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Fennállásának 100. évfordulóját ünnepli
a holland Wageningeni Egyetem. A jeles
évforduló alkalmából a Szent István Egyetem botanikus kertjében emlékfát ültettek.
A UniversiTREE ültetésén részt vettek a
városunkba érkezett wageningeni küldöttség tagjai, a rendezvényt René van Hell,
Hollandia nagykövete is megtisztelte jelenlétével.
A UniversiTREE-programot holland testvérvárosunk egyeteme indította el: az intézmény 100 éves évfordulója alkalmából
100 fát ültetnek el világszerte a partnerintézményekkel.
A SZIE botanikus kertjébe közösen ültetett fát – egy házi berkenyét – René
van Hell, Geert van Rumund, Wageningen polgármestere, dr. Gémesi György,
Gödöllő polgármestere, a Wageningeni
Egyetem részéről Denis Spiekerman és
dr. Palkovics László, a SZIE rektora. Mint
az a rendezvényen többször is elhangzott,
a fa két egyetem és a két város barátságát, valamint a jövőben való gondolkodást
szimbolizálja.
(folytatás a 3. oldalon)
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Német nemzetiségi önkormányzat:
Sportos, kulturális és művészeti imázs
A Gödöllő Net Tv, 30 perc című
beszélgetős műsorának második vendége Scherzinger Mária
volt. A helyi Német Nemzetiségi
Önkormányzat alelnöke mesélt
a német nyelv iránti szeretetéről,
a nyelvoktatásról, a nemzetiségi
önkormányzat feladatairól, illetve
Gödöllő német hagyományairól.
– Hogyan került kapcsolatba a német nyelvvel?
– Egy diákcsereprogram résztvevőjeként 11
évesen jutottam ki az
egykori NDK-ba, egy ottani családhoz. Kezdetben kézzel-lábbal kommunikáltunk, ezen viszont változtatni
akartam. Ezért kezdtem el németül tanulni
a gimnáziumban. Mivel nagyon megfogott
a kinti miliő, úgy határoztam, hogy nekem
német férjem lesz. Persze, nem gondoltam
komolyan, de 17 évvel később mégis így lett.
– Otthon milyen nyelven beszélnek?
– Magyarul és németül, de mivel itthon
élünk, ezért a magyar felé billen a mérleg nyelve. Ezt a szakma úgy nevezi, hogy
szviccselünk. Keverednek a nyelvek, néha
még mondaton belül is.
– Gyermekeiket párhuzamosan, kétnyelven tanították beszélni?
– Két azonos korú fiúgyermekünk van. Még
a születésük előtt megállapodtunk abban,
hogy mindenki az anyanyelvén szól hozzájuk. Hiába tudok jól németül, a gyereknyelvet
nem tanultam, nem volt meg az a szókincs,
amivel babusgathattam volna az ikreket; ez
csak az anyanyelvemen működött. A mondókázás, meseolvasás már más tészta. Ott
akadt egy jól bevált módszerem: először magyarul meséltem, majd jött a német verzió.
Egyébként otthon feleség és anya voltam,
nem nyelvtani hibákat strigulázó nyelvtanár.
A többnyelvűség csak előnyökkel jár. Azonban pont mi, szülők vagyunk az élő példa rá,
hogy az iskolai tudást is „élővé” lehet tenni,
mert folyamatosan képezzük magunkat. Jómagam 39 éve tanulom a német nyelvet,
minden nap. Ez olyan, mint a szerelem vagy
a barátság: állandó törődést igényel.
– Milyen a megfelelő iskolai nyelvoktatás? Mi a leghatékonyabb módszer?
– Rengeteg fajtát ismerek és többet is
alkalmaztam, de rövid leszek: szenvedélyesen kell vágyni arra, hogy merjünk idegen
nyelven kommunikálni. Ha ehhez társul egy

elhurcoltak, de megszökött. Azt gondolom,
hogy erre emlékezni és
emlékeztetni kell az embereket, főként a fiatalokat. Minden fiatalnak
meg kell ismernie saját
családjának történetét,
hogy ne kerüljünk a
politika sakktábláján
kényszerlépésekre.
Ezért hívtunk középiskolásokat és a német
nemzetiségi 8. osztályosokat a kétórás
történelemórára. Ezt
az agyonhallgatott
témát csak mostanában kezdték feldolgozni. Az első ilyen rendezvényünkre olyan vendégeket hívtam, akik
hitelesen tudtak beszélni ezekről a szörnyűségekről. Azt szeretném, hogy ez a könyvtári
tárlat vándorkiállítás formájában nagyobb közönséghez is eljusson a jövőben.
– Terveznek még hasonló kiállításokat?
– Természetesen. Szeretnénk felkutatni
azoknak a családoknak a történetét, akik itt
éltek vagy élnek közöttünk, hogy csak néhány
nevet említsek: Winkler Nándor ének-zene
szakos pedagógus vagy éppen Göthl Gizella egyetemi tanár. Nagyon szeretném, ha az
ő életüket is megismernék az emberek, és
hogy a német nemzetiségi vonások egy picit
kidomborodjanak Gödöllőn. Egy sportos, kulturális, művészeti imázst szeretnék a Német
Nemzetiségi Önkormányzat arculatának adni.
– Sokan felteszik a kérdést, hogy milyen
német hagyományai vannak Gödöllőnek?
– Évek óta kutatom, de erről nagyon kevés
információ maradt fenn. A legfontosabb forrásanyag, a Grassalkovich-anyag leégett, így
nincsenek kézzelfogható bizonyítékaink arról,
hogy honnan hozott be 200 német családot
I. Grassalkovich Antal. Annyit tudunk, hogy
ezek a betelepített emberek elsősorban az
építkezéseken vettek részt. Valószínűsíthetően a Grassalkovich épületeket ők építették.
Úgy fogalmaznám meg a küldetésemet a
Német Nemzetiségi Önkormányzatban: mi
magunk fogjuk itt és most megteremteni azokat a hagyományokat, amiket reményeink
szerint utódaink is ápolni fognak.
JA
(Az interjú teljes terjedelmében
a szolgalat.com-on, valamint Facebookoldalunkon olvasható. A beszélgetés pedig a Gödöllő Net TV Facebook-oldalán
tekinthető meg.)

Scherzinger Mária
jó közvetítő eszköz: filmek, hangoskönyv, interneten vásárolható oktatócsomagok stb.,
és kitartóan élnek a nyelvtanulók a lehetőséggel, akkor a tanár vagy egy barát csak a
beszédgyakorlatokhoz kell.
– Ön tagja a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak. Mivel foglalkoznak?
– 2014 óta vagyok az önkormányzat tagja, pontosabban annak elnökhelyettesi tisztét
töltöm be. Feladatkörünk összetett. A Petőfi
iskolában 13 éve van német nemzetiségi oktatás. Heti öt német és egy népismeret óra
mellett bizonyos tantárgyakat két nyelven
oktatnak. Ez az egyik kiemelt feladatunk.
Emellett osztálykirándulásokat, versenyeket,
táborokat támogatunk. Évente kétszer szervezünk „Nagy találkozást” a közösségnek:
május végén egy családi délutánt, a Schnuppertagot, valamint a karácsonyi ünnepet.
Magyarországon egyedülálló módon vezették be két éve a Petőfi iskolában – a
mindennapos testnevelés részeként – heti
egy alkalommal a tájfutást. Ez három évvel
ezelőtt kezdődött, amikor a Kirchhofer SE
Tájékozódási Futó Szakosztálya meghívott
egy próba tájfutásra. Ránéztem a térképre és
bevillant: ezt németül feliratozva is el lehetne készíteni. Ebből született egy őszi és egy
tavaszi tájfutás a nemzetiségi osztályoknak,
majd a testnevelő tanárok közreműködésével vált a mindennapos testnevelés részévé.
Az együttműködésünk a Kirchhofer SE-vel
töretlen. Együtt emlékeztünk meg Kirchhofer
József 100. születésnapjáról. Ennek gyümölcse az életéről szóló kétnyelvű kiadványunk,
illetve az a tárlat, ami január 28-án, a születésnapján nyílt a könyvtárban. Jóska bácsi
hadifogoly volt, akit a „málenkij robot”-ra is
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Meghívó

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

alkalmából tartandó ünnepségre

2019. március 15., 1000

(folytatás az 1. oldalról)
Az eseményen résztvevőket
dr. Palkovics László rektor köszöntötte, majd René van Hell
nagykövet méltatta két város és
a két egyetem több mint két évtizede tartó kapcsolatát. Kijelentette: „Nagyon büszke vagyok a
Wageningen és a Gödöllő közötti
együttműködésre, büszke vagyok az egyetemünkre, és nagyon szeretném,
ha minél szorosabb lenne ez a
kapcsolat.
A fa mellé különleges holland
tulipánok kerültek. A Szabadság tulipánja nevet viselő virágok
hagymáit – amit
két holland as�szony nemesített
és nevezett el – Geert van Rumund, Wageningen polgármestere adta át Palkovics Lászlónak.
Testvérvárosunk polgármestere úgy fogalmazott: A két város
barátsága hosszú évek alatt már
bizonyította, hogy tudunk együtt
élni Európában egymás különbözőségeit tisztelve. Emlékeztetett
arra, hogy a múlt évben a testvérvárosi együttműködést Gö-

döllő és Wageningen megerősítette, s mint mondta, bízik benne,
hogy, hogy ez kapcsolat a közös
értékek mentén – csak úgy mint
a UniversiTREE – erősödni fog a
következő években.
Dr. Gémesi György polgármester örömének adott hangot,
hogy a wageningeni egyetem
fennállásának 100. évfordulója
alkalmából Gödöllőn is sor került

Helyszín: Gödöllő város főtere, Petőfi-szobor

„Köztük élek!”
Köszöntot mond: dr. Gémesi György, Gödöllo város polgármestere
Közreműködnek:
Gödöllői Városi Fúvószenekar, vezényel: Ella Attila
Mészáros Beáta (Garabonciás Színtársulat)
Tarján Péter színművész
Rehorovszky Gábor (elektromos zongora)
A Damjanich János Általános Iskola tanári és gyermekkórusa
„Márciusiak” zenekar
A musort szerkesztette és rendezte: Mészáros Beáta

A műsor után koszorúzás a Petőfi-szobornál, majd lovasok és fogatok
felvonulása a Tarsolyos Lovas Egylet szervezésében.
Meghívó – „Gödöllő Városért” kitüntetés

a UniversiTREE elültetésére,s
reményének adott hangot, hogy
ez a fa olyan szép és hosszú életű lesz, mint a vele szemben álló,
már több, mint 300 éves vackor .
Gémesi György kijelentette,
ennek a fának az elültetése Gödöllő számára azért is szimbolikus, mert a város a következő öt
évben 1000 fát fog ültetni, üzenetképpen a jövőnek.
(k.j.)

