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Bár a vasúti forgalom
megindult decemberben, a vasútállomás
és a HÉV megállója
is munkaterület, ahol
folyamatosan dolgoznak. Az új váróterem és
pénztár a régi, elbontott épület helyén kap
majd helyet, az állomás
egyetem felőli oldalán
kialakított létesítmény
a vasúti munkát fogja szolgálni. A terület
nemcsak korszerűbb
lesz, hanem új arculatot is kap. Jelenleg az
állomás szinte minden
részén zajlik a munka,
nem szabad megfeledkezni arról, hogy a
vasútfelújítási projekt
végleges befejezésére
2022 nyarán kerül sor.
Persze a fejlesztés egyes szakaszai folyamatosan készülnek. Így, többek között
még várni kell a vasútállomás perontető-
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alapítva: 1992

Modern külsőt kap
a vasútállomás

jének zárására is, mivel ezt az elektromos
munkák miatt csak vágányzár mellett lehet
elvégezni. A tervek szerint ez május végére
készül el.

Bár korábban már megírtuk, fontos hangsúlyozni, nem fejeződtek be az aluljáró munkálatai sem.
(folytatás az 5.oldalon)
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A téli szünet után tovább folytatódott 30 perc címűműsorunk. Első
vendégünk Rácz Barnabás volt. A
nagybőgőkészítő mesterrel az első
munkájáról, a műhelyéről, a jó nagybőgőről és persze Plácido Domingo
megkereséséről beszélgettünk.

A Domingo-bőgő párja
Gödöllőre került

Hatalmas megtiszteltetésnek vettem és úgy gondoltam, hogy nem
egy nagybőgőt fogok készíteni
erre a nemes alkalomra, hanem
kettőt. Benedek végül kiválasztotta a neki jobban tetszőt, a másik hangszer pedig itt maradt nálam. Gondolkodtam, hogy mi
legyen a sorsa, amikor is kipattant a fejemből,
hogy nem fogom értékesíteni, hanem a városnak adományozom. Tavaly a Pedagógusnapon ünnepélyes keretek között át is adtam.
Nagyon remélem, hogy sokat fognak rajta játszani és sokáig.
– Mennyi idő elkészíteni egy új hangszert?
– Egy embernek, ha reggeltől estig dolgozik,
akkor két-három hónap. Nálam, a műhelyben
többen szoktunk rajta dolgozni, így másfél-két
hónap alatt készítünk el egyet.

sok zenekarban is szerepel nagybőgő a műhelyből. A Domingo-bőgőn kívül talán a másik
csúcspontja az eddigi tevékenységemnek az
az, hogy 2018-ban az Operaház megbízott
négy darab nagybőgő elkészítésével. Erre
azért vagyok nagyon büszke, mert az Operaház kortárs hangszerkészítőtől több mint 100
éve nem rendelt hangszert.
– Emlékszik még a legelső munkájára?
– Igen, a legeslegelső munkámra emlékszem, de erről nem szívesen beszélek, mert
az egy nem túl jól sikerült hegedű lett. Ezzel be
is fejeztem a hegedűkészítő pályafutásomat.
Valahogy a nagybőgő jobban testhez állt nekem, talán azért, mert apukám is nagybőgős
volt. Az első elkészült hangszeremet 1994ben Avignonban tudtam kiállítani. Az egy óriási
lehetőség volt számomra akkoriban, mert ott
volt a világ nagybőgőseinek egy reprezentatív találkozója és kiállítása. Nagyon boldog
voltam, hogy meg tudtam jelenni ezzel a
hangszerrel és rögtön megrendeléseket is
kaptam ennek a nagybőgőnek köszönhetően. Ami nagyon jó dolog egy fiatal, pályája
elején lévő hangszerkészítőnek.
– Tud játszani nagybőgőn?
– A hangszeren alapszinten játszom. Ki
tudom próbálni, hogy az alap dolgok működnek-e. Tehát olyanok, mint a hangszer
beállítás, a húrok kiegyenlítetten szólnak-e,
ilyesmik. Amikor erre a szintre beállítottuk
a hangszert, akkor szoktuk először elhívni
a megrendelőt. Sok zenész van azonban,
aki már a munka folyamán is többször eljön
megnézi és ellenőrizni a hangszert.
Ha nagybőgőn nem is, de basszusgitáron játszom. 1988-ban a Művelődési
Házban indult egy jazz improvizációs tanfolyam, amire úgy jelentkeztem, hogy nem
tudtam basszusgitározni. Már gyerekkoromban is szerettem volna megtanulni, de
a szüleim nem engedték, azt szerették volna, ha komolyzenét tanulok. Aztán 28 évesen sikerült elkezdenem basszusgitározni.
Ráadásul ezen a bizonyos tanfolyamon
zenekar is alakult és ezzel a formációval
éveken keresztül jártuk az akkori gödöllői
és környékbeli klubokat. Sajnos ennek a
vége szakadt, de nagyon szeretném
még egyszer elkezdeni. Remélem sikerülni fog.
– Jutna rá ideje?
– Jutna, mert most már tudatosan
szervezem úgy az életem, hogy legyen időm
arra, amire húsz-huszonöt évvel ezelőtt nem
volt. Gyerekkori álmom volt az is, hogy legyen
egy próbatermem, egy kis stúdióm. Hála Istennek ezt is sikeresen megcsináltuk a fiammal.
Egyébként pedig, ha én nem is zenélek rendszeresen, de a fiam igen. A zenélés mellett pedig dolgozik a műhelyben, mint hangszerkészítő, mert időközben ő is elvégezte az iskolát.
Jaeger Ákos

