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Gödöllő rendkívül színes és tartalmas 
kulturális életében kiemelkedő helyet fog-
lalnak el a zenei események, amelyekből 
a múlt héten bőségesen válogathattak 
városunk lakói.  Csütörtökön a Chopin 
Zenei AMI fiatal zenészei amerikai ven-
dégekkel léptek színpadra, szombaton a 
Gödöllői Szimfonikus Zenekart hallhatta 
a közönség, vasárnap este pedig a Gö-
döllői Városi Fúvószenekar lépett szín-
padra. 

A hagyományos „Tavaszköszöntő kon-
cert” ez alkalommal is igazi kalandozás 
volt a műfajok világában, ízelítőt adott a 
fúvószene sokszínűségéből. Az idei sze-
zonnyitó hangversenyre a zenekar egy 
különleges vendéget is hívott:  A „Virtu-
ózok” című zenei tehetségkutató verseny 
2018-as győztesével, Beke Márk harso-
nással léptek színpadra, akinek szólójá-
tékát nagy örömmel fogadta a gödöllői 
közönség. Az est folyamán komoly- és 
könnyűzenei átiratokat, valamint kortárs 
műveket is hallhattak az érdeklődők.

(folytatás a 11. oldalon,
kapcsolódó írásunk a 10. oldalon)

Koncertgazdag
hétvége
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– Mit sportolt gyerekként, hogy 
került a közegbe?

– Gyermekkoromban hiper-
aktív voltam. Abban az időben 
rengeteget játszottunk, futottunk, 
ugráltunk, fára másztunk, saját 
magunk által kitalált feladatokkal 
versenyeztünk. Háztömb körüli 
futóversenyek, kődobáló verse-
nyek távolságra, meg ilyenek. 
Akkor még nem volt televízió, 
mobiltelefon, meg még sorolhat-
nám napestig a mai fiatalok napi 
szükségleteit kielégítő techniká-
kat.  

– Hol pallérozódott diák 
éveiben?

– Pécsen jártam iskolába és 
az aktív sportolást 16 évesen 
gerelyhajítóként kezdtem a Pé-
csi VSK-ban. Előtte 
szüleim hatásá-
ra zeneiskolában 
zongorázni tanul-
tam, majd egy évig 
zenegimnáziumba 
jártam. Itt kiderült, 
hogy a sportolás-
hoz sokkal jobban 
vonzódom, mint a zenéhez, így iskolát váltot-
tam és elkezdtem az aktív sportolást. Testne-
velőtanárom, aki 1948-ban részt vett a londoni 
olimpián tornászként, javasolta, hogy a Test-
nevelési Főiskolán tanuljak tovább. Ide egy-
ből sikerült bekerülnöm, mint atléta maximális 
gyakorlati pontszámmal. Ekkor a PVSK-ban 
az atlétika mellett kosaraztam is, sokat úsztam 
és a többi felvételin szereplő sportágban is jár-
tas voltam.

– A gerelyhajításból hogy lett rúdugrás? 
– A TF-en egy deréksérülés miatt a gerely-

hajítást abba kellett hagynom, de dr. Bácsal-
mási Péter hatására, aki akkortájt a főiskola 
legjobb rúdugróedzőjének számított, elkezd-
tem rudat ugrani és rövid idő alatt négy métert 
ugrottam. Ez el is döntötte egy egész életre, 
hogy mi lesz a kedvenc sportágam.

– Hogy került Gödöllőre?
– A TF elvégzése után Budapesten tanítot-

tam és a Budapesti Építőkben folytattam pá-
lyafutásomat rúdugróként és tízpróbázóként. 
Az utóbbiban első osztályú szintet is elértem, 

amivel negyedik helyezést értem el az orszá-
gos bajnokságon. A Központi Sportiskolában 
1970-től főállásban dolgoztam edzőként 1978-
ig. Tanítványaim sok korosztályos bajnokságot 
nyertek, rendszeresen tagjai voltak az ifjúsági 
és junior válogatottaknak. Részt vettek az Ifjú-
sági Barátság Versenyeken, ekkor még futó-, 
ugró- és dobószámokkal is foglalkoztam, de a 
legjobb eredményeket tanítványaim rúdugrás-
ban érték el. A KSI után egy évig a Kaffka Mar-
git Gimnázium testnevelő tanára voltam és 
mellette a BEAC-ban edzősködtem. 1979-ben 
a Gödöllői Agrártudományi Egyetem testne-
velési tanszékének vezetője, Nagy Zsigmond 
(az 1968-as tokiói olimpia súlylökő ötödik he-
lyezettje) csábított Gödöllőre testnevelőtanár-
nak és a GEAC-ba ugróedzőnek. Már az első 
években atlétáim több bajnokságot nyertek, 
főleg rúd- és távolugrásban. 1992 és 2012 
között az egyetemi főállásom mellett, félállás-
ban a Premontrei Gimnáziumban testnevelést 
is tanítottam, ahol az alapító tanárok között 
voltam. Itt megkaptam a Szent Norbert Emlé-
kérmet is. Legtöbb tehetséges és eredményes 
versenyzőimet is innen választottam ki.

– Mi az edzői filozófiája Szörényi István-
nak, kik voltak a példaképei?

– Nemcsak azért edzek rendszeresen heti 
négy-öt alkalommal, hogy egészséges legyek, 
hanem általa azért akarok egészséges lenni, 
hogy edzhessek. Ez nálam életforma, ami nél-
kül nehezen tudnám elképzelni az életem. Pél-
daképem edzőként Benkő Tibor és Kirchhofer 
Jóska bácsi, nagyon sokat tanultam tőlük.

– Ha jól tudom, még Ön is versenyez 
néha napján. Mi motivál-
ja? 

– Igen, el szoktam indul-
ni veterán versenyeken, de 
már csak akkor, amikor ta-
nítványaimnak nincs verse-
nyük vagy edzésük. A moz-
gás szeretete és a sportág 
szeretete motivál és addig 
szeretném csinálni, ameddig 
csak lehetőségem van rá. A 
családomban szívesen spor-
tolok együtt a fiaimmal, most 
már lassan az unokáimmal is, 
nagyobbik fiammal, Zoltánnal 
például együtt indultunk egy 
függeszkedő versenyen, va-
lamint együtt vettünk részt a 
Ninja Warriors válogatón.

– Kiből lesz jó rúdugró?
– A gyerekek kiválasztá-

sánál mindig megtudakolom, 
hogy szeretnek-e fára mász-
ni, ugrálni, mennyire bátrak, 
és van-e bennük egy kis va-
gányság, jó értelemben vett 

csibészség. Fizikai ké-
pességek közül fontos a 
gyorsaság, ruganyosság, 
erős vállizomzat. Alkatilag 
a vékony, nyúlánk testal-
kat az előnyös. Sajnos a 
mai fiatalok között egyre 
kevesebben felelnek meg 

ezeknek a kritériumoknak. Az okok elsősorban 
az elkényelmesedő, mozgásszegény életmód-
ban, az egyre növekvő mozgás nélküli szóra-
kozási lehetőségekben keresendők.

– Mit tart pályafutása legnagyobb sikeré-
nek? 

– Amennyiben ki kell emelnem ezek közül 
valamit, akkor az első nagy siker, hogy Zoltán 
fiam 545 cm-es ugrással országos magyar 
bajnok lett, ezt a magasságot egyébként azóta 
sem ugrotta meg más itthon. A másik remek 
eredmény az, hogy 2018-as versenyévben 
kilenc első helyezéstt értek el tanítványaim, 
valamint Mihály Ádámmal részt vehettünk az 
Argentínában megrendezett Ifjúsági Olimpián. 
Simonváros Csanád, Mihály Ádám, Szamosi 
András képviselik a mostani tehetséges ge-
nerációt, akik közül egyiket sem emelném ki, 
mindhárom igen tehetséges. 

TL
(Az interjú teljes terjedelmében a szolga-

lat.com-on, valamint Facebook-oldalunkon 
olvasható.)

Fáramászás, vállizomzat és csibészség
Gyerekként szinte minden sportágat kipróbált. Mint minden fiatal, futott, ug-
rott, kosarazott, kézilabdázott, de végül a rúdugrásban találta meg számításait, 
olyannyira, hogy csak Gödöllőn több mint 100 bajnoki címet értek el tanítvá-
nyai. 1995-ben átvehette a Magyar Sportért kitüntetést, 2004-ben a Magyar 
Atlétikáért bronz fokozatát, 2018-ban ezüst fokozatot kapott, 2006-ban Pest 
megyében az Év Edzője címet kapott, ugyan ebben az évben Gödöllő Sportjáért 
Díjat vehetett át, 2018-ban a Katolikus Iskolák Sportja életműdíjában részesült, 
és 2016 után 2018-ban ismét az Év Edzőjének választották Gödöllőn.
Szörényi Istvánnal, a GEAC 
atlétika-szakosztályának 
rúdugró mesteredzőjével 
beszélgettünk.

Szörényi István
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Vécsey László az egyebek napirendi pont-
ban is szót kért és kapott a testület ülésén. A 
fideszes országgyűlési képviselő ez alkalom-
mal a gödöllői egészségügy ellátással kap-
csolatban szólalt fel. Nehezményezte, hogy 
Gémesi György polgármester rendszeresen 
állami feladatnak nevezi a járóbeteg-szakel-
látást. Állítása szerint, amikor a város 2013-
ban a Tormay Károly Egészségügyi Központ 
megtartása mellett döntött, a teljes fenntar-
tásra vállalt kötelességet, amibe a személyi 
és a tárgyi feltételek is beletartoznak.

Gémesi György válaszában ismét leszö-
gezte: A határozati javaslatban a fenntartói 
jogosítványokat hosszabbította meg az ön-
kormányzat, ami kizárólag az épületre és az 

infrastrukturális feltételekre vonatkozik, ko-
rábban is ezek tartoztak a városhoz. Az alap-
ellátás az, ami önkormányzati feladat, a többi 
állami. Álláspontját azzal is megerősítette: 
Levélben fordult a térségi önkormányzathoz 
annak kapcsán, hogy lehetne a tüdőgondo-
zót az állam helyett működtetni. Mint elmond-
ta, az érinett önkormányzatok válaszukban 
leszögezték: ez nem önkormányzati feladat.

A polgármester kijelentette: Gödöllő ön-
kormányzata így is erőn felül vállal az egész-
ségügyi ellátás terén, az alap- és az ügyeleti 
ellátásnak is jelentős támogatást ad.

Élve a lehetőséggel, hogy Vécsey László 
jelen van a képviselő-testület ülésén, Kis An-

tal önkormányzati képviselő (Gödöllői Lokál-
patrióta Klub) a Pilisi Parkerdő által a Csanak 
mögötti területen zajló fakivágásokkal kap-
csolatban kérte a segítségét. Mint elmondta, 
a múlt évben és a most végzett fakivágások 
miatt jelentősen emelkedik a terület zajszint-
je, mert így elveszti az autópálya felé eső 
védelmét a terület. Ezzel kapcsolatban azt 
kérdezte: Lát-e arra esélyt, hogy a megnöve-
kedett zajszint miatt, az autópálya zajvédőfa-
lát meghosszabbítsák? 

Kérdésére Vécsey László úgy válaszolt: 
Ha a képviselő-testület megfogalmazza ezt 
a javaslatot, akkor továbbítja azt a szakható-
sághoz.

A KépvISelő-teStület KéréSe:
Segítsen forrást teremteni 
a saját terveihez Vécsey László

Tizennégy pontos javaslatot terjesztett elő 
a múlt év őszén a képviselő-testületnek 
Vécsey László, Gödöllő fideszes ország- 
gyűlési képviselője a közlekedési koncepció 
aktualizálásához kapcsolódva. A képvise-
lő-testület február 21-ei, két részből álló ha-
tározatban kérte a honatyát, más parlamenti 
képviselőkhöz hasonlóan, lobbizon annak 
érdekében, hogy az elképzeléseihez megle-
gyenek a szükséges források. 

Míg a határozat első része a képviselő fel-
kérésére vonatkozott, a második részben a 
testület a támogatás forrásaként a Gödöllő-
re kirótt szolidaritási adó egy részét jelölték 
meg, miszerint a város által befizetett 430 
millió forintból 250 millió kerüljön vissza a 
Vécsey László által javasolt útfejlesztésekre 
az önkormányzathoz.