A rendezvényt követően holland testvérvárosunk küldöttségének tagjai részt vettek a református templomban tartott coventry liturgián,
ami a wageningeni imacsoport közreműködésével jutott el Gödöllőre.
Az ökumenikus szertartásra minden héten pénteken délben kerül sor.

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

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 szándékukat szíveskedjenek legkésőbb 2019. március 13-án, 15 óráig
jelezni, hétfőtől péntekig 9-15 óráig a +36-70-338-1838-as telefonszámon, hogy a koszorúzás rendjét pontosan ki tudjuk alakítani.
Egyben kérjük, hogy az előkészületek segítése érdekében szíveskedjenek 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.

4 gödöllői Szolgálat

2019. március 12.

Közélet

Március 22-24: Fűzprojekt!
Mint arról már februárban beszámoltunk, a
GIM-ház fiatal művészeinek ötlete alapján
szépül meg a Körösfői utca. A fiatal alkotók
a régi művésztelep utcaképének megőrzését, és az új parkoló zöldebbé tételét tűzték
ki célul, a fűzépítészet technikájával. A projekt keretében a parkoló betonfalát örökzöld
és virágzó növényekkel futtatják be, ezen
kívül a parkoló négy kijelölt helyén élő fűzfaszerkezetre felfuttatott növényinstallációt
készítenek. A kezdeményezést az önkormányzat támogatja.
Az elképzelés Vati Vivien és Takács Edvárd tájépítészek szakmai vezetésével valósul meg, a projekt kurátora Hidasi Zsófi, a
GIM művészeti vezetője. A koncepció kidolgozásában a már említetteken kívül Guba
Sándor építész, Guba Ilka fotóművész,
Remsey Dávid grafikusművész, Révész
Gabriella építész és Szűcs Gábor építész
vesznek részt.

A kivitelezésre, a fűzstruktúrák elültetésére március 23-24-én, szombaton és vasárnap 8-17 óra között kerül sor.
A szervezők március 22. pénteken 17
órára a GIM-házba várják az érdeklődőket
– mondta el lapunknak Hidasi Zsófia. Itt

Csanaki őshonos fák:
visszatelepítés

Néhány héttel ezelőtt megdöbbentette a csanaki városrészben élőket, hogy rengeteg
fát kivágtak a városrész és az
M3-as autópálya közötti szakaszon. A témát a képviselő-testület ülésén Kis Antal önkormányzati képviselő is szóba
hozta, mivel a városrész lakói
egyaránt aggódtak a terület erdős jellegének elvesztése és a
fák kivágása miatt megemelkedett zajszint miatt.
A terület tulajdonosa, a Pilisi
Parkerdő Zrt. azóta befejezte a
munkákat. Mint ahogy arról az
önkormányzatot tájékoztatták,
a területen sávos erdőkezelés
zajlott az őshonos faállomány
visszatelepítése érdekében.
A terület jelentős részét akác
borította, ami idegenhonos és
invazív faj, ezek 15 évesnél
idősebb példányait vágták ki,
az őshonosnak számító fákat,
és a fiatalabb, 3-4 éves aká-

Takács Edvárd tájépítész tart majd előadása a fűzépítés technikájáról, s minden
szükséges információ elhangzik majd a
munkáról.
(ny.f.)

Tavaszi növényápolás

Míg a parkokban és a kertekben
a hóvirágok és az ibolyák köszöntik a tavaszt, a belvárosban
a korlátokra kihelyezett virágok
hirdetik a tél távozását.
A VÜSZI kertészei most árvácskákkal díszítették az Ady
Endre sétányt, valamint a Szabadság út és a Dózsa György út
városközponti szakaszait.
A városi közterületeken folyamatosan
zajlanak a
növényápolási munkák.

cokat azonban meghagyták.
Az invazív faj eltávolítást az
akácok esetében 15 évenként
fogják ismételni.
A Pilisi Parkerdő Zrt. a munkákat sávosan végzi, a következő munkafázisra, azaz sáv
kezelésre – azonban csak 5 év
múlva kerül sor, amikor a most
ritkított területet már „benövik”
a meghagyott növények.
A munkálatok célja, hogy ne
csak akác uralja az erdőt, hanem az őshonos fajok közül is
többféle, s nagyobb számban
legyen jelen a területen.
Az akác invazív növényként
való kezelése nem újkeletű,
bár csak az elmúlt években
kapott nagyobb sajtóvisszhangot. Az Alpokalján, pl. a Kőszegi-hegységben, már több mint
30 évvel ezelőtt is sávos kezeléssel védekeztek a faj agres�szív térhódítása ellen.
(db) Városunk rendezettségéért, a szép környezetért nemcsak a
VÜSZI munkatársai
tesznek meg mindent,
hanem a civilek is. A
múlt héten a Művészetek Háza környezetét szépítették önkéntes összefogással
a „Házat” használók.
A Gödöllői Nyugdíjasok Egyesülete tagjai
az intézmény előtti
rózsák metszését, végezték el.

Hagyományosan tél végén-tavasz elején végzik a fák metszését, fagyöngymentesítését,
valamint a sérült, beteg fák eltávolítását. Az elmúlt hetekben az
Alsóparkban is több fán végeztek
erőteljes visszavágást, és sajnos
több balesetveszélyessé vált növényt el kellett távolítani.
(db)
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Vasút: aktuális információk
Március 18-tól az utasok észrevételei és vasúttársaság tapasztalatai alapján kedvezően változik a hatvani vonalon
közlekedő pótlóbuszok menetrendje és menetideje.
• A Keleti pályaudvarról
induló és Hatvanig közlekedő
InterCity pótlóbuszok menetideje 70-ről 60 percre; míg
a Hatvanból a Keleti pályaudvarra indulók menetideje
75-ről 65 percre csökken. A
módosítások csak a Keleti pályaudvari indulási és érkezési
időadatokat érintik, Hatvanból, illetve Hatvanba az eddigi
időpontokban indulnak és érkeznek a pótlóbuszok.
Reggeli változások:
• A Hatvan–Pécel viszonylatú gyors pótlóbuszok
– a 4:52-kor, 5:18-kor, 6:10kor és 7:20-kor induló járatok
kivételével – Isaszeg bejárati
út autóbusz-megállóhelyen is
megállnak.
• A Pécelről Aszódra induló buszok 6:33 helyett 6:37-

kor, 6:53 helyett 6:57kor érkeznek, illetve az
Aszódról Pécelre 4:19kor induló busz Pécelre
5:18 helyett 5:13-kor érkezik, a péceli rövid átszállási idők miatt.
• A Gödöllő–Pécel
közötti 5:50-kor, 6:50-kor
és 7:50-kor induló buszok a teljes útvonalukon
3 perccel korábban közlekednek.
Délutáni, esti változások:
• A Pécelről Gödöllőre 14:50-kor és 15:50kor induló buszok március 14-ig közlekednek.
• Esténként
még
egy S80-as jelzésű busz
is közlekedik Pécel–Gödöllő
között, amely Pécelről 19:50kor indul.
A héten új területen kezdődik meg a munka: március 13án a kitáblázással megkez-

dődik a Szent Györgyi Albert
utcai híd (A tűzoltóság felőli
egyetemi behajtó – a szerk.)
rekonstrukciója. Itt az átépítést a forgalom megtartása
mellett végzik majd, félpályás
lezárás mellett.

Az utak védelmét szolgálja
a súlykorlátozás
2019. április 1-jétől az súlykorlátozással érintett városi kezelésben lévő utakra a megengedettnél nagyobb súlyú gépjárművek csak
engedéllyel, úthasználati hozzájárulás megfizetése ellenében hajthatnak be.
Gödöllő területén több olyan út, útszakasz
van, aminek teherbírását átlagos lakossági
használatra tervezték, azonban – elsősorban
építkezéssel összefüggő fuvarozási tevékenység során – gyakran használják nagy,
20 vagy akár 30 tonnát meghaladó megengedett össztömegű gépjárművek is. A rendeletalkotók célja az volt, hogy ezeknek az utaknak az állapota lehetőség szerint ne romoljon
olyan ütemben, mint ahogyan az az elmúlt
években megfigyelhető volt. Ez azonban
a lakosság építkezési igényeit is figyelembe veszi: az út használatának engedélyéért
rendeletben meghatározott mértékű hozzájárulást kell fizetni, amit a város a rendszeres
útfelújításokra kíván fordítani.
Az Antalhegyen a földutak, a javított, illetve az úgynevezett stabilizált utak a tavaszi,
olvadásos időszakban fokozott védelemben
részesülnek, ezekre az utakra február 1-jétől
április 30-ig nem lehet behajtani még engedéllyel sem a súlyhatárt meghaladó össztömegű gépjárművekkel, ez alól csak az éves
engedéllyel rendelkezők kivételek.
A korlátozással érintett utak felülvizsgálatát a rendelet hatályba lépését követően
folyamatosan fogják elvégezni, és döntenek
további útszakaszok hasonló módon történő védelméről. Az úthasználatra engedélyt
a jegyző adhat, ami 1 naptári napra, 1 hétre

(7 egymást követő naptári napra), 1 hónapra
vagy 1 évre szólhat.
A díj bevezetésével, annak sávos kialakításának célja, hogy a szállítások kisebb, az
utakat kevésbé igénybe vevő járművekkel
történjen. Abban az esetben, ha ez nem megoldható, úgy a szabályozás az igénybevétel
mértékének emelkedésével egyenes arányban emeli a fizetendő díjtételeket.
A rendelet az úthasználati hozzájárulás
összegét is szabályozza. E szerint a:
3,5t–4,99t súlyú gépjárműveknek 1 napra
3000 Ft-ot, egy hétre ennek ötszörösét, egy
hónapra 15-szörösét kell fizetniük, az éves
engedély 160-as szorzóval számol;
5t–7,49t között egy napra 5000 Ft-ot, 1
hétre ennek 5, egy hónapra 18, egy évre pedig 180-szorosát kell fizetni;
7,5t–15,99t között a napi díj 10.000 Ft, a
heti ennek 5, a havi 20, az éves díj pedig a
180-szorosa;
16t–19,99t súlyú gépjárművek egy napra
25.000 forintért használhatják az utat, egy
hétre ennek 6, egy hónapra 23, egy évre pedig 200-szorosát kell fizetni.
20t–31,99t között egy napra 35.000 Ft,
egy hétre ennek 6, egy hónapra 24, egy évre
pedig 220-szorosa a behajtási engedély díja.
32t– és afölötti tömegű gépjárművek esetén a rendelet egy napra 35.000 Ft+32t feletti
megkezdett tonnánként 1000 Ft-ot, egy hétre ennek 6, egy hónapra 25, egy évre pedig
240-szeresét állapítja meg.		
(dz)

A vasútállomásnál a munkák miatt a létesítmény belső
buszöblében lévő buszmegállót (Volánbuszok és Tesco-busz) áthelyezték a HÉV
végállomás oldalához.
(j.)