Fotó: Tatár Attila

– Hogyan lett nagybőgőkészítő mester, ez
nem egy hétköznapi szakma...
– Érdekes, mert igazából nem is akartam
hangszerkészítő lenni, régész szerettem volna lenni. A szüleim erőteljes nyomására kötöttem ki végül a hangszerkészítő iskolában. De,
ahogy az lenni szokott, evés közben jön meg
az étvágy, és menetközben megszerettem ezt
az egészet. 15 évesen ültem be a gyalupad
mögé, inasként. A tanulókat hívták inasnak,
akik elvégezték az iskolát azokból lettek a segédek és a segédekből lettek végül a mesterek. 1983-ban fejeztem be a tanulmányaimat,
aztán még egy idős mesterhez jártam tanulni
Mátyásföldöre. Végül a szokásos vándorévek
következtek, amik során eljutottam Németországba és Hollandiába. Egy nagyon jó
német műhelyben dolgoztam két-három
évet. Majd ezt követően hazatértem és
alapítottam meg az 1990-es évek elején
a saját műhelyemet.
– Magyarországon Öné az egyetlen
nagybőgőkészítő és restauráló műhely?
– Amikor megalapítottam a műhelyem,
akkor még az volt. Azóta viszont sokan
lettünk, ami egyrészről öröm, másrészről
viszont konkurencia. Amire nagyon büszke vagyok, hogy 1999-ben többek közt
azért kaptam meg a Tíz kiemelkedő fiatal
Magyarországon-díjat, mert a második világháború után az én műhelyem kezdte el
a nagybőgő készítést és restaurálást. Sőt
2013-ban a Magyar Ezüst Érdemkeresztet
is többek közt ezért kaptam.
– Milyen egy jó nagybőgő?
A
hangszerkészítő
szempontjából
olyan, amilyet elképzelt és úgyis sikerült.
A zenész szempontjából pedig az elsődleges nem az, hogy hogy néz ki, persze az is
fontos, hogy a zenész szeme beleszeressen első látásra a hangszer be. De a legfontosabb, hogy kényelmesen tudjon rajta
játszani és azt a hangot tudja adni a hangszer, amit ő elképzelt. Valamint az sem utolsó szempont, hogy a hangszer is bele tudjon
illeszkedni a zenekar hangzásvilágába. Fiatal
segédként egyébként még nem ezt gondoltam
a hangszerekről. Akkoriban a szakmának szerettem volna megfelelni. Aztán hála Istennek
ez megfordult egy-két nagyon jó bőgős művésznek köszönhetően. Végül elkezdtünk úgy
dolgozni, ahogy mi szoktuk mondani, hangra.
– Tavaly adományozott a városnak egy
hangszert, ez milyen apropóból történt?
– Plácido Domingo egy közvetítőn keresztül
megkeresett és közölte, hogy egy fiatal tehetséges magyar nagybőgősnek, Devich Benedeknek, szeretne egy hangszert ajándékozni.
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Rácz Barnabás
– Hány hangszert készített eddig pályafutása során?
– Közel 100 nagybőgő készült el 1994 óta.
Az első hangszerekhez a fát a Gödöllő melletti
nyárfásokból hozták nekem olyan fakitermelők, akik tudták, hogy keresem a nagy, széles
nagybőgőnek való fákat. Nagyon büszke vagyok arra, hogy Magyarország szinte összes
zenekarában, illetve a régen állami hangversenyzenekar, ma már nemzeti filharmoniku-
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Caravellás szalon és könyvklub
dok olyat. De az emberek örülnek, hogy ez
más, mert ezen látszik, hogy jó alapanyagok
vannak benne.
– Honnan szerzi be a szükséges hozzávalókat?
– Mindig elmondom, amikor workshopot
tartok, hogy ez olyan, mint bárkinek a konyhája otthon. Ugyanazokban a boltokban

2016 októberében nyílt a Caravella Café. A
hely azóta rendkívüli népszerűségnek örvend és üde színfoltja lett Gödöllőnek. A kávézó megálmodójával és megvalósítójával,
Erőssy Andreával beszélgettünk.
mindig nálunk voltak az
osztálybulik, a karácsonyok, a születésnapok,
a nagy családi összejövetelek, tehát tényleg
minden. A férjem nagyon jó étvágya mellett
ezek inspiráltak engem,
hogy jókat főzzek és
süssek.
Azt tudtam, hogy ha
a gyerekeim kirepülnek,
nem akarok visszamenni irodában dolgozni, hanem szeretnék egy
bisztrót nyitni. Az első lépést ebbe az irányba
akkor tettem meg, amikor a család két évre
kiutazott Londonba, én pedig megtudtam,
hogy ott lehetőség van arra, hogy otthon
süt-főz az ember, majd keres olyan helyeket,
amelyek hajlandók megvenni a főztjét, illetve
a süteményeit. Így hát felkerestem helyeket
a környéken. Körülbelül másfél évig foglalkoztam ezzel, aztán hazaköltöztünk. Akkor
döntöttem úgy, hogy ha már kiléptem a komfortzónámból, akkor ne süllyedjek vissza,
úgyhogy csináljuk meg azt a kávézót vagy
bisztrót.
– Ha valaki esetleg még nem járt volna
Önöknél, mihez, milyen stílushoz hasonlítaná a Caravellát?
– Mindenkinek mást jelent a Caravella.
Volt, akinek Provence-ot jelentette, volt, akinek Angliát, de olyan is, akinek Stockholmot.
Mindenki belelátja azt, amit akar. Nekem a
világ van benne, amerre jártam, de legfőképpen Anglia. London az én nagy szerelmem.
– Milyen sütemények kaphatók?
– Főleg osztrák és német vonalú sütemények találhatóak meg nálunk. Tehát ezek a
morzsás sütik, piték. Nagyon sok gyümölcsöt
és magot használunk, viszont semmiféle
adalékanyagot. A Caravellában nem kaphatóak hagyományos cukrászsütemények.
Nálunk nem állnak úgy a sütik, mint a cövek,
de nincs is bennük semmiféle „cövekesítő”
anyag. Dőlnek erre, dőlnek arra, mindig azt
szoktuk mondani nevetve, hogy rusztikusak.
Egyébként ettől féltem az elején, amikor belevágtam ebbe az egészbe, hogy én nem tu-