Hogy egy önkormányzat fejlesztésre ál-
lami támogatást kap, nem ritkaság. Mint 
azt Pelyhe József képviselő (Gödöllői Lo-
kálpatrióta Klub) elmondta, 2018-ban 91 
önkormányzat – mintegy 50 milliárd forint 
értékben – kapott minden külön pályázati 
kérelem nélkül vissza nem térítendő támo-
gatást önkormányzati feladatok megvalósí-
tására, többek között közmű-, turizmusfej-
lesztésre, ingatlanvásárlásra, sőt, hivatal 
felújításra is! Felhívta a figyelmet arra is, 
idén is szétosztásra került 10 milliárd forint 
ilyen támogatás. 

A határozati javaslatot a Fidesz önkor-
mányzati képviselője, Simon péter Gellért 
úgy értékelte: az előterjesztés azt mutatja, 
hogy az önkormányzatnak nincs elképzelé-
se arra, hogy a város forrásait hogyan lehet-
ne növelni és hogyan kellene a halaszthatat-
lan fejlesztéseket végrehajtani. 

Gémesi György polgármester emlékez-
tette Simon Péter Gellértet: Idén infrastruk-
túra-fejlesztésre 1 milliárd forintot fordít Gö-
döllő saját forrásból. Mint mondta, Vécsey 
László ötletei pluszként jelentkeznek, a vá-
ros vezetése pedig azt kéri, az országgyűlé-
si képviselő tegye hozzá az elképzeléseihez 
a pénzügyi fedezetet is, ahogy a város is 
hozzáteszi a saját terveihez. 

Az előterjesztés a képviselő-testület ülé-
sén részt vevő Vécsey László tetszését sem 
nyerte el. Mint mondta, amennyiben azt ő 
előterjesztené, azzal csak ártana Gödöllő-
nek, mert azt tükrözi, hogy a város nem szo-

lidáris a rászorulók-
kal. Úgy fogalmazott: 
Gödöllő mutassa meg 
az államnak, hogy a 
saját lehetőségeiből 
megteszi a tőle tel-
hetőt a fejlesztések 
érdekében, mert – vé-
leménye szerint – a 
költségvetése alapján 
nem teszi meg. Van 
a gödöllői költségve-
tésnek tartaléka, nem 
arra kellene költeni, 
amire szánják! Majd 
hozzá tette: De ő ezt 
kívülről nem akarja 
megmondani. Kijelen-
tette: Ebben a határo-
zatban a teljes meg 
nem értés és a szo-
lidaritás teljes hiánya 
van benne. A szoli-
daritási hozzájárulást 
az állam azért vezette 
be, mert a 3200 ön-
kormányzatból 2500 
településnek erre 
szüksége van.

Vécsey László el-
lenérzésének felol-
dására végül Varga 
Árpád önkormányza-
ti képviselő (Gödöllői 
Lokálpatrióta Klub) 
tett javaslatot, aki úgy 
fogalmazott: Gödöl-
lő önkormányzata is 
egyetért azzal, hogy 
segíteni kell az önhi-
bájukon kívül nehéz 
helyzetben lévő te-
lepüléseket, de ettől 
egy „jobb helyzetben” 
lévő település is kérhet támogatást. Ezért 
azt javasolta, vegyék ki a javaslatból az 
inkriminált mondatrészt. Így a javaslatot vé-
gül azzal a szövegezéssel fogadták el, arra 
kérik Vécsey Lászlót: „Magyarország 2020. 
évi költségvetéséről szóló törvény elfoga-
dása során, Gödöllő Város Önkormányzata 
– mintegy 250 millió forintig – állami forrást 
kapjon annak érdekében, hogy a képvise-

lő-testület által elfogadott, Vécsey László 
által felvetett és a közlekedési koncepcióba 
beépített úthálózat-fejlesztésekre fordíthas-
sa.

A fideszes országgyűlési képviselő ezt 
„bölcs kompromisszumnak” nevezte. Mint 
mondta, ez így egy szimpla folyamodvány 
lesz, ami majd be fog kerülni a véráramba…

(ny.f.)

A képviselő-testület február 21-ei ülésén hazugsággal vádol-
ta lapunkat Vécsey László, fideszes országgyűlési képviselő.

„…A Gödöllői Szolgálatban hamis hírek jelentek meg a te-
vékenységemmel, mondataimmal kapcsolatban, persze az 
más kérdés, hogy a 12-i Gödöllői Szolgálatban hazugságok 
és csúsztatások jelentek meg…” – ez hangzott el a képvise-
lő-testület ülésén. 

Döbbenten, értetlenül és felháborodottan állunk a fideszes 
képviselő rágalmai előtt!

1./ Lapunk soha nem állított olyat Vécsey Lászlóról, amit 
ne tudtunk volna tényekkel alátámasztani, hitelt érdemlően 
igazolni.

2./ Amennyiben valaki úgy érzi, hogy egy sajtótermékben 
hazugságok jelennek meg róla, annak lehetősége van helyre-
igazítást kérni – ahogy erre Gémesi György polgármester is 
felhívta Vécsey László figyelmét a testületi ülésen. 

3./ Az elmúlt években minden alkalommal helyt adtunk 
Vécsey László lapunkhoz eljuttatott észrevételeinek, ha az 
írásainkban megfogalmazottakhoz hozzá kívánt szólni – 
igaz, minden esetben bizonyítottuk állításainkat. 

4./  Vécsey László mindössze egy alkalommal indított 
helyreigazítási pert lapunk ellen, keresetét azonban elutasí-
totta a bíróság. 

5./ A Gödöllői Szolgálatban idén egy alkalommal jelent 
meg Vécsey Lászlóhoz kapcsolódó írás, a február 5-ei lap-
ban, ez pedig a képviselő-testületi ülésről szóló beszámoló 
volt. 

Február 12-ei lapszámunkban egyetlen sor sem foglal-
kozott Vécsey László tevékenységével vagy „mondataival”. 
Persze lehet, hogy a képviselő más 12-ére gondolt, de 5 évre 
visszamenően most nem néztük meg az archívumunkat.

Nem igazán elegáns dolog hazugsággal vádaskodni úgy, 
hogy közben a képviselői mentelmi jog védelmet jelent a 
számára! Megkérjük Vécsey Lászlót, hogy a továbbiakban 
mellőzze lapunk rágalmazását!

Vécsey LászLó Vádaskodni tud, 

de a tények makacs doLgok
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FELHÍVÁS KOSZORÚZÁSRA
Tisztelt Ünneplő Közönség! Gödöllő város lakói!

Gödöllő város Önkormányzata az 1848/49-es forradalom és 
szabadságharc évfordulója alkalmából ünnepi megemlékezést 
szervez 2019. március 15-én, 10 órakor a főtéren. Az ünnepi 

műsor koszorúzással folytatódik a Petőfi téren. 
Kérjük az intézményeket, rendvédelmi szerveket, pártokat, civil 
szervezeteket, ünneplő vendégeinket, hogy koszorúzási szándé-
kukat szíveskedjenek legkésőbb 2019. március 13-án, 15 óráig 
jelezni, hétfőtől péntekig 9-15 óráig a +36-70-338-1838-as telefon-
számon, hogy a koszorúzás rendjét pontosan ki tudjuk alakítani.

Egyben kérjük, hogy az előkészületek segítése érdekében szíves-
kedjenek a koszorúkat az ünnep napján legkésőbb 9.30 óráig a 

helyszínre juttatni, megérkezésüket munkatársainknak jelezni.

FÁKLyÁS FELVONuLÁS
A hagyományos felvonulás március 14-én, 18 órakor kezdődik.
A szokásoknak megfelelően a Petőfi-szobortól a Dózsa György 

úti temető 1848/49-es emlékművéig tart a menet.
Tiszteletadás, koszorúzás az emlékműnél. 

Meghívó az 1848/49-es magyar
forradalom és szabadságharc
kitörésének 171. évfordulója

alkalmából tartandó ünnepségre

2019. március 15., 1000

Helyszín: Gödöllő város főtere, Petőfi-szobor

„Köztük élek!”

A műsor után koszorúzás a Petőfi-szobornál, majd lovasok és fogatok 
felvonulása a Tarsolyos Lovas Egylet szervezésében.

Közreműködnek:

Mészáros Beáta (Garabonciás Színtársulat)

Köszöntot mond: dr. Gémesi György, Gödöllo város polgármestere

Tarján Péter színművész
Rehorovszky Gábor (elektromos zongora)

A Damjanich János Általános Iskola tanári és gyermekkórusa
„Márciusiak” zenekar

A musort szerkesztette és rendezte: Mészáros Beáta

Gödöllői Városi Fúvószenekar, vezényel: Ella Attila

MeGHívó – „GÖdÖllő vároSért” KItüntetéS
Tisztelettel meghívjuk

2019. március 15-én (péntek) 16 órára
a Művészetek Háza Gödöllő színháztermébe a

„Gödöllő Városért” kitüntetés átadó ünnepségére.
Kitüntetettek:

Kis Jánosné, Kalória Közhasznú Kft.
Kája Sándor, a máriabesnyői Nagyboldogasszony Bazilika kántora

Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény szakmai közössége
polgármesteri ezüstérem:

Rácz Barnabás és Kardos Zoltán

Megkezdte a területrendezési 
munkákat a Premontrei Rend az 
egyetemi lakótelepen. A korábban 
a Szent István Egyetem kezelé-
sében lévő állami területet a múlt 
évben kapta vissza tulajdonba a 
Gödöllői Premontrei Apátság. A 
most zajló munkákról és a tervek-
ről Balogh Piusz premontrei apát-
tal beszélgettünk.

• 2017 őszén beszélgettünk a 
tervezett fejlesztésekről. Az ed-
digi csendes időszak után, úgy 
tűnik, most nagyon felgyorsul-
tak az események.

• A munkák már a látszatra 
csendes hónapokban is folytak. 
Ősszel történt meg a gimnázium 
ellőtti, a jelenlegi parkoló melletti 
„dzsumbujos” terület megtisztítá-
sa, decemberben a Fácán sorral 
párhuzamos rész takarítása, és 
most indult el a házak közötti te-
rület parkrendezése. Az elmúlt 
nyolc hónapban elkezdődött a 
terület felmérése és a tervezési 
munka.  De ez nemcsak a látható, 
felszíni részekre (parkok, utak, jár-
dák) vonatkozik, hanem a felszín 
alatti dolgokra, a közművekre is. 
Nyolc hónapja tart a tájépítészeti 
tervezés (fafelmérés, fakivágási 
és -megújítási, növénytelepíté-
si és fenntarthatósági tervezés), 
erre közel 10 millió forintot fordí-
tunk. Ennek keretében közel ezer 
fát vizsgáltak meg egyesével és 
szakértők döntöttek arról, melyi-
ket vágják ki, melyiken végeznek 
koronaalakítást vagy visszavá-
gást. Tudom, sokak számára most 
megdöbbentő, hogy milyen sok fát 
vágnak ki, de gondoljanak bele, 
olyan növényállománnyal vettük át 
a területet, ami 25-30 éve nem volt 
gondozva! A fák sorsát emellett 
befolyásolja elhelyezkedésük is. 
Mint a felmérés során kiderült, sok 
esetben jelentősen veszélyeztetik 
a földfelszín alatt futó közműveket. 
Ezzel nem foglalkozott senki az el-
múlt évtizedekben. Mivel azonban 
a terület már a Premontrei Rend 
tulajdona, már mi vagyunk a fe-
lelősek a növénybalesetekért és 
az ezek miatt keletkezett vagyoni 
károkért is.

• A növényeket pótolják?
• Készül egy tájépítészeti terv, 

ami a teljes, öthektáros terület-
re vonatkozik, ez tartalmazza a 
parkosítási elképzeléseket, vala-
mint a tervek szerint még az idén 
megkezdődő fatelepítéseket és a 
játszótér felújítását. A parkosítás 
és a növényzet pótlása azonban 
fokozatosan fog megtörténni azo-
kon a területeken, amit már nem 
fognak érinteni a későbbi felújítá-
sok, fejlesztések. 

• említette a fejlesztéseket. 
Milyen munkák várhatók a kö-
zeljövőben?