Elektromos
„Benzinkút”
Múlt hét csütörtökön
hivatalosan is átadták,
és innentől egy mobilapplikáció segítségével minden villanyautós
használhatja
a Művészetek Háza
parkolójában felállított
töltőoszlopot, ahol két
járműnek van hely. A
Gödöllő Város Önkormányzata által – pályázat útján elnyert támogatással – megépített
töltőállomást az ELMŰ
Nyrt. részéről Bessenyei Tamás műszaki

támogatás
igazgató, valamint Gémesi
György polgármester
avatta fel.
A mobiltelefonos alkalmazással használható töltőoszlopról bárki – innentől egy éven
keresztül – ingyen
feltöltheti kocsija akkumulátorát.
Egy átlagos autó feltöltése kb. 2000 Ft-ba
kerül, amivel 200-300
kilométert lehet megtenni.
(ta)
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Nőnapi ajándékkosár, nemcsak hölgyeknek!
Hagyományosan színes és vidám műsorral köszöntötte a hölgyeket Nőnap alkalmából az a különleges gödöllői társulat,
aminek előadásai évről-évre több ezer főt vonzanak a Művészetek Háza nézőterére. A „Nőnapi ajándékkosár, nemcsak
hölgyeknek” című előadás csapata idén március 8-10-ig zenés-táncos produkciókkal, kabaréjelenetekkel szórakoztatta a
közönséget.
Nyolc, teltházas előadásra került sor. A bevételt, ahogyan ez
már megszokott, ez alkalommal is jótékony célokra ajánlották
fel a szervezők: ebben az évben a Tormay Károly Egészségügyi Központ röntgengépe képalkotó rendszerének digitalizálása a cél. Az est házigazdája Tápai Dóra és Gémesi Gergely
volt.
A műsorban közreműködtek: Benedek Krisztina, Buka
Enikő, Domonkos Ernő, dr. Dunai György, dr. Gémesi György,
dr. Pappné Pintér Csilla, dr. Tamás Márta,
Fábián Bertalan, Falk László, Fekete Zoltán, Fodor Csilla, Gambárné Szántai Ildikó, Halász Árpád, Hatolkai Máté, Karlovics Andrea, dr. Kiss Árpád, Kósa István, Kovács Balázs, Kovács Gergő,
Kovács Ibolya, Kovácsné Blaskó Mariann, L. Péterfi Csaba, dr.
Lukács Adrienn, Mészáros Beáta, Pálfi Sándorné, Pecze Dániel,
Prém Katalin, Rehorovszky Gábor, Szűcs Józsefné, Tiborczné
Garai Katalin, Tömpe Gábor, Varga Gyöngyi, Varga Lilla, a Catwalk Ironairbase – Légimacska (rúdtánc és légitorna), valamint a
Gödöllő Táncszínház táncosai.
Koreográfusok voltak: Homolya Szilvia, Moussa Ahmed,
Tóth Judit, Vajda Gyöngyvér.
(A)
Fotók: Reményi Krisztián, Tatár Attila
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Segítse a Lumniczer Alapítványon
keresztül a gödöllői gyerekeket!
Sokan nem tudják, hogy a
Lumniczer Sándor Alapítvány
a számára felajánlott személyi
jövedelemadó 1%-át a súlyos
betegségben szenvedő gödöllői gyermekek gyógyíttatásának
támogatására fordítja. A segítségre szoruló családok számára ez a „plusz bevétel” is döntő
fontosságú. Erről beszélgettünk
a városban élő Bartyikné Kobzi Katalinnal.
– Hogyan kerültek kapcsolatba
a Lumniczer Alapítvánnyal?
– Három gyermekünk közül a
középső, Blanka halmozottan
sérült; a gyerekorvosunk hívta
fel ránk az alapítvány figyemét,
amiért nagyon hálás vagyok.
Abban a paradox helyzetben
vagyunk, hogy rettenetesen
szeretnék dolgozni, de a lányom állapota miatt ezt nem
tehetem meg, így kénytelenek
vagyunk kizárólag a férjem fizetéséből megélni. Éppen ezért
jelent sokat az alapítvány segítsége is. Blanka állapota ugyan
fejleszthető, de még így sem
tudok visszamenni dolgozni.

– Miben segít a kapott összeg?
– Decemberben kapjuk meg a
támogatást, így legalább a Mikulást és a karácsonyt méltóképpen meg tudjuk ünnepelni.
Jut ajándékokra a gyerekeknek, illetve az étkezésekben is
segít ez a pénz. Blanka állandó gyógyszerei sem két fillérbe
kerülnek, így minden egyes segítségért hálásak vagyunk. Például ismerősöktől szuper minőségű ruhákat szoktunk kapni;
ha mindenki csak egy kicsit is
tud segíteni, az sokat lendíthet
a hasonló helyzetben lévő családokon, mint amilyen a miénk
is. Kikapcsolódásra nincs lehetőségünk, de a már említett
„Lumniczeri karácsonyi ajándék” megszépíti az ünnepet.
Igen nemes gesztusnak tartom, hogy az alapítvány hos�szú-hosszú évekkel ezelőtt azt
a célt tűzte a zászlajára, hogy a
hozzájuk befolyó adó 1 százalékát a beteg gyermekek támogatására fordítja. Remélhetőleg
a jövőben még több, hasonló cipőben járó család kap majd egy
kis decemberi segítséget.

Mácsár Máté retro világa
A múlt év novemberében nyílt
meg a kastély új időszaki kiállítása, amely azt a korszakot mutatja be, amikor az épületben
egymás mellett kapott helyet a
szovjet laktanya, az idősek otthona és a magyar honvédségi
lakássor. Az előkészítési munkák már hónapokkal ezelőtt
megkezdődtek, amikor a kastély olyan diákok jelentkezését
várta, akik szívesen részt vállaltak ennek az időszaknak a feldolgozásában. A program egyik

résztvevője volt Mácsár Máté,
akiről időközben kiderült, már
régóta érdekli ez a kor, aminek
az emlékeiből jelentős gyűjteménye is van.
– Hogyan került a kastély
„reto” programjába?
– Faludi Ildikó mesélt róla először, akinek a fia az osztálytársam volt, így már régen ismerjük egymást. Amikor kiderült,
hogy indul a kiállításrendező
program, azonal jelentkeztem.
– A múzeumi feladatok közül,
mi volt a kedvence?
– Volt egy kommunikációs team, egy tervezéssel foglalkozó csapat, és
azok, akik begyűjtötték
a tárgyakat. Én mind a
háromnak tagja voltam.
De legjobban az interjú
készítés tetszett, amikor
a szemtanúk elmesélték,
hogy kik jártak a kastélyban és milyen volt ott az
élet. Például az egykori
szociális otthon két volt
főnővérével is bejártuk
a kastélyt. Nagyon meg-

döbbentő,
szinte megrázó
volt,
hogy 30 év
után is mi
mindenre
emékeztek!
– Jelenleg
tárlatvezetéseket
tartanak
a
kiállításban.
Itt milyen tapasztalatokat szerzett?
– Érdekes, hogy akik megnézik
– főleg az idősebb generáció –
nagyon sokat nosztalgiáznak.
– Az ön korosztálya mennyire
érdeklődik iránta?
– Sok osztálytársam már a
megnyitó másnapján eljött, és
körbe is vezettem őket. Érdekelte őket, hogy mit csináltam,
hiszen látták, hogy mennyi
munkát fektettem bele.
– A múzeumi légkör önnek
nem volt idegen, hiszen, ha jól
tudom, otthon komoly gyűjteménye van. Mikor kezdte el a
retro tárgyak gyűjtését?
– Három évvel ezelőtt, amikor
dédszüleim elhunytak. Az ő lakásukban volt három régi szék,

ami nekem nagyon megtetszett. Lényegében ez alapozta
meg a gyűjteményemet.
– Amennyiben a kastély lehetőséget adna arra, hogy más
programban, esetleg egy
újabb kiállítás szervezésében
részt vegyen, vállalná?
– Igen. Nagyon érdekel ez a
munka. Resturátor szeretnék
lenni, fával vagy kővel foglalkozni. Csodálatos dolognak tartom, megőrizni a múlt emlékeit,
megmenteni, helyreállítani a
régi szép tárgyakat.
(Az interjút teljes terjedelmében
a szolgalat.com-on és Facebook oldalukon olvashatják.)
(k.j.)
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A bagoly könyvesbolt ajánlata

Családi titkok

Milyen csodálatos
is tud lenni a gyermekkor! Főleg, ha
valaki szerető családban nő fel. De
minden csoda véget
ér egyszer. Jön egy
pillanat, ami mindet
megváltoztat. Vera
életében ez a pillanat apja barátjának
születésnapján következik be, amikor
belép az ajtón Józef,
a lengyel fiú.
1980-at írunk. Vera az általános
iskola negyedik osztályába jár, jó
tanuló, jó sportoló. A papa a honvédségen dolgozik, a mama meg
minden nap várja őt tanítás után.
Legjobb barátnője Sári, akinek a
szülei és Vera szülei szintén jó
barátságban vannak.
Józef megjelenése azonban mindent felkavar. A két lány barátságát és az iskola mindennapjait:
nincs olyan nap, hogy a fiú ne követne el valamilyen súlyos fegyelemsértést. Amikor azonban Verát baleset éri, igazi hőssé válik.
Vera megismeri az igazi Józefet,
és az első, gyermekien ártatlan

szerelmet is. És
megismeri az emberi
gonoszságot is, a felnőttek
hazug világát...
Vagy épp az igazságot?
Ahogy múlnak a
hetek, Vera rádöbben, mennyi
titok van körülötte! Úgy tűnik,
szép
lassan
semmivé foszlik
a körülötte lévő
világ, s a félelem megváltoztatja és a kétségbeesésbe taszítja
a kislányt. Már nehéz eldönteni,
ki akar jót, ki akar rosszat, amikor elejtenek egy-egy mondatot,
elmesélnek egy-egy történetet,
amiből lassan összeáll Vera számára egy kép apja családjáról,
és egyre erősödik a félelem, ha
a saját szüleire gondol.
A féligazságoknak és az elejtett mondatoknak köszönhetően
ugyanis a mozaikok nem a megfelelő helyre kerülnek abban a
nagy kirakósban, amit igazságnak neveznek.
(Grecsó Krisztián: Vera) (ny.f.)