teményeket. Mondhatom, hogy aki egyszer
volt workshopon, biztos visszatér még.
A másik fajta pedig a tematikus workshop,
amikor mondjuk egy karácsonyi süteménysort készítünk el, vagy húsvétikalács-sütés
szokott lenni. Emellett próbálom behozni a
világot is, ezért a nemzeti ünnepeken szoktam mondjuk amerikai, olasz vagy spanyol
süteményeket készíteni. Próbálok tematikusan betekintést nyújtani azokba
a konyhákba is.
– Tavaly szeptemberben megnyitották a Caravella szalonját, amivel
megkétszereződött a vendégtér. Milyen új lehetőségeket nyújt ez a bővülés?
– Alapvetően az volt a cél, hogy
minőségileg ki tudjuk szolgálni a vendégeket, mert télen, amikor a kinti
kerthelységből be kellett jönni, akkor
a folyosón mindenhol ültek már. Éreztük, hogy ezt már nem lehet a minőség megtartásával tovább csinálni.
Ezért kialakítottuk a hátsó részben a
szalonos jelleget is. Igazából nem találtam ki előre, hogy miket lehetne ott
csinálni, hogy milyen új lehetőségeket
biztosít majd nekünk a szalon. A vendégeink, mikor birtokba vették, ők láttak bele különböző dolgokat. Volt, aki
azt mondta, hogy itt lehetne az esküvői szertartása (és már volt is kettő), de volt már itt osztálytalálkozó,
vagy épp gyereknek a keresztelője. Mindig megtalálják a vendégek
azt, amit szeretnének ezzel a szalonnal. Én pedig mindig szívesen
állok ezeknek elébe.
– Egyre több vendégük van, mondhatjuk, hogy most már az ország minden tájáról jönnek?
– Tényleg nagyon megható, hogy mennyi
helyről jönnek hozzánk. Azt mondhatnám,
hogy aki eljön a kastélyt meglátogatni, azok
közül nagyon sokan betérnek hozzánk is.
De szerencsére a helyiek, illetve a környékbeliek is egyre többen vannak. Semmiképp
sem hirdetés által szeretnénk új vendégeket,
hanem a szájhagyomány útján terjedjünk inkább. Ez nagyon jól bejött eddig. A TripAdvisornak köszönhetően pedig nagyon sok
külföldi vendégünk is van.
– Mik a jövőbeli tervek?
– Arra törekszünk, ami szerintem sokkal
nehezebb, mint elindítani és felfuttatni egy
vállalkozást, hogy megtartsuk a színvonalat
és az elégedettséget. Próbáljuk színesíteni a
kínálatunkat. Egy konyhabővítés talán még
belefér. Ha ez megvalósul, akkor tudnánk
egy egészséges bisztró jellegű ebédet biztosítani.
Emellett a kulturális programok tekintetében, az irodalmi estjeinket Veiszer Alindával
szeretnénk bővíteni. Nagyon sok tervünk
van, hogy kiket hívunk még meg. Valamint
most fog majd a Caravella Könyvklub is megalakulni. Mindenképpen egy minőségi irodalmi kávézó irányába szeretnénk elmenni.
JÁ
Fotó: Tatár Attila

– Mikor döntötte el, hogy kávézót nyit,
egyáltalán hogyan született meg a Caravella?
– Az ötlet már nagyon régen megszületett.
Végzettségemet tekintve közgazdász vagyok
és 30 éves koromban született az első gyerekem. Később, a három gyerekkel főállású
anyaként otthon voltam, távmunkában dolgoztam különböző cégeknek. Aztán úgy alakult, hogy

Erőssy Andrea
vásárolok, ugyanazokat a dolgokat, amiket
otthon is felhasználok a saját konyhámban.
Egyedül a belga csokoládét veszem egy
nagyker cégtől, illetve a kávét egy kis kávépörkölőtől. De próbálunk a helyi alapanyagokra építeni. A gyümölcsöt a környező piacokról, termelőktől szerzem be. Próbáljuk a
kistermelőket is támogatni. Tőlük van a méz,
a szörpök, illetve a söröket is egy fiatal gödöllői testvérpártól kapjuk.
– Rengeteg féle-fajta sütemény van a
Caravellában, hogyan szokott inspirálódni, hogyan bukkan újabb receptekre?
– Ezekre tényleg úgy rábukkanok. Például,
ami most az egyik nagy kedvenc, a Valentin-sütink. Arra egy családi síelés során bukkantam egy osztrák lapban. Egyébként szenvedélyesen gyűjtöm a szakácskönyveket,
nagyon szeretem a folyóiratokat vásárolni.
Amikor elkezdtem a Caravellát, akkor nem
csak süteményekből, hanem ételekből is már
három könyvre való anyagom volt.
– Különböző workshopokat is tart, ezek
mennyire népszerűek, illetve milyen témájúak?
– Főleg süteményeket készítünk ezeken
a workshopokon. Az egyik fajtán a Caravella
süteményeiből készítünk el hármat. Ekkor a
résztvevők a foglalkozás előtt megbeszélik,
hogy melyik legyen az a három. Ilyenkor ezeket közösen megsütjük, megkapják a recepteket és aztán persze hazaviszik a kész sü-

4 gödöllői Szolgálat

2020. január 21.