• Az első lépés a közutak és a 
járdák rendbetétele és a parkren-
dezés lesz. A következő, ami ta-
vasszal fog indulni, a Fácán sorral 
párhuzamos, hosszú egyenes út 
felújítása, ami a terület legrosz-
szabb állapotú útja.  Ez új útalapot 
és burkolatot kap. Ahol lehetőség 
van, ott járda épül és korszerű-
sítjük a közvilágítási hálózatot. A 
felújítás után az út egyik oldalán 
megmaradnak a parkolók, de a 
jelenleginél kulturáltabb körülmé-
nyek lesznek. 

• Milyen épületeket terveznek 
a területre? 

• Még idén szeretnénk megkez-
deni a templom munkálatait. Je-
lenleg nem szerepel más a terve-
ink között. Az a „látványterv”, amit 
az októberi lakossági fórumon a 
megjelentek láthattak, csupán egy 
elképzelés. Ez sajnos nagyon sok 
félreértést szült.

Épp így sokan félreértették, 
hogy ezen a bemutatott anyagon 
nem szerepelt a Coop épülete. 
Szó sincs arról, hogy ezt meg-
szüntetnénk! A bolt épülete ma-
gántulajdon, a Gödöllői Coop Zrt. 
tulajdonában van, azzal nem az 
apátság rendelkezik. Ha a jövőben 
olyan döntés születne, hogy en-
nek a jelenlegi épülete elbontásra 
kerülne, az csak akkor történhetne 
meg, ha abba a bolt beleegyezne. 

(kj)
A teljes interjú már olvasható 
a szolgalat.com-on, valamint 

Facebook-oldalunkon.

PremontreI fejleSztéSeK:
Új növényeK,

rendezettebb terület
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Zajlanak a vasútépítési munkák, a teljes 
gödöllői szakaszon dolgoznak a vágá-
nyok és az állomások felújításán. 

Máriabesnyőn megkezdték az ideig-
lenes átjáró kialakítását, ami a korábbi 
tájékoztatástól eltérően, nem a Nyár ut-
cánál, hanem az Ősz utca és a Gárdonyi 
u. közötti szakaszon lesz. Ez váltja ki a 
Besnyő utcai aluljárót, amit március 1-jé-
től lezárnak a forgalom elől. Ezt követően 
mind a gépjármű, mind a gyalogosforga-
lom itt bonyolódik majd, s erre közleked-
nek a Volánbusz járatai is. A vasúti síne-
ken tehát az Ősz utca – Gárdonyi utca 
között létesítésre ideiglenes átvágáson 
lehet majd átjutni, a Gárdonyi Géza utca 
pedig a Mikes Kelemen utca felé egyirá-
nyú lesz. 

A Besnyő utcai híd átalakításának 
eredményeként a jelenleginél jóval biz-
tonságosabbá válik majd a közlekedés. 
Az aluljárót a jelenlegi 6 méterről 11 mé-
terre szélesítik, a magassága pedig 3 m 
helyett 3,5 m lesz. Ezt az útpálya süly-
lyesztésével érik majd el. Jó hír a gya-
logosoknak, hogy a híd alatt járda vezet 
majd át. A tervek szerint szintén március 
1-jével megkezdik a máriabesnyői vas-
útállomás gyalogos-aluljárójának átépí-
tését is. Itt az akadálymentesítés során 
liftet is kialakítanak.

Márciusban egy új területen is meg-
kezdődik a munka, a tervek szerint a hó-
nap közepén kezdik el a Szent Györgyi 
Albert utcai híd (A tűzoltóság felőli egye-
temi behajtó – a szerk.) rekonstrukcióját. 

Itt az átépítést a forgalom megtartása 
mellett végzik majd, félpályás lezárás 
mellett. A vasútállomáson folytatódik a 
vágányok és az épületek bontása, vala-
mint a Köztársaság úti felüljáró építése. 
Az itt zajló munkák miatt a vasútállomás 
belső buszöblében lévő megállót (Volán-
buszok és Tesco-busz) március folyamán 
áthelyezik, az új helyről még folynak az 
egyeztetések. 

Jó hír a vonatpótló busszal közleke-
dőknek, hogy információink szerint a 
héten megnyílhat a Volánbusz pályaud-
varnál lévő konténer váró, s ezt követő-
en már az abban működő pénztárban, a 
jelenleginél jobb körülmények között lesz 
lehetőség a jegyek megvásárlására.

(j.)

Vasútfelújítás: aktuális tudniValók

Közvilágítás: Meghibásodás 
esetén Mindig az el-Co teCh 
Kft-t Kell értesíteni
Nincs olyan rendszer vagy szerkezet, ami ne tud-
na elromlani. Ez érvényes a közvilágításra is. Az el-
múlt napokban Gödöllő antalhegyi részén hosszabb 
szakaszokon nem működnek a lámpák. Jóllehet, a 
javítás szempontjából nem mindegy, hogy egy-egy 
lámpatest romlott-e el vagy az egész utca borult sö-
tétbe, az érintett területen élőknek csak annyit kell 
megjegyezniük: Gödöllő város szerződött partneré-
nek, az EL-CO TECH Kft-nek kell telefonálni vagy 
emailt írni.

A közvilágítási hibák bejelentését kizárólag a 
06-28-520-873-as telefonszámon vagy a kozvilag-
itas@elcotech.hu emailcímen lehet megtenni. (Az 
ELMŰ hibabejelentője a gödöllői lakosság hívásait 
nem kezeli.)

Az EL-CO TECH Kft. (az egykori EL-MŰ SZOLG 
Kft. utódja) napi kapcsolatban van Gödöllő Város 
Önkormányzatával, minden nap jelentést küld arról, 
hogy milyen hibákat jelentettek be és azok milyen 
beavatkozást igényeltek. Fontos azonban tudni, 
hogy a komolyabb, egész szakaszok meghibásodá-
sa esetén csakis az ELMŰ háríthatja el a hibát, ami 
pedig tudvalevő, hogy időigényes…

Fontos azonban, hogy a lakók minél hamarabb 
jelentsék be a hibákat az EL-CO TECH-nél, amely 
el tudja bírálni, ki, hogyan és mikor tudja kijavítani 
a hibát.

Hibabejelentő telefon: 06-28-520-873
email: kozvilagitas@elcotech.hu

A

Nem olyan rég, saj-
nos, több olyan nap 
volt, amikor Gödöllőn 
és a környező telepü-
léseken jelentős kima-
radás volt tapasztalha-
tó a uPC hálózatában, 
legyen szó televíziós, 
internet- vagy telefon-
szolgáltatásról.

Januári első lapszá-
munkban pár sor erejé-
ig foglalkoztunk azzal a 
kérdéssel, hogy vajon 
mikor lesz már stabilabb a szolgál-
tatás? ... A uPC megkeresésünkre 
elmondta: tudnak a problémáról és 
komoly fejlesztésekbe kezdtek.

– A városban az elmúlt hetek-
ben-hónapokban sok szolgáltatás- 
kimaradás volt. Jellemzően tévé és 
internet, de előfordult, hogy a tele-
fon is süket lett. Mi volt ennek az 
oka? – tettük fel a kérdést.

– Az elmúlt időszakban sajnálatos 
módon valóban több esetben fordult 
elő meghibásodás. A legutóbbi, janu-
ár 20-i, Gödöllőt és környékét érintő 
hálózati leállás egy harmadik fél által 
okozott optikai kábelszakadás miatt 
történt. A hibát technikus kollegáink 
igyekeztek a lehető leghamarabb el-
hárítani annak érdekében, hogy ügy-
feleink a 4 órán át tartó helyreállítási 
munkálatokat követően újra élvezni 
tudják szolgáltatásainkat.

– Mit tesznek annak érdeké-
ben, hogy a UPC szolgáltatásai 
stabilabbá váljanak? Mihelyst jön 
egy kis vihar, sokan azonnal attól 
tartanak, hogy kimaradás lesz a 
vége.

– A uPC-nél folyamatosan fejleszt-
jük hálózatunkat: a tavalyi évben 
közel 17 milliárd forintot költöttünk 
beruházásokra, amelynek jelentős 

részét teszik ki a há-
lózatmodernizálási és  
-fejlesztési munkálatok. 
Fejlesztéseinkkel arra 
törekszünk, hogy há-
lózatunkat még inkább 
stabilabbá tegyük és 
minél jobban képesek 
legyünk kiküszöbölni a 
harmadik fél, vagy raj-
tunk kívül álló okokból 
előforduló meghibáso-
dásokat. Gödöllőn és 
térségében is éppen 
most fejeződött be egy 
olyan hálózatfejlesztési 
projekt, amely eredmé-
nyeképpen nagyban 

tudjuk csökkenteni az elmúlt idő-
szakban előfordult hibák és az azok-
ban érintett előfizetők számát, min-
den szolgáltatásunkat illetően.

– A számos kimaradás után ter-
vezik-e valamilyen formában „kár-
pótolni” az érintett körzetek ügy-
feleit? (A telefonos és internetes 
ügyfélszolgálaton kapott informá-
ció szerint mindenkinek egyénileg 
kell a UPC-hez fordulni...)

– Meggyőződésünk, hogy a leg-
jobb „kárpótlás”, ha  hálózatunkat úgy 
fejlesztjük, hogy ilyen hibák ne fordul-
hassanak elő és ügyfeleink zavartala-
nul, kimaradások nélkül élvezhessék 
szolgáltatásainkat, hiszen számuk-
ra ez, a uPC-nek pedig  ügyfeleink 
elégedettsége és hűsége a legfonto-
sabb. Az egyes esetekhez kapcsoló-
dó esetleges kompenzációt illetően 
a uPC minden esetben az ÁSZF és 
a vonatkozó hatósági előírások sze-
rint jár el. Ezektől függetlenül minden 
ügyfelünknek lehetősége van, hogy 
kérdéseivel és panaszaival közvetle-
nül ügyfélszolgáltunkhoz forduljon.  

(ta)

Fejleszt
a UPC



2019. február 26.6 gödöllői Szolgálat civil

A Gödöllői Királyi Kastély történe-
tének legviharosabb időszakát, a 
Monarchia bukásától a két világ-
háborún át, a katonai laktanya és 
a szociális otthon, majd az épület 
„újraéledésének” korát dolgozta fel 
a Gödöllői Lokálpatrióta Klub és a 
Gödöllői Értékvédő Egyesület előa-
dássorozatának harmadik része.  
A Grassalkovich Kastély 3 Arany-
kora című programsorozatot záró 
előadásán Fábián Zsolt történész, 
Gselmann János várnagy, dr. Uj-
váry Tamás a kastély igazgatója 
és Mészárosné Mosonyi Kata-
lin – aki kisgyermekként került a 
kastélyba – elevenítették fel a múlt 
émlékeit.  
Szó esett azokról a gyá-
szos napokról, ami-
kor a gyermek 
H a b s b u r g 
Ottó és csa-
ládja 1918. 
o k t ó b e r é -
nek végén 
menekü ln i 
kényszerült 
a kastélyból, 
majd azokról 
amikor Stromfeld 
Aurél 1919 májusában in-
nen irányította a felvidéki hadjárat 
offenzíváját. 
Felidézték a Horthy korszakot, 
amikor a kormányzó és családja 
használta az épületet, majd azo-
kat az évtizedeket, amikor a kas-

tély laktanyaként, majd a középső 
szárnyban szociális otthonként a 
hanyatlás időszakát élte. 
Ezekbe az évekbe, és az itt élők 

mindennapjaiba pillanthat-
tak be az érdeklődők 

Mészárosné Mosonyi 
Katalin jóvoltából, akit 
kisgyermekként csa-
ládjával költöztettek 
az épületbe, ahol a 
katonákkal épp olyan 
jó viszonyt ápoltak, 

mint más itt élőkkel. 
Mint mondta, ma is szép 

emlékeket őriz a katonákról, 
akik mindig adtak élelmiszert és 

apró ajándékokat a gyerekeknek.
Szintén szép emlékeket osztott 
meg a hallgatósággal Gselmann 
János, aki úgy fogalmazott: 25 
éve van a kastélyban, ahová soha 
nem „dolgozni” járt. A kastély épp 

úgy része lett az életének, mint a 
családja. Örömmel mesélt a kez-
deti időszakról és arról, milyen sok 
híresség látogatott el ide az elmúlt 
évek során, s szintén erről az idő-
szakról mesélt dr. ujváry Tamás 
igazgató is. 