Attila hazatért
Különlegességgel gyarapodott
a Gödöllői Városi Múzeum gyűjteménye. A Nagy Sándor tervei
alapján, Leo Belmonte által készített
„Attila
hazatérése a
vadászatról”
című kárpitot
a francia művész unokája,
Laurence Dupourqué, a múzeumnak ajándékozta.
A kárpit a feltételezések szerint 1908-ban
készülhetett,
amit a szakemberek arra alapoznak, hogy a Magyar Iparművészet című kiadvány 1909-es
számában jelent meg róla egy
anyag. Az ebben szereplő leírás csomózott szőnyeget említ,
amit Leo Belmonte készített. A
leírás mellé valaki azt is feljegyezte, hogy a mű Párizsban,
a művész családjánál található.
Mint azt Őriné Nagy Cecília művészettörténésztől megtudtuk, a

Magyar Iparművészet példányai
hiteles forrásnak számítanak. A
mű Nagy Sándor által készített
tervét korábban megvásárolta a

múzeum, s az a kép jelenleg is
látható az állandó kiállításon.
Mint megtudtuk, a múzeum
munkatársai már régóta keresték ezt a kárpitot, aminek a
létezéséről csak a már említett
kiadványból, a leírások alapján
tudtak a kutatók, élőben senki
sem látta.
Ennek oka feltehetően az, hogy
Leo Belmonte francia állampolgár volt, ő és családja 1914.

májusában, amikor már sejteni
lehetett, hogy küszöbön áll a
háború, nagyon gyorsan, szinte
menekülve hagyták el az országot. Ekkor minden saját alkotást
magukkal vittek Gödöllőről, valószínűleg az „Attila hazatérése a
vadászatról” című
művet is. Most
azonban, hogy
Laurence
Dupourqué megtudta, hogy március
második felében
Brüsszelben lesz
egy nagyszabású kiállítás, amely
a múzeum rendezésében, és
a város anyagi
támogatásával
bemutatja a művésztelepet, úgy
döntött, hogy a múzeumnak
ajándékozza ezt az alkotást.
Mindössze annyi volt a kikötése,
hogy Brüsszelben mutassák be
először. A kárpit így ott lesz látható előszőr, a gödöllői közönség pedig októberben láthatja
majd a Nagy Sándor kiállításon,
amikor a művésztelep egyik alapítójának 150. születésnapjára
emlékezünk. 		
(b.j.)

Brüsszelben mutatkozik
be a gödöllői művésztelep
Nagyszabású kiállítás keretében ismerheti meg a brüsszeli közönség a
múlt század elejének szecessziós gödöllői művésztelepét. A március 21-én
megnyíló kiállítás átfogó képet ad a
Nagy Sándor, Körösfői-Kriesch Aladár

és Remsei Jenő nevével fémjelzett
művészkolónia munkájáról. A kiállítás
része a brüsszeli Art Nouveau és Art
Deco Fesztiválnak. A tárlathoz színvonalas kivitelezésű, három nyelvű –
angol, francia és holland – kiadvány
készült, amely bemutatja az egykori
művésztelepet és annak nemzetközi
kapcsolatait, valamint jónéhány színes
fotót tartalmaz az ott készült, és a most
Brüsszelben is bemutatásra kerülő alkotásokból. 		
(k.j.)
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Formák és színek a GIM-házban
GEO MET RIA címmel
Kántor József képzőművész és Zakar József keramikusmvész alkotásaiból
nyílt kiállítás a GIM-házban. A megnyitón Pelyhe
József
alpolgármester
mondott köszöntőt, majd

Keppel Márton művészettörténész nyitotta meg a tárlatot. Mindketten kiemelték az alkotásokban
rejlő harmóniát és rendezettséget.
Keppel Márton emellett részletesen szólt a kiállított alkotásokon
megjelenő formák szimbolikájáról,

valamint arról, hogy a
két művész, a két ellentétes korosztály művei,
hogyan
reflektálnak
egymásra.
A kiállítás egymásra
rímelő
konstrukciókat mutat be: Kántor
József képzőművész
rétegekre épülő kompozíciói síkban, Zakar

József keramikusművész autonóm
plasztikái térben hozzák létre a
geometria harmóniáját.
Az alkotásokat április 28-ig tekinthetik meg az érdeklődők.
(Még több fotó a szolgalat.com-on
és Facebook oldalunkon)
(b.j.)

Antológiás hétvége
2019. március 2-án és 3-án az Örökség Gyermek Népművészeti
Egyesület valamint a Martin György Néptáncszövetségek szervezésében rendezték meg a már hagyományos, tavaszköszöntő
Néptáncantológiákat, ahol a 2018- as év legkiemelkedőbb eredményei és koreográfiái egy válogatásban mutatkoznak be.
Gödöllő városát idén is mindkét helyszínen képviselte az Urban
Verbunk produkció: március 9-én a Budapesti Operett Színház-

ban az ország legjobb felnőtt együttesei között mutatkoztak be
a felnőttek, “Kutas “című koreográfiájukkal. Március 10-én pedig
az együttes művészeti vezetői részesültek rangos elismerésben:
Tóth Judit és Moussa Ahmed az Örökség Gyermek Népművészeti
Egyesület “Örökség alkotói díját” kapták a székesfehérvári Vörösmarty Színházban megrendezett gyermek néptáncantológián.
A tavasz továbbra is igen sűrűnek ígérkezik, hamarosan a
Táncháztalálkozón, valamint a budapesti Tavaszköszöntő
Promenádon lépnek fel. 			
(j.k.)
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Zeneiskolai sikerek

Az elmúlt hetekben több zenei verseny zajlott le, amelyen a gödöllői
Frédéric Chopin Zenei AMI diákjai
is részt vettek, folytatva a korábbi
évek sikersorozatát. Az intézmény
növendékei minden megmérettetésről díjakkal érkeztek haza.
A február végén, a szentendrei
Vujicsics Tihamér
Zeneiskolában
megrendezett X.
Országos Czidra
László Furulyaverseny területi
válogatóján
kilenc
növendék
képviselte
zeneiskolánkat, s
valamennyien
továbbjutottak az
országos döntőbe.
Szóló kategóriában ketten mérettették meg magukat, a II. korcsoportban Szabó Hunor, a IV. korcsoportban pedig Juhász Enikő,
mindketten különdíjat kaptak. Zongorakísérőjük Ujj Emőke volt.
Kamara kategóriában az I. korcsoportban Sződi Júlia, Szabó Hunor, Pirkó Emma, Sorompó Attila, a II. korcsoportban pedig Baji
Boglárka, Juhász Enikő és Lukács Lilla Réka mutatkoztak be.
A versenyzőket Z. Molnár Ildikó
készítette fel. Az országos döntőre
áprilisban Budapesten kerül sor.
Szintén szép sikert hozott a növendékeknek Egerben a „Zenevarázslat” Négykezes Fesztivál. Az egri
Eszterházy Károly Egyetem kápolnájában immár negyedik alkalommal rendezték meg a négykezes
zongoraversenyt, melyhez kurzus
is kapcsolódott. A rendezvényt
Várnagy Andrea zongoraművész
álmodta meg.
A II. korcsoportban 2 páros is indult:
Barkóczi Kamilla-Bondár Ákos
Buda, valamint Goda-Béndek
Ábel-Molcsán-Farkas Norbert.
Mindkét páros Ezüst minősítést kapott. Felkészítő tanáruk Radnainé
Puer Judit volt. A IV. korcsoport-

ban három páros mutatta
be tudását.
A Mihail Márk-Szegvári
Gábor páros Arany minősítéssel térhetett haza. A
növendékeket Horváth Judit és Radnainé Puer Judit
készítette fel. Monori Eszter-Ferenc Emese párosa
Ezüst minősítést hoztak el.
Felkészítő tanáraik Telek
Zsuzsa és Váray-Major
Zsófia voltak, Pertis Virágnak és Nyikos Andrásnak
pedig Bronz minősítést ítélt a zsűri.
Őket Telek Zsuzsa készítette fe a
versenyre.
A Tanár-diák kategóriában 2 páros
indult: Madarasi Tamás-Horváth
Judit tanárnő Ezüst minősítést
kaptak, Váray Domonkos és Te-

lek Zsuzsa tanárnő párosa pedig
elhozta a verseny Nívódíját.
Negyedik alkalommal rendezték
meg Tápiószentmártonban a Regionális Blockflöte Versenyt, melyre
Buka Enikő növendékeként Pe-

cze Janka a II. korcsoportban, az
I. korcsoportban Z. Molnár Ildikó
felkészítésében Pálinkás Sára
indult. Mindketten szépen szerepeltek, Pálinkás Sára a szabadon
választott mű kiváló előadásáért
különdíjat kapott. Zongorakísérőjük Ujj Emőke volt.
(Még több fotó a szolgalat.comon, valamint Facebook oldalunkon.) 		
(k.j.)

Amit tudni lehet a jazzről

Különleges zenei versenyen jeleskedtek a Gödöllői Református
Líceum diákjai. A Kecskeméti Jazz
Alapítvány még múlt évben hirdette meg a III. Országos Jazz Műveltségi Vetélkedőt, amelynek nemrég
lezajlott első fordulójából az országos döntőbe jutottak a Pikulások,
azaz Berkó Domokos, Kertész
Mátyás és Szabó Botond.
Mint azt a diákokat felkészítő Gombos Viktor lapunknak elmondta,
nem zenei tehetségutatóról, hanem műveltségi vetélkedőről van
szó, elsősorban az elméleti, zenetörténeti, pontosabban a jazztörténeti tudás számít. A csapatoknak
ebben a témakörben kellett számotadni tudásukról, többek között

a zeneművek és az előadók ismeretéről.
A vetélkedő elsősorban a tradicionális jazzre fókuszál, leginkább
a kezdetektől a swingkorszak végéig, de a bebop és mainstream
korszak is szerepel. Érdekes, hogy
a műfaj magyar képviselői közül
egyedül Bartók Bélával találkozhattak a diákok a verseny során. A
Pikulások csapata most a döntőre
készül, amire március végén került sor Kecskeméten. A zsűriben
a műfaj olyan kiválóságai foglalnak
helyet, mint Deseő Csaba jazzhegedűs – a zsűri elnöke – Szalóky
Béla jazzharsonás és trombitás,
valamint dr. Zipernovszky Kornél
jazz-szakíró.		
(k.j.)
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TÉLI MESENAPOK A KASTÉLYBAN
Eredményesen zárult a kastély februári, mesés programsorozata. Herceg Egérváry Elemér felhívására egy
hónapon keresztül 2 dióért
vásárolhattak kastélybelépőt
a 6-10 éves gyerekek, akik a
belépő mellé kapott játéklappal keresgélhették meg az
„egérlyukakba” rejtett feladatokat. A helyes megfejtésért
kis jutalom is járt. Az akció
keretében 580 dióval gyarapodott Elemér éléskamrája: a herceg a bevételt a
kastélypark mókusainak és
madarainak ajánlotta fel.
A mesefigura lakosztályának megtervezésére kiírt pályázatra 34 alkotás érkezett.
A múzeumpedagógusokból
(Németh-Kassa Melinda és Demeter-Guba Erzsébet) és a
mesekönyv szerzőiből
(Faludi Ildikó és Reményi Márton) álló
zsűri választotta ki az
egyéni és csoportos
nyerteseket. Főként azt
figyelték, mennyire ismerik a pályázók a kastélyos
mesekönyveket, és az ismereteiket
mennyire kreatívan tudták formába
önteni.
Az 1. helyezett Imreh Boglárka,
Ivaskó Eszter és Szabó Emma
vendéglátással egybekötött múzeumi foglalkozást nyert 10 fő részére, a Kastélykávézó támoga-

át munkájukért. A csoportos első
díjat a Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola 1. a osztálya kapta,
akik múzeumpedagógiai foglalkozást nyertek. A díjátadó az Elemér névnap alkalmából rendezett
egész napos program része volt,
emellett plüssegér-túrán, kézműves foglalkozáson vehettek részt a
látogatók, a mesekönyveiket pedig
dedikáltathatták is.
Jó hír a mese- és kastélyrajongóknak, hogy a sikerre való tekintettel
az egérlyukas rejtvényfejtő játék
folytatódik: minden 10 év alatti látogató kaphat játéklapot a belépője
mellé! A mesekönyvek, a meséhez
kapcsolódó ajándéktárgyak és a
társasjáték pedig mostantól távolról is elérhetőek a kastély webshopjában (www.sisishop.hu).