Közélet

Végső búcsú vancsó jutka nénitől
Sok százan kísérték utolsó útjára Vancsó
Imréné Jutka nénit január 11-én délelőtt a
Dózsa György úti temetőben. Ravatalánál a
Premontrei Apátság és a Premontrei Iskolaközpont részéről Balogh Péter Piusz O.Praem apát búcsúzott, Máthé György, a Szolnok
Belvárosi Római Katolikus Egyházközség
plébánosa, címzetes prépost, kerületi esperes, és Szláby Tibor, a Budapest-Pestszenterzsébet-Kossuthfalvai Szent Lajos plébánia
plébánosa, Jutka néni tanítványaiként, személyes emlékeiket is megosztották a gyászolókkal, Seresné Ádám Csilla pedig egykori
tanítványként és későbbi pedagógus társként
búcsúzott.
Gödöllő város önkormányzata nevében
Gémesi György polgármester búcsúbeszédében Kányádi Sándor Sárga Kankalin című
versének soraival kezdte búcsúbeszédét,
majd a felelevenítette a kiváló pedagógus pályafutását, annak eredményeit, majd személyes emlékeit idézte fel.
„…Nagy hangsúlyt fektetett a tehetség
gondozásra, tanítványai rendszeresen eredményesen szerepeltek az országos tanulmányi versenyeken, sokan az ő hatására választották a pedagógusi hivatást, de sok száz
orvos, mérnök, közgazdász köszönheti Jutka
néninek sikeres felvételijéhez a matematika
és fizika felkészítést.
Mindannyiunknak példát mutatott a nevelés, oktatás iránti elkötelezettségéből, hitből,
szeretetből és alázatból.
Több mint 60 éves oktató-nevelő szolgálatát nem reflektorfényben, nem a kommunikációs csatornák felületein látványosan végezte,
soha nem a ma oly divatos „népszerűséghajhászás” vagy anyagi előnyök motiválták, hanem a mindennapok küzdelmein keresztül,

csendes harcosa volt a jövő nemzedék szakmai emberi felkészítésének. Mindezt puritán
életet élve, gyalog vagy kerékpárral közlekedve és nagy és rendíthetetlen igaz hittel.
Gyerekkoromban, amikor még személyes
kapcsolatunk nem volt, minden héten találkoztunk. Minden héten a kastélykápolnában a
11 órás szentmisén. Akkor még, bizony, sokszor nem telt meg a templom. Akkor még írták
és feljegyezték „bizonyos helyeken”, különösen pedagógusoknál, ki jár templomba. De

Gödöllőre látogatott Oleg Tulea, a Moldovai Köztársaság
nagykövete, aki a városházán találkozott dr. Gémesi György
polgármesterrel. A találkozó Zinaida Greceanii, a moldovai
parlament elnöke és küldöttsége decemberi gödöllői látogatásának folytatása
volt.
A megbeszélésen szó esett a két
ország önkormányzatai kapcsolatainak erősítéséről,
valamint a nagykövet megerősítette
Zinaida Greceanii
decemberben tett
meghívását. Ennek
eleget téve Gémesi
György még idén
ellátogat Moldovába, ahol a Magyar Önkormányzatok Szövetsége elnökeként
az önkormányzati kapcsolatok erősítése mellett az ott lévő
magyar sírok, a málenkij robotra elhurcoltak és ott elhunytak emlékhelyéről is egyeztet majd. A Moldovai Köztársaság
nagy hangsúlyt helyez ezeknek a temetőknek a gondozására, és fontosnak tartja, hogy a magyarok számára ismertek
és látogathatóak legyenek. A moldovai kormány ezen a téren
is fontos partnernek tekinti az önkormányzatokat.
(ny.f.)

Jutka néni családjával együtt mindig ott volt.
Hitét, szolgálatát nem befolyásolták politikai
kurzusok, vélt és valós fenyegetettségek. Ez
a befolyásolhatatlan, igaz hit sugárzott belőle
és adott és ad erőt sokunknak….” – búcsúzott
Gémesi György.
Vancsó Imréné Gödöllőn született, családja
anyai ága egészen az üknagyapáig bezárólag pedagógus volt: tanár, tanító, zenetanár;
apai ágon pedig mérnök ősökre tekinthet vis�sza.
A középiskoláit a gödöllői Premontrei Szent
Norbert Gimnáziumban, majd annak államosítása után a Corvin Mátyás Gimnáziumban
végző diák először a Műegyetemre került vegyészmérnök hallgatónak, majd az első tanév
kitűnő eredménnyel történő elvégzése után,
a szívéhez még közelebb álló pályára tért, az
Eötvös Loránd Tudományegyetem matematika-fizika tanári szakára. Kiváló minősítésű
diplomáját 1957-ben kapta meg, majd szülővárosában kezdett el tanítani, s 1990-es
nyugdíjba vonulása után is egészen 1997-ig
a Török Ignác Gimnázium tanára volt. A premontrei rend akkori vezetőjével, Fényi Ottó
atyával – Vancsó Imréné régi kedves tanárával együtt – szervezték meg az újraindult
iskolát. 1992- től 2001-ig az intézmény igazgató-helyettese, valamint a matematika-fizika
munkaközösség vezetője volt.
Munkáját számos díjjal ismerték el.
Gödöllő város képviselő-testülete a városban végzett több évtizedes kimagasló
szakmai és példaértékű nevelő munkája elismeréséül 1999-ben a Gödöllő Gyermekeiért, Ifjúságáért Díjat adományozta számára,
2017-ben pedig megkapta a Gödöllő város
díszpolgára kitüntető címet.
(k.j.)