A rendezvényen ez alkalommal 
Fodor László klarinétművészt hall-
hatta a közönség, dr. Pappné Pin-
tér Csilla pedig Móra Ferenc egyik 
meséjével színesítette a előadást. 
A rendezvény háziasszonya Mé-
száros Beáta volt.                     (k,j.)

A Budapesti Kereskedelmi és Ipar-
kamara 2019. február 21-24. között 
szervezte meg fővárosunkban az 
Idegenvezetők Világnapját, mely-
nek során több napon keresztül bu-
dapesti idegenvezetők mutatták be 
az érdeklődők számára a főváros 
nevezetességeit és történelmi ér-
tékeit. A vidéki városok közül 2017-

ben Gödöllő csatlakozott először a 
rangos, turisztikai évadot megnyitó 
programsorozathoz Hajnal Irén – a 
Gödöllői Városi Nyugdíjas Egye-

sület turisztikai vezetőjének – kez-
deményezésére. Február 23-án, 
szombaton Gödöllőn idén is szín-
vonalas programokkal várták az 
ellátogatókat. Az ország különböző 
pontjairól érkező közel 80 vendéget 
a Királyi Váróban fogadta az önkén-
tesekkel együtt Pataki Pál, a Nyug-
díjas Egyesület elnöke és Kecskés 

Judit civil referens, majd az ünne-
pélyes megnyitó során Hajnal Irén 
és Gémesi György polgármester 
köszöntötte a vendégeket. 

A résztvevők két csoportban is-
merkedhettek Gödöllő neveze-
tességeivel. A Királyi Váróban 
Sebő Györgyné, a Nyugdíjas 
Egyesület titkára és dr. Lacza 
Gabriella idegenvezető mesél-
tek a műemlék történetéről, ér-
dekességeiről. Ezt követően a 
vendégek egyik csoportja ellá-
togatott a Máriabesnyői Nagy-
boldogasszony Bazilikába, 
amit Six edit, a Gödöllői Civil Kere-
kasztal Egyesület elnöke mutatott 
be. A személyes odafordulás szép 
példája, hogy ide a vendégeket a 
Nyugdíjas Egyesület tagjai saját 
személygépkocsijaikkal szállították 
el, majd vissza a városközpontba, 
hogy időt és fáradtságot spórolja-
nak számukra.A résztvevők másik 
csoportját Hajnal Irén kalauzolta vé-
gig a városközpont nevezetességei 
mentén, amit a Városi Múzeumban 
tett látogatásukkal zártak, itt őriné 
nagy Cecília művészettörténész 

mutatta be a Gödöllői Művészte-
lepről szóló kiállítást. Mindkét túra a 
Királyi kastélyban ért véget – külön 
erre az alkalomra kedvezményes 
jegy igénybevételével –, ahol Ju-
hász Mária és Sebő Györgyné, a 
Kastély idegenvezetői mutatták  be 
a Grassalkovich és a királyi korszak 
emlékeit, a szocialista időszak tör-
ténetével pedig a legifjabb  tárlat-
vezetők, Kőrösi Kinga és Füstös 
Fruzsina ismertették meg a ven-
dégeket. 

(Kecskés Judit, civil referns)

a kastély aranykora

Idén Is helyszíne volt Gödöllő az IdeGenvezetők vIláGnapjának
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A Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesü-
letének gödöllői területi csoportja következő fogadóóráját március 
6-án szerdán, 15 és16 óra között tartja.

Helyszín: Civil Ház, Gödöllő, Szabadság út 23. 
e-mail: mkmore.godollo@gmail.com
telefon: 06/30-295-2456

www.mozgasserultek.hu
 
Amiben tudunk a hozzánk fordulóknak segíteni:
– tagkönyv érvényesítése;
– információszolgáltatás ügyintézéséhez
„Lakás Akadálymentesítési Állami Támogatások” (LÁT) 
parkolókártya, gépjármű adókedvezmény, autószerzési támogatás

Kedves Tagok, Mozgáskorlátozottak! 

A rendezvényen az olyan 
hivatalos teendők mellett, 
mint az egyesületi beszá-
molók elfogadása, meg-
emlékeztek elhunyt tagtá-
saikról és megismerhették 
az idei esztendőre terve-
zett programokat, többek 
között a rendkívül népsze-
rű kirándulásokat. 
Szintén itt került sor a Te-
leki Pál emlékérem átadá-
sára, amivel idén Bakos 
István művelődéskutató, 
a Bethlen Gábor Alapít-
vány ügyvivő kurátorának 
tevékenységét ismerték 
el. A kitüntetett tudós a 

rendezvényen 
„Teleki Pál utó-
élete” címmel 
tartott előadást, 
melyben az egy-
kori miniszterel-
nök Balatonbog-
láron felállított 
szobrának törté-
netét ismertette 
a résztvevőkkel. 
A közgyűlésre 
most is elkészült 
az egyesület év-
könyve, ami a 
múlt év esemé-
nyeinek színes 
és tartalmas 
összefoglalója. 
(Fotók: Tóth Pé-
ter Csaba)

TElEKI Pál EGyESülET 
EMlÉKEzÉS ÉS ElISMErÉS

Hagyományosan a premontrei Szent norbert Gimnáziumban 
tartotta közgyűlését a teleki pál egyesület. Az esemény ha-
gyományosan lehetőséget adott az elmúlt év eseményeinek 
felelevenítésére és az idei tervek áttekintésére is. 
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A Körösfői-Kriesch Aladár Mű-
vészeti Alapítvány évek óta 
művészeti esttel emlékezik 
meg névadójáról Aladár nap-
ja alkalmából. A rendezvény-
nek idén is a Frédéric Chopin 
Zenei AMI adott otthont, ahol 
gyermekrajz kiállítással, vala-
mint zenei és színházi produk-
ciókkal tisztelegtek az egykori 
gödöllői művésztelep alapítója 
előtt. Február 24-én, a Frédéric 
Chopin Zenei AMI-ban sorra kerü-
lő rendezvényen a Halász Tibor 
által vezetett Club Színház tagjai 
improvizációkal mutattak be, zene 
produkcióval pedig Baji Boglárka, 
Juhász enikő és Lukács Lilla 
réka, majd Lendvai József (he-
gedű) és Mikulik Márton (zongo-
ra), a Liszt Ferenc Zeneművészeti 

Egyetem hallgatói, valamint Telek 
Zsuzsa zongoratanár és tanítvá-
nya, váray domonkos közremű-
ködött.  Az esthez kapcsolódóan 
az Erkel Ferenc Általános Iskola 
3. a. osztályos tanulóinak rajzaiból 
rendeztek kiállítást, a gyerekek a 
barátság témakörében készítettek 
alkotásokat.  

(Fotók: Chopin Zenei AMI)

elérkezett farsang farka, vagyis a vidám időszak utolsó nap-
jai, jövő héten húshagyókedd, a farsang utolsó napja, majd 
hamvazószerdával megkezdődik a nagyböjt. 
Érdekesség, hogy a korábbi évszázadokban még nem ked-
den volt a farsang vége, hanem vasárnap. Magyarországon 
csak a XvI. századtól lett általános, hogy a farsang farka 
három napból áll: farsang vasárnapjából, farsang hétfőből 
és húshagyókeddből. 
egyes helyeken az előző csütörtököt kövércsütörtöknek ne-
vezték, ekkor már főztek farsang farkára. A farsangvasárnap 
magyar néphagyományban nemcsak a böjt előtti bulizásról 
szólt, de a párválasztásban is kitüntetett szerepet játszott. 
ezen a napon a legények kedvesük bokrétáját kalapjukba 
tűzve indultak táncmulatságba. régen ezen a napon készí-
tették el a telet jelképező szalmabábut, melyet felöltöztettek.
A farsang hétfő az asszonyok mulatozásának napja volt, 
melyet böjtelő hétfőnek is neveztek. volt olyan szokás, hogy 
ezen a napon a legények – amelyik háznál csak tudták – ki-
lopták a tyúkok alól a tojásokat. 
A farsangi időszak utolsó napja húshagyókedd, amikor sok 
helyen szalmabábut vagy koporsót égetnek el, ezzel zárták 
jelképesen a telet.
Hamvazószerdával – idén március 6. – kezdetét veszi a 40 
napos nagyböjti időszak, amely a húsvétra való felkészü-
lés ideje. régi időkben nagyböjtben kerülték a lakodalmat, 
a mulatozást.

FArSANG FArkA – AMikor VéGet 
érNek A MuLAtSáGok

EmlékEzés 
körösfőI-krIesch aladárra
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A bAgoly könyvesbolt AjánlAtA
Félelem és szerelem

Olaszország, 1943. 
Tombol a második vi-
lágháború, az ország 
nagy részét meg-
szállták a németek, a 
zsidó lakosságot de-
portálás és megsem-
misítés fenyegeti. 
Évekkel ezelőtt Eva 
Rosselli és Angelo 
Bianco szinte testvé-
rekként nevelkedtek, 
majd egymásba sze-
rettek, ám a körülmé-
nyek és a vallásuk elválasztotta 
őket egymástól. Hosszú idő után 
találkoznak újra: a zsidó szárma-
zású Eva a Gestapo elől menekül, 
s nincs kihez fordulnia. Angelo fel-
szentelt pap, s úgy dönt, befogadja 
a lányt a kolostorba. Eva rádöbben, 
hogy a katolikus egyház rajta kívül 
még sokaknak nyújt menedéket. 
Kijelenthetjük, hogy az írónőnek si-
került a lehető legkényesebb témát 
középpontba helyezni, mivel az 
emberiség többsége fájó szívvel 
emlékszik erre az időszakra. A la-
pokat átitatja az elkeseredettség a 
reménytelenség, igazságtalanság 
és a fájdalom. Emberek milliót vé-
gezték ki csupán azért, mert zsidó 
származásúak voltak, ez alkotja a 
cselekmény fő szálát; a mellékszá-
lakon az emberek megmentése, 
Eva és Angelo kapcsolata olvas-
ható. A könyvből megismerhetjük 
a zsidó emberek szokásait, életét, 
hogyan hatott rájuk a háború. Átél-
jük, milyen lehetett akkor rettegés-
ben élni, minden áldott nap attól 
félni, mikor jönnek el értük. Meg-
tapasztalhatjuk a törvények szigo-
rodását a zsidó lakosságra nézve, 

és azt is, hogy ez 
milyen hatással volt 
a nem zsidó lakos-
ságra (egyesek segí-
tettek, mások éppen 
ellenkezőleg csele-
kedtek).
Amy Harmon a II. vi-
lágháború történése-
it új megvilágításba 
helyezi, mégpedig 
abba, hogy az egy-
ház milyen szerepet 
töltött be az esemé-

nyek alakulásában. A regényben 
megjelenített, sokszor erőn felüli 
segítségnyújtás és áldozatválla-
lás mélyen megérinti az olvasót. 
Olyan szívvel, életszerűséggel, és 
minden bizonnyal hitelességgel 
ábrázolja az eseményeket, hogy 
az ember beleborzong olvasás 
közben. Eva és Angelo minden 
tette, sorsuk alakulása hol mosolyt, 
hol könnyeket, hol dühöt, hol pedig 
együttérzést vált ki.
Az ő történetük ugyan nem vég-
ződik tragédiával, de érdemes be-
legondolni abba, hogy hány olyan 
hozzájuk hasonló pár élhetett eb-
ben az időszakban, akik nem vol-
tak ennyire szerencsések. Angelo 
személyében különösen példaér-
tékű karaktert alkotott az írónő. Iga-
zi jó ember, aki próbálja megtalálni 
a helyes utat, nemcsak önmaga, 
hanem a környezete számára is, 
és a legelkeserítőbb helyzetekben 
– társadalmiban és magánéletiben 
egyaránt – sem veszíti el a hitét.
Titkok, árulás, kiszolgáltatottság és 
egy szerelem története bontakozik 
ki a lapokon. (Amy Harmon: Ho-
mokból és hamuból)

Különleges koncert tanúja volt 
a közönség február 21-én a 
Gödöllői Királyi Kastély lovar-
dájában, ahol a New york-i 
Scarsdale High School Orc-
hestra és a Gödöllői Frédéric 
Chopin Zenei AMI ifjúsági ze-
nekara, valamint a Cilibri, a 
Cibri és a Cipóriska énekegyüt-

tesek léptek színpadra. A házi-
gazdák előadásában magyar 
népdalcsokor, valamint Farkas 
Ferenc, Arcangelo Corelli és 
Bartók Béla művei csendül-
tek fel, míg a Scarsdale High 
School zenekara John Heb-
denm Pjotr Csajkovszkij, Willi-
am Herschel, Jules Massenet 

és Philip Glass szerzeménye-
ivel mutatkozott be. A hang-
versenyt két közös produkció 
zárta. Elősként – a vendégek 
választásaként – Karl Jenkins 
Palladio című szerzeményét 
szólaltatták meg, majd a há-
zigazdák kívánságaként Erkel 
Ferenc: Hunyadi László című 
operájából a palotás csendült 
fel a Gödöllő Táncszínház 

tagjainak közreműködésével.  
A Frédéric Chopin Zenei AMI 
Ifjúsági Zenekarát Lázárné 
nagy Andrea és Gál Tamás 
vezényelte, a Scarsdale High 
School Orchestra élén pedig 
Amédeé Williams állt.      (k.j.)