Frédéric Chopin Zenei
AMI programja

tásával; míg a 2. helyezett: Dányi
Dávid és Szabó Benedek, 3. helyezett: Horváth Boglárka mesés
ajándékcsomagot kapott. Szerzői
különdíjas lett Szabó Gréta és
Tóth Daniéla, akik egy-egy kézműves, Eleméres naplót vehettek

Március 19., kedd, 9.0013.00: F. Chopin Zeneiskola,
Nagyterem: „Bach Mindenkinek” Fesztivál – Dr. Tokos
Zoltán gitárművész kurzusa.
Bach átiratok gitárra – szakmai továbbképzés zeneiskolai tanárok részére
Március 20., szerda, 18.00:
Gödöllői Királyi Kastély,
Díszterem: „Bach Mindenkinek” Fesztivál – A Frédéric
Chopin Zenei AMI tanárainak
hangversenye
Március 23., szombat,
10.30: Horváth Judit (zongora) növendékeinek hangversenye

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY
GEOMETRIA

Kántor József képzőművész
és Zakar József keramikusművész
közös kiállítása/Geometriára
épülő konstruktív kompozíciók
Felelős kiadó: Katona Szabó Erzsébet Ferenczy Noémi-díjas textilművész
Kurátor: Hidasi Zsófi textiltervező művész
Támogató: Gödöllő Város Önkormányzata
A kiállítás 2019. április 28-ig tekinthető meg, szombaton és
vasárnap 14 órától 17 óráig.
A GIM-HÁZ 2019. március 15-én, munkaszüneti napon
(pénteken) ZÁRVA tart! 2019. március 16-án (szombaton)
és március 17-én (vasárnap) a kiállítás látogatható!
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Labdarúgás – Győzelem nélküli hétvége

Újabb GSK döntetlen
Győzelem nélkül zárult a
gödöllői meccshétvége, miután a megyei I-ben 1-1-re
végzett a Gödöllői SK Felsőpakonyban, a megye háromban 14-2-es zakóba szaladt
bele a GEAC a Mogyoród
ellen, míg a megyei IV-ben
szereplő GSK II.-Szada hazai
pályán 2-2-re végzett a Turával szemben.
Nenad Pozder csapata a kiesés ellen küzdő Felsőpakony
vendége volt a 18. játéknapon,
így az idén még győzelem nélkül álló gödöllőiek joggal bíz-
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hattak első tavaszi sikerükben.
A hazaiak viszont idén még
nem szenvedtek vereséget,
így nem volt meglepő, hogy
a találkozó végül 1-1-es döntetlennel ért véget úgy, hogy
a hazaiak szereztek vezetést
és a hajrára létszámhátrányba
kerülő Gödöllő a 88. percben
mentette döntetlenre a párharcot. A Gödöllői SK 30 ponttal
továbbra is a tabella negyedik
helyét foglalja el.
Pest megyei I. osztály, 18.
forduló: Felsőpakony KSE –
Gödöllői SK 1-1 (0-0)
Gólszerző: Tóth-Ilkó Áron.

Hátország
GEAC

–

Bucira

vert

tetlennel megmaradt a pontelőnye a GSK kettőnek, jelenleg
28 ponttal, két egységnyi forral
vezeti a tabellát csoportjában.
Pest megyei III., Keleti-csoport, 18. forduló: Mogyoród
FC – Gödöllői EAC-SZIE 14-2
(5-0) GEAC gólszerzők: Zabó
Ottó, Kapdebo Lóránd.
Pest megyei IV., Keleti-csoport, 12. forduló: Gödöllői SK
II.-Szada – Turai TC 2-2 (1-1)
GSK II. gólszerzők: Szabó
László, Kovács Miklós.
-ll-

Pestiesen szólva, bucira verték a GEAC csapatát, miután a
megyei III. osztályú bajnokság
Keleti-csoportjában szereplő
gödöllőiek a Mogyoród FC otthonában kaptak ki 14-2-re. A
GEAC 18 ponttal a 10. helyen
áll csoportjában.
A IV. osztály listavezetőjeként
fogadta a Gödöllői SK II.-Szada első tavaszi meccsén a
második helyen álló Turai
TC csapatát. Az arany váProgramajánló
rományosok ütközetéből a
Pest megyei I. osztály, 19. forduló
gödöllőiek jöttek ki „győzMárcius 16., szombat 15 óra
tesen”, miután a hajrában
Gödöllői SK – Százhalombattai LK
2-2-es döntetlenre men(Táncsiics M. úti Sportcentrum)
tették a találkozót. A dön-

VII. Gödöllő aSZTALITENISZ Kupa – Világ- és Európa-bajnok is a mezőnyben

Két kupa is Gödöllőn maradt
Az elmúlt hétvégén a Hajós iskola
tornacsarnokában
rendezték meg, immáron hetedik alkalommal a Gödöllő
Kupa országos nyílt
asztalitenisz veterán
ranglista versenyt,
amelyre rekord számú, több mint 200
nevezés érkezett és
ahol két gödöllői aranynak is tapsolhattunk.
A tíz versenyből álló sorozat második állomása volt a gödöllői
megmérettetés, amelyre olyan,
egykori klasszisok is neveztek,
mint a teljesség igénye nélkül: a
korábbi olimpikon Németh Károly, a veterán világbajnok Frank

magát a különböző kategóriákban és elmondható, hogy ez a
hétvége is jól szolgálta a nyáron,
Budapesten megrendezésre kerülő veterán Európa-bajnokságra készülők felkészülését.
Gödöllői szempontból két győzelemnek örülhettünk: a női
egyéni 40-49-es korcsoportban

Kézilabda – Rapszodikus tavaszi kezdés

Hazai pályán kapott ki ismét a GKC
Igen rapszodikus tavaszt
vallhat magáénak az NB IIben a bajnoki címvédő Gödöllői KC felnőtt férfi csapata eddig, akik ismét hazai
pályán véreztek el, ezúttal a
Budakalász SC ellen kapott
ki Bartos Gábor együttese
33-31-re.
A GKC úgy lépett pályára,
hogy tavasszal hazai környezetben két meccsből kettőt veszített el eddig, míg idegenben
pont fordított a kép. A Budakalász elleni meccsen sokáig
úgy tűnt, hogy meglesz az idei

Balla Orsolya (a jobb felső képen balra), a Gödöllői SK asztalitenisz-szakosztályának versenyzője és utánpótlás edzője lett az
első, aki párosban, Spengler Erdélyi Krisztinával (a jobb felső
képen jobbra, fotó: Jaeger Ákos),
az oldalán sem talált legyőzőre!
Részletes eredmények megtalálhatók a www.moatsz.hu oldalon.

Béla (a középső képen), illetve
a veterán korosztályban Európa-bajnoki aranyérmet szerző
Zacher Gizella, így joggal elmondható, hogy a gödöllői veterán asztalitenisz verseny rangjában is kiemelkedő volt.
A több mint 200 nevező a 40 éves
korcsoporttól, egészen a 75 év
fölötti kategóriáig képviseltette

első hazai siker is, de a végjátékban pontosabb vendégek
végül 33-31-re megnyerték a
párharcot, így még legalább
két hétig várnunk kell az első
hazai GKC győzelemre. Az
újabb vereséggel maradt 16
pontos a csapat, ezzel jelenleg
a hetedik helyen áll az NB II.
Északi-csoportjában.
NB II. Északi-csoport, 15.
forduló: Gödöllői KC – Budakalászi SC 31-33 (15-15)
Utánpótlás eredmény, Serdülők: Gödöllői KC – Komárom VSE 41-21		
-ti-

-lt-

Sakk – Egy vereség, egy remi

Jobb volt az MTK ifi
A GSBE első csapata papírformának mondható vereséggel zárta az MTK elleni
párharcát, míg a második
számú csapat Aszódon remizett.
Két FIDE mesterét nélkülözve
utazott el a Gödöllői Sakkbarátok Egyesületének első számú csapata az MTK II. elleni
párharcra az NB II. Erkel-csoportjának hetedik fordulójában.
A forduló előtt harmadik helyezett, hat ifjúsági korú játékossal
kiálló MTK és a negyedik GSBE
derbi sima, 7,5-4,5-es hazai si-

kerrel zárult, ezzel a nyolc pontos GSBE I. visszacsúszott a
tabellán a hatodik helyre.
A Pest megyei bajnokságban
szereplő második formáció az
azonos játékerőt felvonultató Aszód ellen papírformának
mondható 2,5-2,5 arányú döntetlent ért el, ezzel továbbra is
a 10. helyen áll a tabellán.
NB II. Erkel-csoport, 7. forduló
MTK Budapest II. – GSBE I.
7,5-4,5
Pest megye I/A, 9. forduló
Aszód-EGA-GSBE II 2,5-2,5
-vb-
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Röplabda – Mélyrepülés után edzőváltás

A Szabados István, Szalay Attila páros irányíthat
Edzőváltással zárult a Gödöllői
RC női felnőtt röplabda csapatának idei mélyrepülése, ugyanis
Id. Grózer György vezetőedző
lemondott, amit a vezetőség el
is fogadott. A klub házon belül
oldotta meg az edzőkérdést, így
a rájátszásból hátralévő mérkőzéseken a Szabados István (a
bal oldali képen), Szalay Attila
(a jobb alsó képen) edzőpáros
irányítja a csapatot.
A történelem ismétli önmagát,
ugyanis 2016 februárjában,
amikor is Horváth András távozott idő előtt a gödöllői kispadtól,
szintén Szabados István ülhetett
le rövid ideig a GRC kispadjára. A
mostani edzőváltás oka is ugyanez: miután a csapat, a csalódást
keltő ötödik helyen végzett az NB
I. Liga alapszakaszában, az idén
csak a 11-14. helyekért folytathatja a rájátszásban.