Bővítések és felújítások
a kistarcsai flór ferenc kórházban

Kórházba kerülni nem jó, az azonban nem mindegy, milyen körülmények közé kerül a beteg. Városunkból – ha arra szükség van – sokan
a kistarcsai Flór Ferenc kórházba kerülnek, ahol hamarosan jelentős
munkák kezdődnek, derül ki a Magyar Építők szakportál tájékoztatásából. Most a tervezési munkák kezdődnek el az Egészséges Budapest
Program keretében, ami a Pest Megyei Flór Ferenc Kórházat, a Károlyi Sándor Kórházat, az Országos Klinikai Idegtudományi Intézetet,
az Uzsoki Utcai Kórházat, a Jávorszky Ödön Kórházat, a Szent Kozma
és Damján Rehabilitációs Szakkórházat, a Szent Margit Kórházat és
a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézetet érinti.
Mint írják, a Pest Megyei Flór Ferenc Kórház esetében a meglévő A,
B, D és G épületek felújításához, valamint 14 ezer négyzetméternyi új
épületek létrehozásához kapcsolódik a legtöbb tervezési feladat.
(db)
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modern külsőt kap a vasútállomás –
még nagyon sok munka van hátra
(folytatás az 1. oldalról)
Mind a gödöllői, mind a máriabesnyői létesítmény akadálymentes lesz, a lifteket november
végén vehetik majd használatba
az állomásokon közlekedők. A
gödöllői állomás lépcsői is fedést
kapnak, a jelenlegi állapot még
nem a végleges.
Folyamatosan megújul a HÉV
végállomása is, ahol szintén zajlanak a bontási munkák. Első
lépésként a felsővezetékeket alakítják át, majd a peront hosszabbítják meg. A munkálatok során
a HÉV folyamatosan közlekedni
fog, de egyes időszakokban csak egy vágányon zajlik majd a forgalom. Az új állomásépület a peron város felőli végén kap
helyet. Itt is perontető épül, ez köti majd
össze a HÉV-et és a vasutat.
A gépjárművel közlekedők örömére már
forgalomba helyezett felüljáró is még munkaterület. Fontos tudni, hogy a híd jelenleg ideiglenes engedéllyel rendelkezik, de
csak a gépjárművek részére.
A gyalogos forgalomnak és a kerékpáros sáv átadásának még több feltétele
van. Egyrészt a gyalogos sávhoz a Köztársaság út és az Állomás utca felől is lépcsőket alakítanak ki, ez utóbbi szakaszon
támfalat építenek, aminek az előkészületei
már megkezdődtek.
A kivitelező kérdésünkre leszögezte: a

Folyik a munka a 3-as főút
mellett is, ahol a rézsűt kell
megerősíteni. Többek között a
vízelvezetés kialakításán dolgoznak, az érintett szakaszon
szalagkorlátot fognak kialakítani.
A lakosság a kivitelezéssel
kapcsolatos észrevételekkel,
kérdésekkel az alábbi elérhető-

gyalogos- és
a kerékpáros
forgalom addig
nem indulhat
meg a hídon,
míg a munkálatok be nem
fejeződnek és a
hatósági engedélyeket meg
nem kapják. Az
átadásra várhatóan – a jelenlegi tervek szerint – szeptember elején
kerülhet sor.
Dolgoznak a zajárnyékoló falak építésén is, ezek május végére fejeződnek be,
s ekkora készül el az Esze Tamás utcai új
gyalogos átjáró is.

A Gödöllői Kastély
is szerepel a Nemzeti
Kastélyprogramban

ségeken keresheti meg a beruházó Nemzeti Infrastruktúra Zrt-t:
E-mail: godollohatvan@vasuttechnika.hu
Telefonszám: +36-30/641-0601 (hétköznap 8:00-16:00)
(k.j.)

A Jövő Élménye
a gödöllői McDonald’s-ban
Rengeteg gödöllői, talán már azt is lehet mondani, generációk vártak arra,
hogy városunkban éttermet nyisson a McDonald’s. Nos, nem sokkal lapzártánk után került sor erre a megnyitóra. A Dózsa György úti bevásárlóközpont
területén lévő Mekiben széles választékkal, az úgynevezett kioszkokon történő rendelési lehetőséggel, frissen, rendelésre elkészített ételekkel, asztali
kiszolgálással és családbarát szolgáltatásokkal várják a vendégeket.
A vendégek számára a fejlesztés legfeltűnőbb elemei ebben az étteremben is az érintőképernyős rendelésfelvevő kioszkok. Az ezeken leadott rendelések azonnal megjelennek a konyhai monitorokon. Újdonság emellett az
asztalnál történő kiszolgálás is, melynek köszönhetően a kiválasztott fogások még kényelmesebben rendelhetők meg, fizethetők ki és vehetők át.

60 milliárd forintból 34 kastély és vár újul meg a Nemzeti Kastélyprogramban, köztük a Gödöllő Királyi Kastély is. A program folytatását a múlt héten jelentették
be. A Nemzeti Kastélyprogram egyszerre szolgálja a
műemlékek megújítását, a nemzeti kultúra és építészei
örökség védelmét, valamint kulturális és turisztikai célokat is – tették hozzá.
A tájékoztatás szerint tavaly a felújítási helyszíneken
befejeződött a kutatás és a régészeti feltárás, a kiviteli
tervek és a komplex kiállítási forgatókönyvek is elkészültek. A 2017-ben indult felújítássorozat 19 kastélyt
érint, köztük a gödöllőitt is. A felújításra szánt forrásokat
hazai és európai uniós forrásokból biztosítják.
(k.j.)