(A rendezvényről még több 
fotó a szolgalat.com-on és Fa-
cebook-oldalunkon)  

New York-i és gödöllői zenészek 
a királyi kastélyban 
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A Benedek-napi Bach 
koncertsorozat kereté-
ben ez alkalommal a ze-
neóriás népszerű szóló 
és kamaraműveit szó-
laltatja meg a Premont-
rei Auditórium Takács 
Menyhért termében Tóth 
Benedek. 
A március 3-án, 19.30-kor kezdődő koncerten az é-dúr hegedű 
partita, az f-moll hegedűszonáta, és a G-dúr triószonáta hang-
zik majd fel. Az est szólistája Tóth Benedek (vibrafon) lesz, 
közreműködnek Matuz István (fuvola) és Kéry János (zongo-
ra). A hangversenyre a belépés díjtalan. 

(Folytatás az 1.oldalról)

A Gödöllői Városi Fúvószenekar 
vasárnap esti koncertjéből termé-
szetesen most sem maradtak ki a 

népszerű filmzenei átiratok. A kö-
zönség számára mindezek mellett 
a hazai és a külföldi könnyűzenei 
és jazz művek szereztek kellemes 
perceket. ella Attila lapunknak el-
mondta, nagy öröm volt számára, 
hogy Beke Márk elfogadta meg-
hívásukat és hozzájá-
rult a koncert sikeréhez. 
Úgy fogalmazott: Minden 
szentnek maga felé hajlik 
a keze, és mivel ő maga 
is harsonás, nagy figye-
lemmel kísérte a fiatal 
tehetség szereplését a 
Virtuózok előadásaiban. 
A Gödöllői Városi Fúvó-

szenekarral legközelebb március 
15-én találkozhatnak majd a gö-
döllőiek. Fúvósainkra egyébként 
gazdag program vár 2019 első 
félévében, május elején cseh 
testvérvárosunkba, Brandys nad 
Labem-Stará Boleslavba kaptak 
meghívást, júniusban pedig a Bal-

mazújvárosban megrendezésre 
kerülő országos fúvószenekari ver-
senyen vesznek majd részt. 
A romantika mesterei címet adta a 
Gödöllői Szimfonikus Zenekar a Re-

mekművek Gödöllőn hangverseny-
bérlet harmadik előadásának. A 
Művészetek Háza Színpadán ez al-
kalommal Gounod: Faust-balettze- 
ne, Respighi: Az alkony (szólista: 
Forgó eszter-szoprán) és Berlioz: 
Fantasztikus szimfónia című mű-

vei csendültek fel. Az est folyamán 
a Gödöllői Szimfonikus Zenekart 
Horváth Gábor vezényelte. 
A 2018/2019-es bérletes hangver-
senysorozat zárókoncertjére áp-
rilisban kerül sor, amikor Brahms 
művei csendülnek majd fel. 

(k.j.)

Bach szóló és kamaraművei a premontrei 
auditóriumban

koncertGazdaG hétvéGe fúvósokkal 
és szimfonikusokkal
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Február 24-én este új programso-
rozat debütált a Gödöllői Városi 
Könyvtárban; az 1 könyv, 1 film, 
1 kávé című előadás során a jö-
vőben l. péterfi Csaba műsorve-
zetésével egy-egy olyan könyvről 
és filmről lesz szó, ami valamely 
fontos évfordulóhoz kapcsolódik. 
Most, első alkalommal Ady Endre 
halálának 100. évfordulója adta 
a beszélgetés témáját; a költőről, 
verseiről és elsősorban szerel-
meiről Gaálné dr. Merva Mária 
irodalomtörténésszel hallhattak 
beszélgetést az érdeklődők, majd 
ezt követően a Csinszka című film 
vetítésére került sor. Az 1987-ben 
forgatott, a főiskolás Nagy-Kálózy 
Eszter főszereplésével készült al-
kotásban Ady egykori múzsájának 
és feleségének az életébe pillant-
hattunk be, a szóban forgó kávét 
pedig a könyvtár Mi újság V.An? 
kávézójában fogyaszthatták el az 
eseményre látogatók.
A beszélgetés során rocken-
bauer Zoltán: Csinszka, a halan-
dó múzsa című könyvének egy-két 
momentumát ismerhették meg az 
egybegyűltek. Boncza Berta, vagy 
ahogy mindenki ismeri, Csinszka, a 
költő halála után irodalmi tanulmá-

nyaink szerint eltűnt a közéletből...
Pedig nem. Oly annyira nem, hogy 
Ady halála után ő udvarolt Babits 
Mihálynak, méghozzá igen erőtel-

jesen. Babits viszont 
tartott Ady átkától, 
amit a költő „Aki he-
lyemre áll majd“ című 
versében (1909) fo-
galmazott meg: „Át-
kozott legyen az, Aki 
helyemre áll majd, Innyére méreg 
hulljon, Két szeme megvakuljon...“. 
Nyilván nem ezért, de nem lett be-
lőle frigy, pedig Csinszka – törekvő 
lévén – mindig az ország első köl-
tőjének a hitvese akart lenni (Ady 

halála után Babits volt a célpont). 
Végül Márffy Ödön festőművész-
nél kötött ki.
A könyvből kiderül, hogy az Ady-jo-
gokat mennyire próbálta kisajátí-
tani magának Csinszka; ez töb-
bé-kevésbé sikerült is neki, de 
azért az Ady-örökösök igen meg-

nehezítették a dolgát. 
A beszélgetés során 
kiderült az is, hogy 
Csinszka és Léda 
(Brüll Adél) milyen 
viszonyban voltak 
egymással, beleért-

ve Ady-verseit is. Tulajdonképpen 
a költő a Léda-versekkel szer-
zett hírnevet magának (1906-tól), 
ami nem nélkülözte az erotikát 
sem, ami abban az időben telje-
sen szokatlan dolognak számított. 

ugyanakkor a Csinszkához írt köl-
temények teljesen nélkülözik ezt a 
fajta intimitást. Éppen ezért nagyon 
érdekes, hogy Csinszka rajongott 
Lédáért; Adytól azt kérte nászaján-
dékként, hogy mutassa be neki Lé-
dát, amire a költő nem volt hajlan-
dó. A sors fintora, hogy Csinszka 
és Léda egyazon évben hunytak 
el, persze nem egy napon. Lényeg 
a lényeg: Csinszka igen nagyvona-
lúan és tiszteletteljesen viszonyult 
Ady egykori múzsájához, aki 1925-
ben, Gödöllőn vett egy villát.
De a könyvnél maradva: milyen is 
volt Csinszka? Nyilván sokan nem 
tudják, de a hölgy írt verset, festett 
és rajzolt is, vagyis a művészeti 
életbe is próbált bekapcsolódni, 
bár, kimagaslót nem alkotott.
A beszélgetést követően a már 
említett 1987-es Csinszka című fil-
met nézhették meg az érdeklődők. 
A mozival kapcsolatban Gaálné dr. 
Merva Mária egy dolgot emelt ki, 
méghozzá a dugibort. Szomorú, 
de a költő végnapjaiban már 5 liter 
bort ivott meg naponta. Csinszka 
ezt megpróbálta „lecsökkenteni“ 3 
literre, de Ady trükközött és eldugta 
a szeszt. Persze mindig lebukott...
Az 1 könyv, 1 film, 1 kávé követke-
ző előadása március 30-án lesz, 
amikor is a Weiss Manfréd család 
viszontagságos életéről hallhatnak 
és láthatnak érdekességeket.   (ch)

1 köNyV, 1 FiLM, 1 káVé 
ADy éS CSiNSzkA ViLáGA
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A Levendula Galéria az elmúlt 
években szoros kapcsola-
tot alakított ki a csíkszeredai 
TAG-Alkotócsoporttal, amely-
nek művészei évente bemu-
tatják munkáikat városunk-

ban, a gödöllői alkotók pedig 
testvérvárosunkban állítanak 
ki. Ahogy a korábbi években, 
úgy idén is két helyszínen lát-
hatják majd az erdélyi művé-
szek munkáit.

A TEJÚT című kiállítás meg-
nyitóját a Művészetek Há-
zában rendezik meg márci-
us 2-án 17 órakor, majd az 

esemény a Levendula Galé-
riában folytatódik. A kiálltást 
dr. Pappné Pintér Csilla al-
polgármester köszönti, majd 
nagy lászló építész nyitja 
meg. Közreműködik Bóér 

Péter - gitár, Konkoly enéh 
Kinga - hegedű és Szerece-
án Tihamér - basszusgitár 
(One More Minute).
A tárlaton ez alkalommal Biró 
Zsuzsánna, Csillag Imola, 
Csillag István, Fazakas Bar-
na, Fazakas János László, 
Szentes Zágon, tompa-Bors 
eszter és Vorzsák Gyula 
munkáit vonultatják fel.

A TAG-alkotócsoport ki-
állításán a csíkszeredai 
Nagy István művészeti 
középiskolában végzett 
fiatal művészek együtt 
gondolkodásának, együtt 

alkotásának esszenciáját látja 
a nagyközönség. 
A képek a Művészetek Házá-
ban április 22-ig, a Levendula 
Galériában március 28-ig lát-
hatók.      (j.b.)

Február 27., szerda, 17.00: 
Versenyre készülő növendé-
keink hangversenye
Február 28., csütörtök, 
17.30: Kicsinyek hangverse-
nye – A vonós tanszak ren-
dezvénye
Március 5., kedd, 17.00: Lá-
zár Attila (kürt) növendékei-
nek hangversenye

Frédéric Chopin Zenei 
AMI programja

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY 

TesTvérvárosi alkoTók 
a levendula Galériában 

A kiállítást köszönti: Pelyhe József alpolgármester • A kiállítást megnyitja: 
Keppel Márton művészettörténész • Kurátor: Hidasi zsófi textiltervező mű-
vész • Felelős Kiadó: Katona Szabó Erzsébet Ferenczy Noémi-díjas textilmű-
vész • Támogató: Gödöllő Város önkormányzata
Helyszín: Gödöllői Iparművészeti Műhely (2100 Gödöllő, Körösfői u. 15-17.) 

www.gimhaz.hu
Az esemény nyilvános, melyen kép- és hangfelvétel készül!

2019. március 9.
16 óra



2019. február 26.14 gödöllői Szolgálat SPort

Két versenyen is jól 
teljesítettek a gödöl-
lői kardvívók. Gé-
mesi Csanád a Kai-
róban megrendezett 
férfi kard világkupán 
jutott  főtáblára, míg 
a GeAC junior női 
kard csapata a Ma-
gyar Kupa forduló 
második helyén vég-
zett.

Az elmúlt hétvégén 

Egyiptomban szerepelt kard Vi-
lágkupán a világ elitje, köztük a 
magyar csapat tagjaként Géme-
si Csanád, aki a csoportmecs-
cseket remekül teljesítette és ju-
tott 64-es főtáblára, ami aztán a 
végállomást jelentette, ugyanis a 
32 közé már nem sikerült eljutni, 
összesítésben a 37. helyen fe-
jezte be a viadalt. A 142 indulót 
felvonultató kairói vk-n a legjobb 
eredményt Szilágyi áron olim-
piai bajnokunk érte el, aki ezüs-
térmes lett, míg a regnáló egyéni 
világbajnok, Szatmári András a 
19. helyen végzett. 