Szabados Istvánt, aki a gödöllői
utánpótlás szakágért is felel, az
ismételt szerepvállalásról és a
célokról kérdeztük.
– Ezúttal is tűzoltó lesz vagy
vannak hosszú távú tervei is a
kispadon?
– Egyelőre abban egyeztem meg
a vezetőkkel, hogy nyárig biztosan én vagyok az edző. A jövő

még sok mindenen
múlik és minden
bizonnyal fogunk
erről is beszélni, de
egyenlőre
nyárig
szól a megbizatás,
így én is addig tervezek.
– Mi a legfontosabb célkitűzése
a együttest illetően ebben a néhány hónapban?
– Az idő ugyan rövid, de azt szeretném, hogy a csapat elinduljon újra
felfelé. Célunk továbbá az, hogy
a fiatalokat továbbra is be tudjuk
építeni a csapatba, illetve ezt az
időszakot arra szeretnénk felhasználni, hogy az U21-es, a mi
szempontunkból éremmel kecsegtető országos bajnokság hajrájára felkészüljünk.
– Hogyan fogadták ezt a ruti-

nos, felnőtt játékosok?
– Elmagyaráztam és megértettem
velük a rövid távú elképzeléseimet, amit el is fogadott mindenki,
így álltak bele a közös munkába,
szóval ezzel nem lesz gond. A
rájátszással kapcsolatban eredmény szempontjából nincsenek
elvárásaink, de azon leszünk,
hogy a lehető legtöbb meccset
megnyerjük. Szépen és a klub
hírbónevéhez méltón szeretnénk
az évet búcsúztatni. (fotó: Régió
Plusz, grcvolley.hu).
-li-

Harcművészet – Magyar Taekwon-do bajnokság

Aranyérmes gödöllői lányok

Kiválóan szerepeltek a Magyar
Teakwon-do bajnokságban a Gödöllői Contact ITF Taekwon-do SE
versenyzői: Könczöl Alexandra
és Lovász Hanna is aranyérmes
lett.
Kókai Zsolt tanítványai ismét kitettek magukért a magyar bajnokság-

ban. Könczöl Alexandra a felnőtt
formagyakorlat 4-6 dan kategóriában szerzett aranyérmet, míg Lovász Hanna az ifjúsági korcsoportban egyéni erőtörés kategóriában
állhatott fel a dobogó legfelső fokára (a fotón a mester és az aranylányok, kép: facebbok).
-li-

I. Gödöllői KastélyFutam

Április 4. a nevezési határidő
Egy igazi élményfutásban lesz része azoknak, akik ellátogatnak április 7-én Gödöllőre, az első Kastélyfutamra.
Gyere te is, hozd el a családodat, barátaidat, hogy együtt futhassatok vagy várjátok a célban a futókat hazánk egyik
legszebb
kastélyának
parkjában, ahol Sisi királyné is
szívesen töltötte idejét. A Gödöllőn első alkalommal megrendezésre kerülő kastélyfutamot 2,5 km, 5 km, 10 km és félmaraton
távokon rendezik meg
(a kép illusztráció), a
versenyre a nevezési
határidő: április 4.
További információ:
www.fussgodollo.hu
Forrás és fotó:
facebook.com
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Megérkezett fészkéhez
az első Őrségi fekete gólyánk
A madarászokat is meglepte, milyen korán hazaérkezett az Őrségi Nemzeti Park jeladós fekete gólyája, Zoltán.
A nemzeti park munkatársai hétfőn, a szokásos tél végi fészekellenőrzés során vették észre, hogy a madár a felszálló meleg légáramlatokat kihasználva 150 méteres magasságban köröz az erdő felett. Mivel a madár fészkén „meszelésre” utaló nyomokat nem találtak, illetve
az ilyenkor szokásos fészekkarbantartás melléktermékei (ágak, gallyak a fészek alatt) is hiányoztak, a madarászok arra a következtetésre
jutottak, hogy a gólya éppen ekkor érkezett haza az afrikai telelésből.
„A Máriaújfaluban fészkelő fekete gólyáink több mint 15 éves történetében eddig ez volt a legkorábban jegyzett visszaérkezési időpont.
Korábban március 15-e előtt még nem tapasztaltuk jelenlétüket a fészek közelében. Nem volt ritka a március utolsó napjaiban regisztrált
érkezés sem. Bízunk benne, hogy rövidesen a párja is hazatalál, és újabb fészekaljjal örvendeztethetik meg a madárbarátokat.” – olvasható a nemzeti park honlapján.

Iskolások figyelem!
Emlékeztek a „Szavazz az Alsóparki kedvencekre” játékunkra? Lassan egy éve,
hogy felhívásunkra kiválasztottátok és elneveztétek a park legnépszerűbb álltait,
akik a tervek szerint kialakításra kerülő tanösvény és az ehhez kapcsolódó kiadványok főszereplői lesznek. A vörös mókus a Mogyoró, a macskabagoly az Okoska, a
mocsáriteknős a Lomha, a katicabogarár pedig a Pöttöm nevet kapta.
Most újabb játékra hívunk benneteket! Írjatok mesét, amelyben kis hőseink
szerepelnek, s ami az Alsóparkban játszódik!
A maximális terjedelem: két A4-es oldal
Beküldési határidő: 2019. május 1.
A pályázaton tüntessétek fel neveteket, életkorotokat, lakcímeteket és iskolátokat,valamint azt, hányadik osztályba jártok!
A meséket postai úton és e-mailen is eljuttathatjátok szerkesztőségünkbe. Postai úton az alábbi címre kell beküldeni: Gödöllői Szolgálat szerkesztősége (2101 Gödöllő, pf. 385); e-mailen: info@szolgalat.com
A pályázatokat szakértő zsűri bírálja el. A győztesek értékes nyereményekben részesülnek. Az eredményhirdetésre májusban, az Alsóparkban megrendezendő Nemzetközi Természetfilm Fesztiválon kerül majd sor.

Gyerekek! Találkozzatok igazi corgikkal a Városi Moziban!
Március 15-én, 16-án és 17-én te is találkozhatsz igazi corgikkal, ha a gödöllői moziban megnézed a Királynő kutyája című animációs
filmet. A műsor előtt, 12.45-től várnak téged a királyi corgik a moziban, akikkel közös fotókat is készíthetsz.
A filmvetítés 13.45-től kezdődik.

2019. március 12.
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Rejtsük el, pakoljuk el de hogyan?
Például az olyan tárgyakat, amelyeket használunk ugyan rendszeresen, de nem szeretünk
nézni és a kert képét is nagyban
tudja rontani, ami sokunkat talán
zavar is.
Ilyen tárgy mindenkinél a kuka,
ami lássuk be, nem túl változatos színekben pompázik és bár
lehet matricákkal, festéssel díszíteni, sokunknak mégis egy
nagy fekete monstrumként „díszeleg” a kertben. Ám a kukák
mellett még számtalan tárgy
van, amit használunk, de szeretnénk, ha kéznél, ám nem szem
előtt lenne.
Hogy tudjuk elrejteni úgy, hogy
még a kert egyik éke is legyen?
Egész egyszerűen úgy, hogy
körbe keretezzük. Ezt tehetjük
apácaráccsal, bármilyen futtató
ráccsal, de bármilyen kerettel,
ami elé növényeket futtatunk, de
készíthetünk olyat is, melynek

ha csak elé pár díszítő virágot,
díszfüvet ültetünk, ennek is csak
a fantáziánk és a kukatárolónk
melletti hely szab határt.
A tárolók mellett rendetlen látványt tud még nyújtani a kerti
locsolókannák, kinti cipők ös�szevisszasága is.
Őket akár egy régi polc kis átalakításával és újrafestésével szintén a kert részévé, díszévé lehet
tenni, ahogy a szerszámainknak
is készíthetünk akár régi raklapokból is díszes tartószerkezetet és a rumliból azonnal díszítő
elemet tudunk elérni.
A vegyszereknek, locsolócsőnek, akár egy elzárható szekrényt is tudunk gyártani, amit
akár régi szekrényünk hátlapjának való leszereléséből, újra
festéséből új funkciót tudunk
adni neki.
Bármelyik megoldást is választjuk, kicsit játszva a színekkel,
hozzáadva egy pár színes nö-

TURUL
GÖDÖLLŐI
ÁLLATKÓRHÁZ
(Gödöllő, Szabadság út 21.
a HÉV-fordulónál)

ÁLLATPATIKA
Hétvégén is nyitva
tartó ügyelet
9.00–19.00
Tel: 06-30-943-9898

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

teteje is van, így apró
zöldtetőt is építhetünk
rá.
Ügyes kezű családtagok egy pár óra alatt
tudnak akár régi lécekből keretet fabrikálni és
elhelyezni a kukák körül úgy, hogy könnyen
megközelíthető legyen.
Lefesthetjük
utána
olyan színnel is akár,
ami a kertünk, házunk
színeihez passzol.
Az elrejtésre szinte bármilyen növényt választhatunk, ami nekünk
tetszik. Lehet évelő futó
növényekkel beborítani,
vagy minden évben újra
ültethetjük egynyári nö-

vényekkel is. A hajnalka erre például tökéletes, mert egy virágzó,
vidám virágzuhatag takarja nyáron a hulladékgyűjtőinket. Azt is
számításba vehetjük, hogy ha
szép színt adunk a keretnek,
már magában is díszít, és nem
kell ráfuttatnunk semmit, elég,

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

vénnyel, az eddig rendszertelenül tárolt dolgainkat a kertben,
nem csak egy helyen rendben
tudhatjuk, de egy kis munkával
még kertünk díszévé is válhat.