Az autóval érkezőknek is kínál újdonságot
az étterem: a rendelésük leadásához és
átvételéhez a gépkocsival érkezőket mostantól kétsávos McDrive fogadja. A Meki a hét
minden napján 7 és 23
óra között tart nyitva.
Az autós kiszolgálás
(McDrive) viszont a nap
24 órájában működik.
(t.a.)
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online értékelés és otthoni ízek –
Ezt hozza az új év a Kalóriánál
Különleges kezdeményezésekkel indítja az
évet a Kalória Nonprofit Kft. Városunk gyermekétkeztetését végző cége a korábbinál
nagyobb interaktivitásra és fogyasztói elégedettségre törekszik: a diákok online értékelhetik az ételeket és új „családi” receptekkel színesítik a menüt.
Az új kezdeményezésekbe érdemes bekapcsolódni, a legaktívabb diákokra ugyanis
értékes jutalmak várnak. Az újdonságokról
Hatolkai Máté, a Kalória Nonprofit Kft. vezetője számolt be lapunknak:
– Február 1-jétől honlapunk étlap oldaláról elérhető az a felület, ahol a gyerekek
értékelhetik az általuk elfogyasztott ételeket.
Ezt mindenki azzal a felhasználói névvel és
jelszóval érheti el, amit az ételek rendelésére és a fizetési felületre való belépéshez
használ. Minden felhasználó azt a menüt
látja, amire a rendelése szól.
– Eddig is kaptak visszajelzéseket.
Ezek nem voltak elegendők?
– Az új értékelési rendszer pontosabb
képet tud majd nyújtani. Jelenleg az esetleges szóbeli jelzésekből és az ételmaradék
mennyiségéből tudunk következtetni, hogy
mennyire ízlik az étel, de ez nem mindig reális. Az, hogy egy étel mennyire fogy, például attól is függ, mennyi ideje van a gyereknek megenni. Egy csontos húst, például
egy csirkecombot tovább tart elfogyasztani,
mint egy rizseshúst. Mi pedig sokszor szembesülünk azzal, hogy a gyerekeknek nagyon
kevés idő áll rendelkezésre az étkezésre.
De az új rendszerrel azt is szűrni tudjuk,
mi az, amit szeretnek, de máshogy kellene
készíteni. Hiszen ahány ház, annyi szokás.
Azt pedig, hogy kinek mi ízlik, az is meghatározza, hogy egy család milyen tájegységből származik. Még így, a cégen belül is elmondhatjuk, ahány szakács, annyi ízvilág.

– Milyen értékelési fokozatok lesznek?
– Hat különböző szintet jelöltünk meg,
ezek között az első arra vonatkozik, ha valaki az adott ételt nem szereti – mert más az,
ha valamit nem szeretünk, és más, ha nem
ízlik – a hatodik pedig a „nagyon finom”.
– Meddig tart ez a program?
– A jelenlegi a tanév végéig, de a tervek
szerint ősszel folytatjuk. A folyamatosság
mellett szól, hogy minden ősszel új gyerekek kerülnek be a rendszerbe, és az is, hogy
folyamatosan változik az ízlésviláguk is.
– Ez minden intézményre kiterjed?
– Ez a rendszer az általános iskolában
és a gimnáziumokban fog működni, és szeretnénk, ha minél több gyermek aktívan
bekapcsolódna. Ennek érdekében a két
korcsoportban az öt-öt legtöbb értékelést leadó diákot 50-40-30-20 és 10 ezer forintos
Decatlon vásárlási utalvánnyal szeretnénk
jutalmazni az év végén.
– Mit tudhatunk a másik, most indult
kezdeményezésükről?

– Szintén február 1-jével indítjuk el „A
hét kedvence” akciónkat. Ennek a lényege,
hogy arra bíztatjuk a szülőket és a diákokat,
hogy juttassák el hozzánk kedvenc ételeiknek receptjét, s minden héten szerdán az
általános iskolai és a gimnáziumi B menübe
ezekből készítünk el egyet. Hogy egy adott
receptet használni tudunk-e persze attól is
függ, hogy az adott étel nagyüzemben előállítható-e, szállítható-e, és persze figyelembe
kell venni a rendeleti előírásokat, valamint a
bekerülési költségeket is.
Ezeket a recepteket is értékelhetik, és az
öt legtöbb és legjobb értékelést kapott étel
beküldőjét díjaznánk tanév végén, mind a
két korcsoportban. A recepteket a recept@
kaloria.hu e-mail címre küldhetik, értékelni
pedig a weblapunkról elérhető étlap felületen lehet majd. Az ehhez kapcsolódó felhívás már kikerült az iskolákba, és bízom
benne, hogy lesz annyi jelentkezés, amivel
február 1-jével el tudunk indulni. Remélem,
hogy ez a két kezdeményezés a diákok és
szülők megelégedésére fog szolgálni!
K.J.

NAT: változások a közoktatásban
Átalakuló tantárgyak és új olvasnivalók, valamint a pedagógusok
tiltakozása jellemzi a hamarosan megjelenő új, átdolgozott Nemzeti alaptantervet (NAT), ami azonban nem azonos az új NAT-tal.
Átstrukturálták, és részben át is nevezték a műveltségterületeket
a NAT szeptembertől életbelépő új változatában, amely új szerzőket is szerepeltet az irodalomórák kötelező és ajánlott olvasmányai
között. A várhatóan a héten a Magyar Közlönyben is megjelenő
változtatásokról nemrég számolt be a Magyar Nemzet. Az új elképzelések jelentős viharokat generáltak az oktatásban.
A lap a 2019. decemberi keltezésű, már kormány-előterjesztés
formájába öntött, tehát nagy valószínűséggel végleges verzióból
származó információi szerint a jövőben nem lesz például mozgóképkultúra és médiaismeret, de az új elképzelések szerint ezeket
az ismereteket továbbra is fogják tanulni a diákok.
A jelenlegi technikát és informatikát összeolvasztják és a lap
szerint a technológia címszó alatt fogják tanítani, az Ember és
természet a továbbiakban Természettudomány és földrajz néven
kerül majd a tantervbe.
A heti maximális óraszám a korábbi 35 helyett ezentúl „csak” 34
lehet középiskolában, még a legfelső évfolyamokon is.
Az irodalom terén is sok a módosítás. Eszerint általános iskolában továbbra is kötelező Arany János Toldija és Petőfi Sándor
János vitéz című elbeszélő költeménye, de megjelenik a kínálat-