A Gerevich Aladár Nemzeti Sport-

csarnokban rendezték meg a ju-
nior kard Magyar Kupa harmadik 
fordulóját, ahol a lányoknál csa-
patban gödöllői ezüst született, 
miután a Bata Édua, Missurai 
pálma, Bevíz dorottya (a ké-
pen, fotó: hunfencing.hu) alkotta 
trió a Honvéd csapata mögött a 
második helyen végzett. A GEAC 
csapata 45-40-re kapott ki a dön-
tőben. A 29 fős egyéni versenyen 
a legjobb gödöllői vívó Missurai 
Pálma lett, aki a hetedik helyen 
végzett. Bevíz Dorottya a 11., 
Bata Édua a 14. helyen zárta az 
egyéni küzdelmeket.
(Részletes eredmények: www.
hunfencing.hu)                       -tt-

vívás – FérFi kArd világkupA, kAiró és junior női kArd mk

Ezüstérmes női junior csapat

nem sikerült a gödöllői csa-
patoknak a tavaszi szezony-
nyitó, miután a megye I-ben 
szereplő Gödöllői SK 3-2-re, 
míg a megye hármas GeAC 
2-0-ra kapott ki idegenben.

A 16. forduló előtt harmadik 
helyen álló Gödöllői SK a ki-
esés elől menekülő, a tavaszi 
első játéknapot megelőzően a 
15. helyen álló Dunavarsány 
vendége volt, így joggal re-
ménykedhettünk pontos idény-
nyitóban, ami végül nem jött 

össze, ugyanis a házigazdák 
sokkal jobban érvényesítették 
akaratukat a befejezéseknél, 
mint a fiatal gödöllői alakulat.
A 3-2-es vereség azt jelenti 
gödöllői szempontból, hogy a 
16. fordulót követően maradt 
28 pontos a csapat és a töb-
bi eredmény alakulása miatt a 
12. játéknap óta őrzött dobo-
gós helyet át kellett, hogy adja 
a GSK. nenad pozder csapa-
ta jelenleg negyedik a tabellán.

pest megyei I. osztály, 16. 
forduló: Fémalk-Dunavarsány 
– Gödöllői SK 3-2 (1-0) Gödöl-
lői gólszerző: tóth-Ilkó áron 
és öngól.

Hátország – A GeAC is vere-
séggel kezdett

A gödöllői „egyetemisták” 
sem kezdték jobban az 
évet, ugyanis a remek 
erőkből álló Galgahévíz 
ellen esélyük sem volt a 
pontszerzésre, így nem 
meglepő módon 2-0-ás 
vereséget szenvedtek 
tavaszi első tétmérkő-
zésükön. Papp György 

együttese 16 fordulót követően 
a Pest megyei III. osztály Kele-
ti-csoportjában 17 ponttal a 10. 
helyen áll.
pest megyei III. osztály Kele-
ti-csoport, 16. forduló
Galgahévíz SK – Gödöllői 
EAC-SZIE 2-0 (1-0)              -lt-

lAbdArúgás – A dunAvArsány megtréFáltA A gsk-t

Beragadtak a szezonnyitón a gödöllői csapatok

Programajánló
Pest megyei I. osztály, 17. forduló

Március 2., szombat 14 óra
Gödöllői SK – Szentendrei VSE

(Táncsics M. úti Sportcentrum)

Pest megyei III. osztály, 17. forduló
Március 3., vasárnap 17 óra

Gödöllői EAC-SZIE – Albertirsa SE
(Egyetemi műfüves pálya)

A gödöllői kötődésű Stollár 
Fanny egyéniben ugyan nem 
tudott bekerülni a fináléba, de 
párosban, címvédőként ismét 
döntőt játszhatott a brit Heat-
her Watson oldalán a budapes-
ti, 250 ezer dollár összdíjazá-
sú Hungarian laides openen, 
ahol végül be kellett érnie a 
második hellyel, miután 6:4, 
4:6, 10-7-re kikapott a belga 
-cseh párostól.

A párosban címvédőként induló 
Stollár Fanny (tavaly egy spanyol  

hölggyel nyert Fanny) és brit tár-
sa egészen a döntőig menetel-
tek és úgy tűnt, hogy meglehet 
a címvédés, de a belga-cseh 
duó fizikálisan jobban bírta a fi-
nálét, így ezúttal sem egyesben, 
sem párosban nem lett magyar 
bajnoka a budapesti tornának. 
Stollárnak nincs sok ideje a bús-
lakodásra, ugyanis hétfőn már 
a kaliforniai Indian Wellsben lép 
pályára egyéniben.
(A képen a páros, jobbra Fanny, 
fotó: www.sportfaktor.hu)                   
            -ui-

tenisz – HungAriAn lAdies open

Stollár Fanny párosban második
túl van első hivatalos csapat-
bajnoki mérkőzésén a Mokos 
péter által vezetett gödöllői 
torony dC. darts csapat, akik 
a tavalyi ezüstérmes BeAC ott-
honában szenvedtek vállalható 
vereséget.

A Budapest Darts csapatbajnok-
ságban induló, dercsényi And-
rás, Szabó pál, Mokos péter, 
Lomniczy Gabriella, Varga Ár-

pád, Schleer András, pászthy 
dávid alkotta Torony DC. csapat 
első meccse nem ígérkezett köny-
nyűnek, ugyanis a kiírás tavalyi 
ezüstérmeséhez, a BEAC csa-
patához látogattak. A párharcban 
aztán bizonyították a gödöllői 
darts-sok, hogy helyük van a me-
zőnyben, ugyanis csak szoros 
küzdelemben tudtak nyerni a há-
zigazdák. 

Forrás és fotó: facebook.com

dArts – szoros torony dC vereség

Túl az első bajnoki meccsen
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Február utolsó hétvégéjén mér-
ték össze tudásukat az ifjúsági 
és junior korú atléták egyrészt 
a budapesti BoK-csarnokban, 
másrészt Szombathelyen, ahol 
elég zord körülmények között 
rendezték meg a téli dobó baj-

nokságot. Az összesített mér-
leg: 12 érem.

Budapesten Szörényi István 
tanítványa, a junior korú Mihály 
Ádám szerzett aranyérmet rúd-
ugrásban 450 centimért elérve. 

Az ifjúsági 4x200 méteres váltó 
(a képen, fotó: Kriszt Balázs) is 
nagy örömet okozott a gödöllői 
küldöttségnek, hiszen a Tóth Gá-
bor, Kaposi Márton, Menyhárt 
Márk, normann Márton össze-
tételű csapat mindenkit megelőz-
ve lett bajnok 1:33.82 perces időt 
elérve.  A váltó edzői, Körmen-
dy Katalin és Kovács Zoltán. 
Szombathelyen Máté Alpár ta-
nítványai is kiválóan szerepeltek. 
Az ifiknél Mihajlovic Alex 60,11 
méteres egyéni csúcsot dobva a 
gerelyhajításban szerzett bajnoki 
címet, míg a hölgyeknél, ugyan 
ebben a számban eszenyi nap-
sugár 42.71 méterrel örülhetett a 
bajnoki címnek.
Pótha Johanna egy ezüst- és 
egy bronzérem büszke tulajdo-
nosa lett, hiszen a junioroknál 
60 méteren 7.79 másodpercet 
futva lett második, míg 200 mé-
teren 25.48 mp-es idővel lett 
bronzérmes. Johanna mind a két 
versenyszámban egyéni csúcsot 
futott. A szintén junior korosz-

tályban versenyző Ajide dániel 
hasonló örömmel térhetett haza, 
mivel 60 méter gáton ezüstérmet 
(8.37), 60 m síkon pedig bronzér-
met szerzett (7,05). A dobóknál 
Canea Zoltán a junior korosz-
tályban végzett a gerelyhajító 
mezőny második helyén 54.34 
méteres eredménnyel. A rúdug-
róknál a junior női mezőnyben 
Kondrák réka (340 cm), a férfi-
aknál Schlick-Szabó áron (390 
cm) lett ezüstérmes, míg Báno-
vics József (420 cm) az ifjúsági-
aknál bronzérmet vitt haza.
további értékes gödöllői he-
lyezések: Negyedik helyezettek: 
Molnár dániel rúd, dobránszky 
Laura gát, eszenyi napsugár 
diszkosz, női 4x200 m-es váltó 
(Frei dalma, Horváth dorottya, 
Csernyánszky Sára és Pótha 
Johanna); Ötödik helyezettek: 
Mihály Ádám 60 m gát, Soos 
Levente magas Tóth Gábor 400 
m; Hatodik helyezettek: Báno-
vics dorottya rúd, Tóth Gábor 
400 m.           -li-

AtlétikA – iFjúsági és junior ob

Kiváló dobó-, ugró- és sprint eredmények

Az extraligába jutásról dön-
tő rájátszás mezőnyének 
tagja lehet a Gödöllői rC, 
miután hozta a kötelezőt, 
és 3:0-ra legyőzte a palota 
volley-t az nB I. liga alap-
szakaszának utolsó előtti 
játéknapján, míg a Budaörs 
kikapott.

A Palota Volley elleni ide-
genbeli párharc feladata az 
volt, hogy nyerjen a csapat, 
ezt meg is tette Id. Grózer 
György együttese, ezzel és 
azzal, hogy a negyedik he-
lyért zajló küzdelemben nagy 
rivális Budaörs Balatonfüre-
den kikapott 3:2-re, megnyílt 
a rájátszást érő kapu, amelyen 
már csak át kell lépniük a lá-

nyoknak. Ehhez nem kell mást 
tenni, mint az NB I. Liga utol-
só játéknapján, hazai pályán 
megverni a Diósgyőrt.
A Gödöllői RC csapata 33 
ponttal jelenleg az NB I. Liga 
4. helyezettje.
nB I. liga, alapszakasz, 20. 
forduló: Palota Volley–Gödöl-
lői RC 0:3 (-11, -23, -23)

U21 nemzeti Bajnokság, Kö-
zép-csoport, nők, 4. forduló
Palota RSC–Gödöllői RC 0:3 
(-27, -13, -13)           -ll-

röplAbdA – Az utolsó Forduló dönt

Már csak át kell lépni a kapun
nem várt vereségbe szaladt 
bele hazai pályán a Gödöllői 
KC csapata, akik az nB II. 
északi-csoportjának 13. já-
téknapján a dunakeszi ellen 
szenvedtek 31-29-es veresé-
get.

Bartos Gábor tanítványai 
ősszel Dunakeszin 23-22-re 
nyertek és a pillanatnyi forma 
alapján is abban lehetett bízni, 
hogy papírforma hazai győze-
lemmel zárul a párharc. A ven-
dégek viszont ezt másképpen 

gondolták és hatékonyabb tá-
madó játékuknak köszönhető-
en visszavágtak az őszi vere-
ségért. A Gödöllői KC csapata 
14 ponttal jelenleg a 7. helyen 
áll csoportjában.
nB II. északi-csoport, 13. 
forduló: Gödöllői KC – VS Du-
nakeszi 29-31 (14-15)
Utánpótlás eredmények, Ifjú-
ságiak: Gödöllői KC – Pásztói 
KC 48-28 (21-8); Serdülők: 
Gödöllői KC – Móri KSC 48-23 
(25-9)

-tt-

kézilAbdA – visszAvágott A dunAkeszi

Borult a papírforma

Programajánló
NB I. Liga, 21. forduló

Március 2., szombat 17 óra
Gödöllői RC – Diósgyőri VTK

(SZIE sportcsarnok) Kettős vereséggel abszolvál-
ta az elmúlt hétvégét a Gö-
döllői Sakkbarátok egyesü-
lete, miután az első csapat a 
bajnokesélyes Gyöngyöstől, 
míg a második számú csapat 
a veresegyház együttesétől 
kapott ki.