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

Bujtás Anikó
www.bujtaskert.iwk.hu

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

A gyepmesteri tevékenységhez kapcsolódó telefonszámok (Gödöllő közigazgatási határain belül):
Kóbor ebek bejelentése: 06-70-648-0200, naponta 8-18 óráig
Gyepmesteri telep: 06-70-648-0020, munkanapokon 7-16 óráig
Állattetem bejelentés: 06-30-303-3041, naponta 8-20 óráig
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Pályázati felhívás

Pályázati felhívás

Gödöllő Város Önkormányzata pályázatot ír ki a
Testvérvárosi kapcsolatokat
érintő pénzügyi kérelmekre gödöllői magánszemélyek, intézmények,
egyesületek, civil szervezetek, alapítványok részére

Gödöllő Város Önkormányzata pályázatot ír ki a város közéleti, kulturális
egyesületei, egyesületszerűen működő közösségei, egyéb

1. Pályázat célja: Gödöllő Város Önkormányzata pályázatot hirdet
testvérvárosi hatáskörű közfeladat ellátására, civil kezdeményezések
támogatására, amelyek kizárólag Gödöllő városához és testvérvárosaihoz kötődnek.
Városunkban rendszeresek a testvérvárosokból történő vendégek fogadása, és a város viszont látogatása, a civil szervezetek és az intézmények 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 számlaszámmal rendelkező intézmények, egyesületek, civil szervezetek,
alapítványok, gödöllői és annak testvérvárosaival együttes hatáskörű
feladat ellátására. (Amennyiben magánszemély kíván pályázni, abban az esetben befogadó szervezeten – intézmény, civil szervezet,
alapítvány- keresztül tud csak pályázni!)
Pályázatot nem nyújthatnak be: egyházak, cégek, gazdasági tevékenységet folytató intézmények, valamint azok, akik Gödöllő testvérvárosain 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” aláírását követően - a szerződésben foglaltak alapján -, a pályázó bankszámlájára utalja a támogatás összegét.
A pályázó a támogatás összegét köteles a pályázatban megjelölt célra
fordítani, és a megvalósítást követően, de legkésőbb 2020. január 31ig az összeg felhasználásáról elszámolni, a jelen pályázati felhívásban
szereplő szabályok szerint. Csak olyan számla (pénzügyi bizonylat,
pénzügyi dokumentum) fogadható be, amelyről kideríthető, hogy a pályázati 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-mailen 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 - eltérés esetén a pályázat - értékelés nélkül - elutasításra kerül. Hiánypótlásra nincs lehetőség.

civil szervezetei támogatására
1. Pályázat célja: Gödöllő Város Önkormányzata pályázatot hirdet helyi
hatáskörű közfeladat ellátására, civil kezdeményezések támogatására,
amelyek kizárólag Gödöllő városához kötődnek (2011.évi CLXXV. törvény.2.§ bekezdései alapján).
2. A támogató megnevezése: Gödöllő Város Önkormányzata
3. A pályázat jellege: nyílt.
4. A pályázók köre: Gödöllőn ténylegesen működő (gödöllői székhel�lyel rendelkező), magyarországi adószámmal és számlaszámmal rendelkező civil szervezetek, egyesületek, alapítványok gödöllői hatáskörű
feladatok ellátására.
5. A pályázat tartalmi és formai követelményei: a pályázati adatlapon
minden * jelölt rész kitöltése kötelező! Más jellegű (előző évi), vagy hiányos pályázati adatlapot nem áll módunkban elfogadni. A pályázat benyújtásának kötelező elemei a dátum, aláírás. Ha a civil szervezet nem
bejegyzett, akkor is rendelkezésre áll lehetőség egy bejegyzett szervezeten keresztül pályázni. Ebben az esetben szükséges a bejegyzett
szervezet és a nem bejegyzett szervezet együttes aláírása a pályázati
adatlapon.
6. A támogató rendelkezésére álló forrás megnevezése: Civil szervezetek támogatása. Támogatási keret összege: 4.000 E Ft.
7. A költségvetési támogatásból elszámolható költségek köre: a támogatási célhoz közvetlenül kapcsolódó költségek.
8. A támogatás jellege, formája: vissza nem térítendő, egyszeri támogatás.
A pályázati tevékenység megvalósításának időtartama: 2019. január 1 - 2019. december 31-ig.
9. A támogatás folyósítása, elszámolása: Gödöllő Város Önkormányzata a „Támogatási megállapodás” aláírását követően - a szerződésben
foglaltak alapján -, a Pályázó bankszámlájára utalja a támogatás ös�szegét.
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 pályázati cél megvalósításához közvetlenül kapcsolódik.
10. A pályázat benyújtásának határideje és módja (ettől eltérni nem
lehet): 2019. március 29. (péntek) 12 óra
A pályázatokat egy példányban kell eljuttatni e-mailen keresztül a Gödöllői Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri Kabinet, Simon Edina részére:
simonedina.godollo@gmail.com címre. A pályázati adatlap 2019. március 5-től beszerezhető és letölthető a városi honlapról (www.godollo.hu/
hirek).
11. A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségei és feltételei:
Hiánypótlásra nincs lehetőség. A követelményektől eltérően - akár formai, akár tartalmi hibákkal – összeállított pályázat - értékelés nélkül elutasításra kerül.
12. A pályázatok elbírálásának határideje, főbb szempontjai:
2019. április 25. (csütörtök)
Tevékenységi körök, Gödöllőn aktív programokkal régóta működő civil
szervezetek, aktív kapcsolattartás a többi gödöllői és más civil szervezetekkel. Kizáró ok: nem lehet gazdasági és politikai tevékenységi köre
a civil szervezetnek.
13. A pályázat eredményéről történő értesítés módja és határideje:
e-mailen keresztül 2019. május 10-ig.
14. Bővebb felvilágosítás a pályázattal kapcsolatban:
személyesen a Polgármester Hivatal, Polgármesteri Kabineten (2100
Gödöllő, Szabadság tér 6.) Simon Edinánál, e-mailen a simonedina.godollo@gmail.com e-mail címen keresztül, telefonon a 06/70-886- 8747es telefonszámon.
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Orvosi ügyelet

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

Gyógyszertári ügyelet

Március 11-17.:
Sanitas Gyógyszertár, Thegze L. u. 2. Tel.: 545-585.
Március 18-24.:
Egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1. Tel.: 420-243.

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
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INGATLAN
+ Bontandó házat vagy építési telket vennék Gödöllőn!
Tel:20/944-7025
+ Gödöllőn, Kert utcában befektetésnek és építkezésnek kiválóan alkalmas gyönyörű belterületi építési telek, Egyetem
mögött 450nmes, összközműves, 17m széles, 14mós i.áron
eladó. Tel.:20/772-2429
+ Eladó lakást keresek központban! Tel:20/944-7025
+ Szadán, központban, n+3
szobás, egyszintes, ikerházfél
400m2-es telekkel eladó! Irányár: 40,9Mft Tel:20/772-2429
+ Szadán új építésű csok képes

hirdetés

n+4 szobás ikerházak eladók!
Irányár: 44MFt, www.godolloihaz.hu Tel:20/804-2102
+ Gödöllőn 390nm-es telekrésszel kulcsrakész, 108nm-es,
új építésű, CSOK képes, garázskapcsolatos ikerház eladó,
3 szoba + nappali + tetőtéri beépítési lehetőséggel. Érd: 0630-588-5889
+ Gödöllőn a Hunyadi utcára
néző kis saroktelken vállalkozásra alkalmas 200 nm-es ház
2 autó beállós garázzsal eladó.
Ára: 38 millió Ft. Tel: 06-30-2312760
+ Eladó a Kossuth Lajos utcában egy 3. emeleti, 2,5 szobás

lakás. (27,5MFt.) Tel: 06-70281-1664
+ Eladó Gödöllőn az Egyetem
téren egy 69nm-es, 2,5szobás, étkezős, téglából épült,
erkélyes öröklakás. I.á.: 27,8
mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a blahai
dombon egy déli fekvésű, tetőteres, téglából épült, szigetelt kúria, mely áll amerikai
konyhás,
teraszkapcsolatos
nappali+ 3szobából 1500nmes telken, rendezett kerttel,
riasztóval, öntözőrendszerrel
felszerelve csodálatos panorámával. I.á.: 65 mFt 0620-9194870
+ Eladó Gödöllő királytelepi részén egy 2szintes, 2generációs, 4szobás, 2konyhás, 2fürdőszobás családi ház felújítva, új
tetővel, melléképületekkel 773nm-es
telken. I.á.: 48 mFt
0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a
kertvárosban egy 3
lakásból álló családi ház saroktelken 3
garázzsal. I.á.: 49,9 mFt 0620919-4870
+ Eladó Szadán most épülő
kétszer 6 lakásos társasházban
80 és 100nm közötti lakások
kulcsrakész állapotban CSOK
és hitel lehetőséggel. Bővebb
információ Főnix Ingatlanirodánál az alábbi telefonszámon:
+36-20-919-4870
+ Eladó Gödöllőn egy 2 generációs, 5szobás, 2nappalis, 2fürdőszobás téglából épült családi
ház. I.á.: 36,5 mFt 0620-9194870
+ Eladó Gödöllő palotakerti részén egy földszinti, 2 szobás,
igényesen felújított, bútorozott
öröklakás. I.á.: 28,9 mFt 0620919-4870
+ Gödöllő kertvárosi részén
500nm-es telken lévő 130 nmes családi ház eladó. Két generáció részére is alkalmas.
Iá: 42.500.000 Ft. Tel: 06203147045
ALBÉRLET KIADÓ
+ Kiadó 1,5 szobás, bútorozott,
háztartási
gépekkel felszerelt, 1.em.
lakás Gödöllő központjában a János
utcában. Ideális 1-2
egyetemista
lány
vagy párok részére. Érd: 06-30-8542818
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+ 77nm-es 2 szobás + parkoló
és 90nm-es 3 szobás + parkoló
lakások kiadók Gödöllőn, további információ: +36 30 588 5889
+ Gödöllőn egy szoba összkomfortos kertes ház kiadó.
Azonnal költözhető. Érd: 06-209425-487
ÜZLET, IRODA
+ Szuper áron Gödöllő központjában (Szt. János utca
1/D) 18nm-es felújított IRODA ELADÓ! Programozható padlófűtéssel, mosdó- és
konyharésszel,
parkolóval,
zöldterülettel. Iár:9,9MFt. Érd:
06-20-365-4094
ÁLLÁS
+ SZAKKÉPZETT FÉRFI BETEGÁPOLÓT keresünk Kerepesen nappali munkára (reggel