ban Csukás István, Jókai Mórtól
A nagyenyedi két
fűzfa című elbeszélés, Mikszáth
Kálmántól pedig
három művet is
bevettek.
A korábbinál
többször szerepel a tantervben Wass Albert és Szabó Magda, előkerülnek Reményik Sándor művei, de megjelenik ajánlottként az angol krimiíró,
Agatha Christie is. Bekerült a tantervbe továbbá Kecskeméti Vég
Mihály, Kittenberger Kálmán, Gyóni Géza, Széchenyi Zsigmond,
valamint Kós Károly és Romhányi József munkássága is.
A középiskolai évfolyamokon pedig bekerült Jókaitól A huszti beteglátogatók, Wass Albert Adjátok vissza a hegyeimet című regénye, továbbá újdonság Herczeg Ferenctől a háromszor is irodalmi
Nobel-díjra felterjesztett Az élet kapuja című regény.
A tárca folyamatosan hangsúlyozza, hogy a hamarosan életbelépő NAT nem új, hanem a réginek a módosítása.
Lapzártánk idején még mind a szakma, mind a diákok azt várják,
hogy megjelenjen a végleges változat.			
(j.)
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Több száz fát tesznek rendbe a következő hetekben
A tél a faápolási munkák ideje.
Az elmúlt hetekben a VÜSZI
meg is kezdte a munkát, és a
következő időszakban több, mint
négyszáz fán végzik el a szükséges beavatkozásokat. De ez
csak az első kör!
A múlt héten a Rét utcában
végezték el a metszéseket, a
hét elején pedig meg is kezdték
a munkát a Körösfői utcában, de
dolgozni fognak a Kertvárosban
is. Többek között a Kiss József,
a Nagyvárad és a Kodály Zoltán
utcában kerül sor a szükséges
metszésekre. A munkába február végéig a Királytelepet és a
Rögest vonják be.
Mint megtudtuk, az idei program az első körben 435 fát érint.
A szakemberek előzetes felmérések alapján döntöttek a beavatkozások mértékéről. Eltávolítják a száraz és beteg, valamint
a fagyönggyel fertőzött ágakat.

Ezek mellett – megelőzve, hogy az ELMÜ
végezzen metszéseket, amik rendszerint
jelentős felháborodást
okoztak a lakosság
körében – szakemberekkel, felügyelet mellett elvégzik az ágak
eltávolítását az elektromos vezetékek környezetében. Szintén
sor kerül azoknak az
ágaknak az eltávolítására, amik az utak űrszelvényében veszélyeztetik a közlekedés
biztonságot.
A tervek szerint napokon belül megkezdődnek a munkák az
Alsóparkban is. Most a palotakerti lakótelep közelében kezdődik meg a munka, ahol a cserjés
területek tisztítására kerül sor. A

Téli feladatok:
nemcsak hókérdés
A téli hideg jelentősen befolyásolja, a szabadban végezhető munkákat, de így is
bőven akad dolga a VÜSZI
munkatársainak.
Folyamatosan zajlanak a
közterület takarítási munkák
a város egész területén, valamint a csapadékmentes
időszak lehetővé teszi a burkolt árkok takarítását is. Ezt
a Podmaniczky, a Lumniczer,
a Munkácsy, a Ganz, a Kikerics, a Nagyvárad, a Kodály
Zoltán utcában, valamint a
Szabadság úton végezték el.
A fagyok és a hőingadozás nem kedvez az utak
állapotának, amikor az időjárás engedi, elvégzik a szükséges burkolatjavításokat,
de az ilyen téli javítások legtöbbször csak átmenetileg
jelentenek megoldást. A sérült burkolatok tartós javítására a fagyok után kerülhet
sor.
Bár az idei télen eddig még
nem volt sok hó, a csúszásmentesítésre a fagyok miatt
szükség volt és a következő időszakban is szükség
lesz. A téli ügyelet minden
hajnalban bejárja a városi
utakat, és feltérképezi, hol
van szükség beavatkozás-

ra. Mivel Gödöllő nagy része
védett vízbázis felett terül el,
a VÜSZI a csúszásmentesítés során fokozottan figyel a
kijuttatott szóróanyag men�nyiségére, és folyamatosan
növelik a környezetbarátabb
szóróanyagok mennyiségét.
Nem árt tudni, a csúszásmentesítésről nem csak a
VÜSZI feladata gondoskodni. A VÜSZI a kerékpárutak
és az önkormányzati tulajdonú épületek előtti járdák
takarítását végzi, a gyalogos
közlekedési utakat azonban
azoknak az ingatlantulajdonosoknak kell rendben tartani, akiknek az ingatlana előtt
található. Ez egyaránt vonatkozik a különböző cégekre és
a magánházakra is. A lakótelepeken és a társasházak
esetében a közös képviselők
feladata a járdaszakaszok
tisztántartásának, csúszásmentesítésének megoldása.
Erre nem árt fokozottan odafigyelni, mivel a csúszós járdán véletlenül bekövetkező
balesetért a tulajdonos anyagi felelősséggel tartozik, ami
nem ritkán élethosszig tartó
kötelezettséget jelent.
(Bne)

beavatkozást követően a terület
átláthatóbb és fenntarthatóbb
lesz, többek között könnyebb lesz
a tisztántartás is. Barna Dániel,

a VÜSZI főkertésze lapunknak
leszögezte: a cél nem a cserjék
kivágása, hanem azok ápolása, s
ezzel megújítása.
K.J.