A GSBE egyes formációja az 
NB II. Erkel-csoportjának lista-
vezetőjét,  a Gyöngyös Energia 
csapatát fogadta és kapott ki 
a papírformának megfelelően 
8,5-3,5 arányban, míg a Pest 
megye I/A-ban negyedik he-
lyen álló Veresegyház ellen 

3-2-re kapott ki a kettes számú 
csapat. 
Az ötfős kettes csapat mérkő-
zése fordított is lehetett volna, 
ha az ifjúsági játékos, nagy 
dániel tisztelőnyös állását ér-
vényesítette volna. Az NB II-
ben a negyedik, míg a megyei 
pontvadászatban a 11. helyen 
állnak a gödöllőiek.

nB II erkel csoport, 6. forduló
GSBE-Gyöngyös Energia 3,5-
8,5
pest megye I/A, 8. forduló
GSBE II-Veresegyház II 2-3

-vb- 

sAkk – Az energiA gyöngyösnél volt

Kettős vereség a sakk CSB-n
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Egy vassurányi lakos posztolta Facebook-oldalán, hogy 
megérkezett Magyarországra a – valószínűleg – első gólya, 
Suri. Tavaly is ez az állat volt az első, amely hazatért a tele-
lésből. Suri tavaly is Valentin-napra érkezett meg. A tavalyi 
tél keményebb volt, a falusiak aggódtak is a madárért, hallal 
és csirkével táplálták. 
Azóta Surit több társa is követte már a hazatérésben. Ha a 
népi hiedelmeknek hinni lehet, közel lehet az igazi tavasz. 
Varga György, az MTI fotósa a Zala megyei Zalakomáron 
örökített meg egy, a fészkére visszatért madarat február 20-
án.

A tavalyi év nem hozott további 
csökkenést a fecskék számá-
ban, de gyarapodni sem gyara-
podtak, tudta meg a Sokszínű 
Vidék Orbán Zoltántól, a Magyar 
Madártani Egyesület szóvivőjé-
től. Jelenleg a fecskék mintegy 
50 százaléka, hozzávetőlege-
sen több mint egymillió egyed 
hiányzik az évtizedekkel ezelőtti 
számadatokhoz képest. 

A drámai csökkenés négy leg-
főbb oka a szakember szerint, 
hogy:
• korábbi élőhelyeik legelőkké, 
termőföldekké alakultak át,
• rossz hatással van rájuk a klí-
maváltozás is, például a sár mint 
fészeképítőanyag hiánya a szá-
raz tavaszokon,
• a táplálékbázis csökkenése 
a háztáji- és legelőállat-tartás 

összeomlása következtében, a 
túlzott kemizálás és a nem meg-
felelően végzett szúnyogirtás 
miatt,
• nagyüzemi méretben verik le 
az emberek a fecskefészkeket 
portájuk eresze alól, de a közin-
tézmények esetében még foko-
zottabb ez a pusztítás.
Orbán Zoltán hozzátette, me-
legedő időjárásunk miatt új 

szúnyogfajok, és az általuk ter-
jesztett kórokozók jelentek meg 
Magyarországon, az egészsé-
günkre ártalmas szúnyogok és 
legyek elleni biológiai védeke-
zésben is óriási szerepe van az 
ember közelében fészkelő füsti 
fecskének és molnárfecskének, 
amely egy kiló repülő rovart fo-
gyaszt el naponta.

168ora.hu

Nemrégiben a Fővárosi Állatkertben járt Kabir Bedi, a Maláji tigris című 
klasszikus filmsorozat főszereplője: jelképesen örökbe fogadta a Norbi 
nevű tigrist, és magyarországi rajongóival is találkozott. A tigrisek védel-
mére külön is felhívta a figyelmet.
A nagymacska kifutójánál Kabir Bedi emlékeztetett a Maláji tigris egyik 
jelenetére, amelyben Sandokan egy tigrissel került összetűzésbe. A tör-
ténelmi időkben, így a XIX. században is, amikor a Maláji tigris története 
játszódott, a tigrisek sokkal gyakoribbak voltak, és Ázsia számos vidé-
kén vadászták őket. A mai korban viszont – ahogy Kabir Bedi fogalma-
zott – Sandokan aktuális üzenete már az, hogy meg kell védeni ezeket 
a ritkulóban lévő állatokat. Az örökbefogadás kapcsán gratulált az Ál-
latkertnek az itt zajló természetvédelmi munkáért, mi több, a kert több 
lakóját is meglátogatta: nemcsak a tigriseket, hanem a tevéket, illetve az 
India-ház környékén lakó állatokat is.
A program része volt, hogy Kabir Bedi a Varázshegy Csillagterében ta-
lálkozott az Állatkertet ezen a napon felkereső magyarországi rajongó-
ival, akik mindegyike a helyszínen dedikált fényképet kapott, sőt, leg-
többjük közös fotót is készített a híres színésszel.

Kép és szöveg: zoobudapest.com

Megérkeztek az első gólyák

egyMillió fecske tűnt el Magyarországról, 
és ebből nagy baj lehet

sandokan a tigrisEk védElmérE is fElhívta a figyElmEt
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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.

Tavaly indítottuk útjára Gödöllőn 
a „Közösségi Kertészet” mozgal-
mat, melynek a növények meg-
mentése, felesleges kidobásának 
elkerülése volt a cél. 
Így nem csak a zöldhulladék 

mennyiségét csökkenthettük, de 
egymásnak is örömet szereztünk, 
mert sokaknak pont olyan virágok, 
bokrok voltak a szíve vágyai, ame-
lyet mi már nem olyan szívesen 
látunk vagy esetleg útban voltak.

Ezért is nagy siker lett és nagyon 
sok növény cserélt gazdát, sok 
családnak szerzett örömet, renge-
teg gyerek is ellátogatott hozzánk 
és kapott virágokat, melyeket az-
óta is nevelgetnek, így a fiatalabb 

korosztály is be-
kapcsolódott a 
kertészkedésbe.
 Voltak még olyan 
növénytulajdono-
sok is, akiknek 
hatalmas szo-
banövényeik kap-
tak otthont. 
Most, hogy kita-
vaszodott, márci-
us 2-tól folytató-
dik a cserebere, 
ugyanazokkal a 

szabályokkal, mint a 2018-as év-
ben. 
A felesleges, útban lévő bokrokat, 
virágokat , virághagymákat, kér-
jük ne dobják ki, hanem hozzák 
el kertünkbe és a hozzánk betérő 

látogatók pedig kiválasztják, 
amelyekre szükségük van. A 
tavalyi szabályhoz hasonló-
an, amennyi növényt hoznak, 
ugyanannyit vihetnek, így min-

denkinek marad növény, folyama-
tosan tud a készlet cserélődni. 
Sokan kérdezték a tavalyi évben, 
hogy milyen növényt lehet hoz-
zánk beadni? 
Bármilyet! Egy szabály van csak, 
hogy cserépben kerüljön be, hogy 
amíg az új gazdája nem jön el érte, 
tudjuk locsolni, tápozni, gondozni. 
A közösségi növény-csereberére 
a növényeket szombati napokon 
lehet beadni 10 és 16h között 
a Vörösmarty utca 14-be,ahol 
szívesen látunk mindenkit és 
ha bizonytalanok egy-egy el-
vitt növénnyel kapcsolatban, 

akkor tanácsot is adunk hozzá 
útravalónak. Amennyiben valaki-
nek olyan hatalmas növénye van, 
hogy nem tudja mozdítani, akkor 
a 06-70-245-42-30-as telefonszá-
mon kérhetnek tőlünk segítséget 
és mi keresünk neki új otthont.. 
Szeretettel várunk mindenkit 
szombatonként! 

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

Közösségi kertészet 2019

Szürke-vörös foltos, fél éves 
nőstény macska február 14-én 
tűnt el a Vak Bottyán utcából. 

Aki felismeri, kérem 
hívjon minket!

06304478155, 06208234206

KErESSüK!
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OrvOsi ügyelet
18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 06-70/3703-104

gyógyszertári ügyelet
Február 25-március 3.: 

ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi u. 1. Tel.: 416-551.
Március 4-10.: 

Kígyó Gyógyszertár, Gábor Á. u. 3. Tel.: 430-069.

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 2020. 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): 
2019. 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
AZONNALI KEZDÉSSEL

A 18 éve sikeresen működő domonyvölgyi Lázár Lovaspark 
munkatársakat keres a következő területekre:

konyhai kisegítő
takarító

 állandó felszolgáló
alkalmankénti kisegítő felszolgáló

Egész éves munka, jó csapat, gyönyörű környezet, 
étkezés, versenyképes fizetés!

A jelentkezéseket telefonon várjuk vagy e-mailben vagy postán 
Madarász Balázs részére kérjük elküldeni egy 

rövid bemutatkozással:

A konyhai kisegítő és takarító munkakörre kérjük, keressék 
chéfünket Madarász Balázst: 06/30-683-1212

pincér és kisegítő pincér jelentkezők keressék 
teremfőnökünket, vida Jenőt: 06/30-540-1242
e-mail cím: lazarlovaspark@lazarlovaspark.hu

Postai cím: Lázár Lovaspark – Madarász Balázs részére 
  2182 Domonyvölgy Fenyő u. 47.

HIrdetMénY AZ áltAlánoS ISKolAI 
BeIrAtKoZáS rendJéről 

Az általános iskolai beiratkozás rendjét a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 50.9 (7) bekez-
dése, valamint a nevelési - oktatási intézmények működéséről és a 
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) 
EMMI rendelet 22.§ (1)-(4) bekezdései alapján a Gödöllői Járási 
Hivatal az alábbiak szerint határozza meg: A 2019/2020. tanévre 
történő általános iskolai beiratkozásra az alábbi időpontokban 
kerül sor: 

2019. április 11. (csütörtök) 8.00 - 19.00 óra között 
2019. április 12. (péntek) 8.00 - 18.00 között 

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hato-
dik életévét betölti, legkésőbb az azt követő tanévben tankötelessé 
válik. A szülő köteles a tanköteles korba lépő (2013. augusztus 31-
ig született) gyermekét a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási 
helye szerint illetékes, kötelező felvételt biztosító vagy a választott 
iskola első évfolyamára beíratni. A szülő az első évfolyamra történő 
beiratkozáskor köteles bemutatni: 
– a gyermek személyazonosításra alkalmas, a gyermek nevére 
kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági iga-
zolványt (a gyermek lakcímkártyáját), valamint az iskolába lé-
péshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást. 

Amennyiben a választott iskola a gyermek felvételével kapcsolatban 
elutasító döntést hoz, a szülő a döntés ellen jogorvoslattal élhet. 

 A szülő az Nkt. 37.8 (2)-(3) bekezdései alapján jogszabálysértésre 
vagy érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be jogorvoslati kérel-
met a döntés közlésétől, ennek hiányában a tudomására jutásától 
számított 15 napon belül. 
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INGATLAN
+ Bontandó házat vagy épí-
tési telket vennék Gödöllőn! 
Tel:20/944-7025
+ Gödöllőn gyönyörű belterületi 
építési telek, az Egyetem mö-
gött 450nmes, összközműves, 
17m széles, 14,5mós i.áron el-
adó. Tel.:20/772-2429 
+ Eladó lakást keresek a köz-
pontban! Tel:20/944-7025
+ Szadán a 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.
godolloihaz.hu Tel:20/804-
2102
+ 14,800,000 Ft-ért csalá-
di ház eladó Galgahévízen, 
központhoz közel. Szerkeze-
tileg kifogástalan, jó elosztá-
sú, 3 szobával. 1060 m2-es 
összközműves telken. Tel: 
0620/509-2022
+ Királytelepen építési te-
lek, bontandó házzal eladó. 
1280 m2-es összközműves, 

két utcára nyíló telken. 
Beépíthetőség 30%, 2 
lakás v ikerház. 26 00 
000 Ft Tel: 0620/267- 
6103
+ Erzsébet parknál, 
teljes körűen felújított, 
2 szobás lakás eladó. 
Vadonatúj konyhabútor, 
beépített gépekkel. Für-
dő, WC külön. Szigetelt 
házban! 28,900,000 Ft 
Tel: 0620/ 445 9138
+ Gödöllő kertvárosi 
részén, kulcsrakész 
108nm-es új építésű 
CSOK képes garázs-
kapcsolatos ikerházfél 
475nm-es különálló tel-

ken eladó, 3 szo-
ba + nappali + 
tetőtéri beépíté-
si lehetőséggel. 
Érd: 06-30-588-
5889 
+ Két utcára nyí-
ló, 619 nm-es 
telken lévő, 86 
nm-es családi 
ház a Szilhát ut-

