hu 

EGyÉB
+ Egyedülálló, idős nénit csa-
ládtagként otthonunkba fogad-
nánk. Tel: 06-31-3286-862, 06-
31-3174-600
+ MÉZET közvetlenül a terme-
lőtől, a Ludányi Méhészetből! 

Akác-, Virág-, Hárs-, Geszte-
nye-, Repce krém-, Lépesméz, 
Propolisz, Virágpor, DIÓBÉL 
kapható. 3kg fölött házhoz szál-
lítjuk.06-30-9891-721 
+ Vásároljon HAMISÍTATLAN, 
OMME zárszalagos mézet köz-
vetlenül a termelőtől! Akác-, 
Hárs-, Akác-hárs-, Napraforgó-
méz. 720ml-es csavaros tetejű 
befőttes üveget cserébe elfo-
gadok. Házhoz szállítás. Szabó 
Méhészet Gödöllő, Lovas u.3. 
28/417-913 
+ KERTÉSZKEDŐK FIGyE-
LEM! Most még a régi áron! 
Érett marhatrágya 60 l-es kisze-
relésben 1000 Ft/zsák. Szállí-
tás megoldható. Rendelhető: 
06-20-469-9295
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GÖDÖLLŐI FORRÁS SZOCIÁLIS SEGÍTŐ 
ÉS GyERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

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

pályázatot hirdet

Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ

óvoDAI és IskoLAI szocIáLIs segítő
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

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

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó 
lényeges feladatok:

Gödöllő járás közigazgatási területén segítségnyújtás a köznevelé-
si intézményekbe járó gyermekek, családjuk, illetve 

a köznevelési intézmény pedagógusai számára
egyéni, csoportos, közösségi szociális munka eszközeivel.

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

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

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 25.

GÖDÖLLŐI FORRÁS SZOCIÁLIS SEGÍTŐ 
ÉS GyERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

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

pályázatot hirdet 
Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ 

csALáDsegítő/ esetMeneDzser
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő

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

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

tartozó feladatok ellátása

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. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 25.
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BeküLDésI hAtárIDő: 2019. FeBruár 26.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyer-
te: Vírtela Laura, Decsov Kata
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyer-
te: Székelyné Hőnig Gizella, Pávicsné Telek Anita
A happy Box 2000 Ft-os utalványát nyerte: dr. Tiborfai Zsuzsa
A városi Mozi ajándékát nyerte: Bella Andrea, Deme Istvánné
A Mezőgazdasági és kertészeti áruház 1000 Ft-os vásárlási 
utalványát nyerte: Máró Enikő, Derezsán Béláné 

Felhívjuk tisztelt megfejtőink figyelmét, hogy a nyereménysorsolá-
son való részvételhez elengedhetetlen, hogy – akár postai úton, 
akár e-mailen küldik be a megfejtést – a nevük mellett a pontos 
postai címüket is adják meg!