8 órától este kb 19 óráig) heti
több alkalomra, hosszabb távon. Érd: 06-30-577-9661
+ TÁBLAGÉPPEL, OKOSTELEFONNAL végezhető munka!
06-20-777-1122
+ Gödöllőn a Csíkos Pizzériába kiemelt fizetéssel PULTOS
LÁNYT, PIZZA SZAKÁCSOT,
ill. a Csíkos ABC-be BOLTI ELADÓT felveszünk. Tel: 06-70772-7850 vagy személyesen a
helyszínen!
+ TAKARÍTÓI ÁLLÁSRA keresünk munkatársat hosszú távra,
GÖDÖLLŐI MUNKAHELYRE
- NAPI 8 ÓRÁRA – BEJELENTETT ÁLLÁS. ELVÁRÁSOK:
MUNKÁJÁRA IGÉNYES, PRECÍZ, ÉS GYORS, JOGOSÍTVÁNNYAL és saját gépkocsival
RENDELKEZŐ, MEGBÍZHATÓ, NEMDOHÁNYZÓ. Nettó
fizetés: 160.000,- Ft. Gödöllő
és közvetlen körzetéből, fényképes bemutatkozó levelet
várunk: email: gaalautohaz@
opelgaal.hu
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+ Parkok és kertek gondozásához keresek fiatal segítőt heti
2-3 alkalomra. Tel: 06-20-4284545
+ Munkatársakat keresünk angol nyelvű összetett irodai munkára. A fényképes önéletrajzokat az info@adjuvo-online.com
e-mail címre várjuk. Felsőfokú
végzettség előny.
+ Ingatlan vagyonértékelő állás
lehetőség. Regisztrált, számlaképes értékbecslőt keresek
Budapest és Pest megye területére azonnali kezdéssel. Érd:
ABT BALOGH Kft. 06-30-4103767 Balogh József
+ Egyesített Szociális Intézmény Igazgatója (2100 Gödöllő,
Ady E. stny. 56.) álláshirdetést
tesz közzé SZOCIÁLIS GONDOZÓ és ÁPOLÓ munkakör
betöltésére. A pályázati kiírás
részleteiről érdeklődni lehet az
intézmény igazgatójánál a 0628/512-375
telefonszámon.
A pályázatokat a szocialisotthon@upcmail.hu címre szíveskedjenek küldeni.
+ TÁRSASHÁZAK KÖZÖS
KÉPVISELETÉT VÁLLALOM.
Hívjon bizalommal: Kovács Anikó 06-70-466-4367
+ A Gödöllői Erkel Ferenc Általános Iskola takarító hölgyeket
keres azonnal munkakezdéssel, heti 20 órás (napi 4 óra)
délutáni 16.3o- től 2o.3o-ig tartó
munkaidőben. Érdeklődni, jelentkezni a 28/513-025 telefonszámon lehet.
+ Vagyonőröket keresünk helyettesítő munkakörbe telephelyre. Tel: 06-20-555-1829
SZOLGÁLTATÁS
+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS
50 nyelven, anyanyelvi, diplomás, gyakorlott szakfordítókkal!
Kedvezményes árak. I.L.I Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u.
2. Tel.: 06-20-556-2653, 06-20543-1775, e-mail: info@ili.hu,
ili.godollo@gmail.com
+ KERTGONDOZÁS. Bízza
most rám! Fakivágás, sövényvágás, bozótirtás, fűnyírás,
fűkaszálás. Füvesítés, gyepfelújítás, vegyszeres gyomirtás.
Rotációs kapálás. Gyepszellőztetés. Metszés, faültetés. Ágak,
levelek elszállítása. Ereszcsatorna tisztítás. Kert takarítás.
Gépi permetezés. Kerítésfestés. 06-30-747-6090
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+ KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés,
tanácsadás. Irodák: Gödöllő,
Szada. Tel: 30/5921856,
30/508-1380,
28/784-752
+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS, fürdőszobák,
régi fűtési rendszerek,
vízvezetékek
felújítása. CIRKÓK, GÁZKÉSZÜLÉKEK,
KONVEKTOROK karbantartása felújítása,
javítása. Tel: 06-209527-289, 06-28-476229
+
SZÁMÍTÓGÉPES
problémája van? Hívjon bizalommal, házhoz megyek. Számítógép szerelés, rendszer és
programtelepítés, vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel: 0630-333-9201
+ SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS,
TAPÉTÁZÁS. Ingyenes árajánlat! Tiszta, rendes munka! Tel:
06-20-4359-650
+ DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉLKÜL. Tóth Tamás 0670-502-5620
+ ROSSZUL ÉRZED MAGAD?
Betegségeket kiváltó lelki okok
oldása Gödöllőn ThetaHea-

ling technikával. Élj kevesebb
stresszel hosszabb ideig - elégedettségi garanciával! Kérj
időpontot most: 06-20-3674274
+ LAKÁSOK, IRODÁK KÖLTÖZTETÉSE, lomtalanítás. Pianínó-, páncélszekrény szállítás. Hétvégén is. NEER TEHER
06-70-648-7660
+ DUGULÁS ELHÁRÍTÁS falbontás nélkül. Ázások csőtörések megszüntetése. Vécék
tartályok csapok
szifonok
cseréje. Csator-

gödöllői Szolgálat 21

na kamerázás. VÍZSZERELÉS.
06-20-491-5089
+ LAKÁSSZERVIZ! -Nyílászárók, ajtók, ablakok javítása. -Zárak, zsanérok, statikus pántok
javítása, heveder zár felszerelése. -Vízszerelés: konyha, fürdő, wc. -Bútorszerelés: új, meglévő javítása. -Laminált padló
lerakás, kisebb festési munkák.
06-70-201-1292
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+ Apollo Ambulance Service
Kft. Vállalunk személyre szabott személyszállítást a nap 24
órájában. Szakrendelésre, CT,
MRI, vizsgálatokra, kórházba,
illetve onnan haza, családi eseményre, gyászszertartásra, stb.
Tel: 06-70-7702-338
+ 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
+ Azonnali kezdéssel vállalok HÁZÉPÍTÉST teljes kivi-
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telezéssel,
KŐMŰVES
M U N K Á T,
BURKOLÁST,
VÍ Z S Z E R E LÉST, TETŐJ AV Í T Á S T !
Tel:
06-70361-9679
+ REDŐNYJ A VÍ T Á S ,
GURTNICSERE akár
2 órán belül!
Új
redőny
azonnal megrendelhető!
Péter úr, 0620-3685-888
+ Műanyag és
alu redőnyök,
fix, rolós, nyíló
szúnyoghálók,
harmonika ajtók,
reluxák
2-3
hetes
gyártási határidővel! Kor-Mon
Nyílászáró
Kft. Gödöllő,
Kossuth L. u.
26. Tel.: 0630-398-48-15,
06-28-423739. Web: www.kormon.hu;
Email: kormon@invitel.hu
+ KÖLTÖZTETÉS! BÁRMIT,
BÁRHOL, BÁRMIKOR! Igény
esetén RAKTÁROZÁST, LOMTALANÍTÁST is vállalunk. Tel:
06-70-621-6291
+ FESTÉS, MÁZOLÁS gyorsan és szakszerűen! Tisztasági
festésre, üres ingatlanra kedvezményt biztosítunk. Ingyenes
árajánlat! 06-20-247-0023
+ NYÍLÁSZÁRÓK SZAKSZERŰ
beépítése, illetőleg értékesítése
kedvező áron. Ajtók, ablakok,
tetősíkablakok, garázskapuk.

Felmérés
adott
területen ingyenes.
Ajánlatkérés e-mail
címen: einbauinvest@
gmail.com
Érdeklődni:
H-P 9-17ig
06-703888-369
+ TETŐFEDÉS Régi és új tetők
javítása, tetőszerkezeti munkák, tetőfedés, ácsmunka, bádogos munka, ereszcsatorna,
Lindab tetőfedés, lécezés, fóliázás, ereszdeszkák, madárdeszkák festése, palajavítások, kúpcserép lekenése, leszögelése.
Bármilyen kisebb javításokat is
vállalok. Nyugdíjasoknak 10%
kedvezmény! Érdeklődni: 0630-526-8532
+ Kertész munkát vállalok 4
órában Gödöllő és környékén,
embert és környezetet szerető
emberként. Tel: 06-28-430-887,
06-70-592-2584
EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS
+ Gyógypedikűr: tyúkszem,
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szemölcs,
bőrkeményedés,
vastag benőtt gombás köröm
kezelése, ápolása. Talpmas�százs. Óvakodjon a feketén
dolgozó házaló kontároktól! 30
év szakmai háttér. Bárándi József 06-20-532-7275
ÜDÜLÉS
+ Kiadó apartmanok Horvátországban, Trogirnál. Családoknak
és társaságoknak is kiváló. Közel
a parthoz, nagy teraszok, teljes
tengeri panoráma, www.santafumija.hr. Érd: 06-20-467-4199
TÁRSKERESŐ
+ Keresem a jövendő társam
egy 60-75 éves hölgy személyében a jobb és szebb jövő
reményében. Érd: 06-70-2237154
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OKTATÁS
+ ANGOL és SPANYOL nyelvoktatást vállal FILMSZINKRON, könyvfordítás, vizsgaelőkészítés és korrepetálás
területén jártas FIATAL, tapasztalt nyelvtanár. Tel: 0670-559-3918
ADÁS-VÉTEL
+ RÉGISÉG. Pappné Szilvia
szakbecsüs díjtalan kiszállással vásárol antik bútorokat, festményeket, órákat,
mindenféle
szobrokat,
vitrin dísztárgyakat, ezüstöt (hibás és hiányos darabokat is), régi pénzeket,
könyveket, bizsukat és
ékszereket,
borostyánt,
mindenféle régiséget és
HAGYATÉKOT.
Legmagasabb áron vásárolunk
első vevőként! Tel: 70/9420806, 20/465-1961
+ ALMAVÁSÁR! Ismét
kapható CSÁNYI ALMA:
Idared, Zöld és KR-11-es
(Jonatán, Starking keveréke). 100-200 Ft/kg-ig.
Ugyanitt lé és cefre alma:
50 Ft/kg. Tel: 06-28-411298, 06-20-4359-650
+ KERTÉSZKEDŐK FIGYELEM! Most még a régi
áron! Érett marhatrágya 60
l-es kiszerelésben 1000
Ft/zsák. Szállítás megoldható. Rendelhető: 06-20469-9295
JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
+ AKKUMULÁTOR minden
típusú gépjárműhöz szaküzletünkben vagy kiszállítással.
Szolgáltatásaink: beszerelés,
bevizsgálás,
töltés-mérés,
szaktanácsadás. Minőségi akkuk, új akciók. Gödöllő, Dózsa
Gy. út 50. (Temetővel szemben) 06-30-536-4300, 28/611728 www.akkugodollo.hu
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EGYÉB
+ MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludányi
Méhészetből!
Akác-, Virág-, Hárs-,
Gesztenye-,
Repce krém-, Lépesméz,
Propolisz,
Virágpor,
DIÓBÉL kapható. 3kg
fölött házhoz szállítjuk.06-30-9891-721
+ Vásároljon HAMISÍ-

TATLAN, OMME zárszalagos mézet közvetlenül a termelőtől!
Akác-, Hárs-, Akáchárs-,
Napraforgóméz. 720ml-es csavaros tetejű befőttes
üveget cserébe elfogadok. Házhoz szállítás. Szabó Méhészet
Gödöllő, Lovas u.3.
28/417-913
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Beküldési határidő: 2019. március 19.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Hatfaludy Hanga, Fodor Nagyezsda
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Wéber Ferenc, Kolláthné M. Mária
A Happy Box 2000 Ft-os utalványát nyerte: Tóth Lilla
A Városi Mozi ajándékát nyerte: Lenkey János, Péterfi Eszter
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Hlavaty Győző, Nagy István
Felhívjuk tisztelt megfejtőink figyelmét, hogy a nyereménysorsoláson való részvételhez elengedhetetlen, hogy – akár postai úton,
akár e-mailen küldik be a megfejtést – a nevük mellett a pontos
postai címüket is adják meg!
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