cában eladó. 06-20-520-1786 
+ Gödöllőn a Hunyadi utcára 
néző kis saroktelken vállal-
kozásra alkalmas 200 nm-es 
ház 2 autó beállós garázzsal 
eladó. Ára: 38 millió Ft. Tel: 
06-30-231-2760 
+ Gödöllő belvárosban 1 szo-
bás, első emeleti lakás eladó. 
Érdeklődni: 06-20-9663-269 
+ Eladó Gödöllőn a Zúzmara 
utcában egy felújításra 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, erké-
lyes öröklakás. I.á.: 27,8 mFt 
0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a blahai dom-
bon egy déli fekvésű, tetőteres, 
téglából épült, szigetelt kúria, 
mely áll amerikai konyhás, 
teraszkapcsolatos nappali+ 
3szobából 1500nm-es telken, 
rendezett kerttel, riasztóval, 
öntözőrendszerrel felszerelve 
csodálatos 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
+ Eladók Szadán, most épülő 
kétszer 6 lakásos társasház-
ban, 80 és 100nm közötti la-
kások kulcsrakész állapotban, 
CSOK és hitel lehetőséggel. 
Bővebb információ Főnix Ingat-
lanirodánál az alábbi telefon-
számon: +36-20-919-4870
+ Eladó Gödöllőn egy 2 szobás, 
felújítandó magasföldszinti, 
egyedi fűtéses, téglából épült 
öröklakás erkéllyel. I.á.: 22,9 
mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn egy 2 generá-
ciós, 5szobás, 2nappalis, 2für-
dőszobás téglából épült családi 
ház. I.á.: 36,5 mFt 0620-919-
4870



hirdetéS2019. február 26. gödöllői Szolgálat 21

+ Eladó Gödöllőn a 
Kazinczy lakótelepen, 
egy magasföldszinti, 
2szobás, loggiás, új 
nyílászárós öröklakás, 
egyéb felújítással is. 
I.á.: 23 mFt 0620-919-
4870
+ Eladó Gödöllő pa-
lotakerti részén egy 
földszinti, 2 szobás, 
igényesen felújított, 
bútorozott öröklakás. 
I.á.: 28,9 mFt 0620-
919-4870

ALBÉRLET KIADÓ
+ 77nm-es 2 szobás 
+ parkoló lakás kiadó 
Gödöllőn, további in-
formáció: +36 30 588 
5889 
+ Kiadó Gödöllő belvá-
rosában egy liftes épü-
letben 2szoba össz-
komfortos, 1. emeleti, 
bútorozatlan öröklakás 
garázsbeállási lehető-
séggel 110.000 Ft/hó 
+2havi kaucióért április 
15-től. 0620-919-4870
+ Gödöllő-Máriabesnyőn bú-
torozott szoba-konyha, für-
dőszoba, WC, kamra kiadó. 
Gépjármű számára zárt par-
kolási lehetőség. 70.000 Ft + 
2 havi kaució. 06-20-3594-223 

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 
+ Gödöllő belvárosában fel-
színi PARKOLÓHELy KIADÓ. 
Tel: +36-20-228-1128 

ÁLLÁS
+ SZAKKÉPZETT FÉRFI BE-
TEGÁPOLÓT keresünk Kerepe-
sen 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 MuNKÁ-
SOKAT, RAKTÁROST, SZER-
SZÁMKÉSZÍTŐT: tel: 06-20-
9423-112, www.plastexpress.hu 
+ TÁBLAGÉPPEL, OKOSTELE-
FONNAL végezhető munka! 06-
20-777-1122
+ 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! 
+ Szadai cukrászdába PuLTOS 
munkakörbe, napközbeni mun-
kára rész és teljes munkaidőbe 
munkatársat keresünk. Érd: 06-
30-400-4762 
+ 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 ren-
delkező TAKARÍTÓNŐT heti 2x4 
órára (délelőttönként). Tel: 06-70-
978-7337 
+ A Gödöllői Erkel Ferenc Álta-
lános Iskola takarító hölgyet ke-
res azonnal munkakezdéssel, 
heti 20 órás (napi 4 óra) délutáni 
16.3o- től 2o.3o-ig tartó munka-
időben. Érdeklődni, jelentkezni a 
28/513-025 telefonszámon lehet. 
+ Munkatársakat keresünk angol 
nyelvű összetett 
irodai munká-
ra. A fényképes 
önéletrajzokat 
az info@adju-
vo-online.com 
e-mail címre 
várjuk. Felsőfo-
kú végzettség 
előny. 
+ Vagyonőröket 
keresünk he-
lyettesítő mun-

kakörbe telephelyre. Tel: 06-20-
555-1829

SZOLGÁLTATÁS
+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 
50 nyelven, anyanyelvi, diplo-
más, gyakorlott szakfordítókkal! 
Kedvezményes árak. I.L.I For-
dítóiroda, Gödöllő, Körösfői u. 
2. Tel.: 06-20-556-2653, 06-20-
543-1775, e-mail: info@ili.hu, ili.
godollo@gmail.com
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+ KERTGONDOZÁS. Bízza 
most rám! Fakivágás, sövény-
vágás, bozótirtás, fűnyírás, fű-
kaszálás. Füvesítés, gyepfel-
újítás, vegyszeres gyomirtás. 
Rotációs kapálás. Gyepszel-
lőztetés. Metszés, faültetés. 
Ágak, levelek elszállítása. 
Ereszcsatorna tisztítás. Kert 
takarítás. Gépi permetezés. 
Kerítésfestés. 06-30-747-
6090 
+ KÖNyVELÉS, cégalapítás, 
munkabérszámfejtés, tanács-
adás. Irodák: Gödöllő, Szada. 
Tel: 30/592-1856, 30/508-
1380, 28/784-752 
+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTI-
FŰTÉS-SZERELÉS, fürdő-
szobák, régi fűtési rendsze-
rek, vízvezetékek felújítása. 

CIRKÓK, GÁZ-
K É S Z Ü L É K E K , 
KONVEKTOROK 
karbantartása fel-
újítása, javítása. 
Tel: 06-20-9527-

289, 06-28-476-229 
+ SZÁMÍTÓGÉPES problé-
mája van? Hívjon bizalommal, 
házhoz megyek. Számítógép 
szerelés, rendszer és prog-
ramtelepítés, vírusirtás garan-
ciával. Hétvégén is! Tel: 06-
30-333-9201 
+ DuGuLÁSELHÁRÍTÁS 
BONTÁS NÉLKÜL. Tóth Ta-
más 06-70-502-5620 
+ ROSSZuL ÉRZED MA-
GAD? Betegségeket kiváltó 
lelki okok oldása Gödöllőn 
ThetaHealing technikával. Élj 
kevesebb stresszel hosszabb 
ideig - elégedettségi garanci-
ával! Kérj időpontot most: 06-
20-367-4274 
+ LAKÁSOK, IRODÁK KÖL-

TÖZTETÉSE, lom-
talanítás. Pianínó-, 
p á n c é l s z e k r é n y 
szállítás. Hétvé-

gén is. NEER TEHER 06-70-
648-7660
+ REDŐNyJAVÍTÁS, GuRT-
NI CSERE, SZÚNyOGHÁLÓ 
készítés egész Pest megyé-
ben garanciával, megbízható 
szakembertől, szolid áron, 48 
órán belül. Ingyenes kiszállás-
sal. 0670-418-3032
+ DuGuLÁS ELHÁRÍTÁS 
falbontás nélkül. Ázások cső-
törések megszüntetése. Vé-
cék tartályok csapok szifonok 
cseréje. Csatorna kamerázás. 
VÍZSZERELÉS. 06-20-491-
5089
+ LAKÁSSZERVIZ! -Nyílás-
zárók, ajtók, ablakok javítá-
sa. -Zárak, zsanérok, statikus 
pántok javítása, heveder zár 
felszerelése. -Vízszerelés: 
konyha, fürdő, wc. -Bútorsze-
relés: új, meglévő javítása. 
-Laminált padló lerakás, ki-
sebb 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 órájá-
ban. Hétvégén is. Tel: 06-70-
7702-338
+ Azonnali kezdéssel vállalok 
HÁZÉPÍTÉST teljes kivitele-
zéssel, KŐMŰVES MuNKÁT, 
BuRKOLÁST, VÍZSZERE-
LÉST, TETŐJAVÍTÁST! Tel: 
06-70-361-9679 
+ REDŐNyJAVÍTÁS, GuRT-
NICSERE akár 2 órán belül! 
Új redőny azonnal megren-
delhető! Péter úr, 06-20-3685-
888 
+ 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; 06-30-398-4815
+ KÖLTÖZTETÉS! BÁRMIT, 
BÁRHOL, BÁRMIKOR! Igény 
esetén RAKTÁROZÁST, 
LOMTALANÍTÁST is válla-
lunk. Tel: 06-70-621-6291 
+ Műanyag és alu redőnyök, 
fix, rolós, nyíló szúnyoghálók, 
harmonika ajtók, reluxák 2-3 
hetes gyártási határidővel! 
Kor-Mon Nyílászáró Kft. Gö-
döllő, Kossuth L. u. 26. Tel.: 
06-30-398-48-15, 06-28-423-
739. Web: www.kormon.hu; 
Email: kormon@invitel.hu 
+ Családi házak és lakások al-
kalmi, illetve komplett TAKA-
RÍTÁSÁT VÁLLALOM. Hívjon 
bizalommal. Tel: 06-70-903-
0682
+ FuVAROZÁST, KÖLTÖZ-
TETÉST vállalok: valamint 
KERTGONDOZÁST, fakivá-
gást, udvartakarítást, sze-
mételhordást, garázsépítést, 
otthoni munkákat (járdák, lép-
csők, teraszok…). 06-70-943-
8030 
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+ Kedves Idősek és Nyugdíja-
sok! BEVÁSÁRLÁST, OTTHO-
NI HAJMOSÁST (megbeszélés 
szerint akár személyes ügyin-
tézést is) vállalok. Elérhetősé-
gem: 06-20-245-3296

EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS
+ Gyógypedikűr: tyúkszem, 
szemölcs, bőrkeményedés, 
vastag benőtt gombás köröm 
kezelése, ápolása. Talpmasz-
százs. Óvakodjon a feketén 
dolgozó házaló kontároktól! 30 
év szakmai háttér. Bárándi Jó-
zsef 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

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 – korrepetá-
lást (2.általánostól), emelt- és 
középszintű érettségire való 
felkészítést vállal gödöllői kö-
zépiskolai tanár. Főiskolások, 
egyetemisták 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 
+ MATEMATIKA középszintű 
érettségire felkészítő foglalko-
zások kis csoportban hétvé-
gente. ugyanitt korrepetálás, 
egyéni felkészítés gyakorlattal 
rendelkező szaktanártól. Tel: 
06-70-408-5253
+ NÉMET nyelvtanítást, felzár-
kóztatást vállal tapasztalt nyelv-
tanár általános és középiskolá-
soknak, 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 bútorokat, fest-
ményeket, órákat, mindenféle 
szobrokat, vitrin dísztárgyakat, 
ezüstöt (hibás és hiányos dara-
bokat is), régi pénzeket, köny-
veket, bizsukat és ékszereket, 
borostyánt, mindenféle régisé-
get és HAGyATÉKOT. Legma-
gasabb 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 
+ 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 
+ Eladó: önhajtós ÚJ KERE-
KES SZÉK, Rolát kerekes já-
róka, összecsukható járókeret, 
WC magasító (új), könyök man-
kó. Érd: 06-28-410-672, 06-30-
294-4847 

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

+ 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 
befőttesüveget cserébe elfoga-
dok. Házhoz szállítás. Szabó 
Méhészet Gödöllő, Lovas u.3. 
28/417-913
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BeKüldéSI HAtárIdő: 2019. MárCIUS 15.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyer-
te: Spányik Anna, Pelek Hanna
A dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyer-
te: Almási Miklós, Fődi Levente
A Happy Box 2000 Ft-os utalványát nyerte: Szedmák Szabolcs
A városi Mozi ajándékát nyerte: Botlik Benőné, V. Mészáros-Kis 
Márton
A Sisicret ajándékát nyerte: Szilágyi Zsolt, Pajor Dávid 
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!