Matricariadó!
Fontos határidó jön az
autósok számára, amire
nem árt odafigyelni. Január 31-ig érvényesek
az
autópálya-matricák,
így aki a múlt évben éves
matricát vásárolt, annak
– ha még nem tette meg
– ideje gondoskodni a
2020-ra szóló megyei és
országos úthasználati jogosultságról.
Ezek személyesen és
digitális felületeken is
megvehetők. Áruk nem
változott, az állami útdíjszolgáltató online felületén (ematrica.nemzetiutdij.hu) vásárolva kényelmi díjat
sem kell fizetni. SMS-sel ugyanakkor nem váltható elővételes
jogosultság, mivel ilyenkor a
vásárlás napja az érvényesség
kezdete. A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. adatai sze-

rint az elővételes fizetés egyre
népszerűbb, az idei esztendőre
szóló matricák december 1-jén
indult értékesítése már az első
héten csúcsot döntött. A legjelentősebb, több mint 85 százalékos növekedést az országos
jogosultságok
értékesítése érte
el.
Az éves matricák a következő év januárjának végéig
érvényesek,
vagyis a 2020-as
autópálya-matricák 2021. január
31-ig használhatók.
(ny.f.)
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Elkészült Gödöllő város helyi klímastratégiája
A KEHOP-1.2.1 – Helyi klímastra- éghajlatváltozás várható negatív
tégiák kidolgozása, valamint a klí- hatásainak csökkentésére kétfématudatosságot erősítő szemlé- le válasz együttes alkalmazását
letformálás - pályázati konstrukció igényli: az üvegházhatású kiboáltal elnyert támogatás részeként csátások csökkentését, és az elvalósult meg az Euro Ökoland kerülhetetlen éghajlatváltozáshoz
Alapítvány klímavédelmi szakér- történő alkalmazkodást.
tője által készített Gödöllő Város Míg a klímaváltozás mérséklése
Klímastratégiája, mely a 2019. de- globális összefogással érhető el,
cemberi képviselő testületi ülésen addig a kedvezőtlen hatásokra várható többlethalálozást hőhullávaló felkészülés – a hatások jel- mos időszakok alatt, a 2021-2050
került elfogadásra.
Helyi szintű klímavédelmi straté- legének és mértékének nagymér- közötti időszakra a Gödöllői-kisgiával már több hazai nagyobb tékű területi differenciáltsága miatt térségre 154%-os többlethalálováros és település is rendelkezik. –területi szinten valósítható meg a zás növekedést jelez. Az előrejelzések egyrészt aggasztóak,
Miért fontos a helyi szintű klí- leghatékonyabban.
Az elkészült klímastratégia legfon- másrészt elgondolkodtatók, de az
mastratégia elkészítése?
mindenképpen kijelenthető, hogy
Magyarország globális és európai tosabb megállapításai:
léptékben is különösen sérülé- A Gödöllő-dombság természeti hatékony és előremutató telepükeny területnek számít az éghaj- és táji értékekben gazdag terület, lési szintű összefogást igényel a
latváltozás várható hatásait tekint- ugyanakkor a fővárosi agglomerá- klímaváltozáshoz történő alkalve, ugyanakkor a klímaváltozás ciónak köszönhetően egyre in- mazkodás.
hatásaival szembeni sérülékeny- tenzívebb terhelés alatt áll. Amire A város helyzetéből adódóan
ség jellege viszonylag nagy
területi különbségeket mutat az országon belül. Hazánkban tíz kiemelt problémakörben találkozunk a
klímaváltozás hatásaival,
ezek a következők: árvíz
általi
veszélyeztetettség,
belvíz általi veszélyeztetettség, villámárvizek (hirtelen
lezúduló nagy mennyiségű
csapadék), aszály, ivóvízbázisok
veszélyeztetettsége, természeti értékek
veszélyeztetettsége, erdő- Gödöllő üvegházhatású gáz kibocsátásának ágazatok
tüzek, turizmus veszélyezszerinti megoszlása
tetettsége,
hőhullámok,
építmények viharkitettsége. Ezen nagyon oda kell figyelni a jövőben, (dombvidéki terület, vízválasztó
problémakörök érintettsége, illet- az a sérülékeny vízbázis. A felszínt környezete, koncentrált beépíve jellegzetességei kerültek kifej- borító talajok rossz vízháztartása tettség) vízkár-elhárítási szemtésre a városi klímatanulmányban. miatt a vízbázisok érzékenyek a pontból a szélsőséges időjárási
Sokaknak a klímaváltozás legin- lehulló csapadékok mennyiségére eseményeknek (rendkívül intenkább nyáron jut eszébe, az akkor a térségben. A város helyzetéből zív csapadékoknak) van fokozott
tapasztalt rendkívüli hőséget érzik adódóan (dombvidéki terület, víz- jelentősége. A földrajzi és domtúlzónak és egyre erősebbnek év- választó környezete, koncentrált borzati adottságokból adódóan
vízkár-elhárítási Gödöllőn a villámárvizek kártétele
ről évre. A nyaranta érkező hőhul- beépítettség)
lámok kimutathatóan megemelik szempontból a szélsőséges idő- ellen kell felkészülni. Rendkívüli
a többlethalálozás arányát – első- járási eseményeknek (rendkívül időjárási körülmények között a pasorban az idősek és keringési be- intenzív csapadékoknak) van tak vízhozama meghaladhatja a
tegséggel rendelkezők, valamint a fokozott jelentősége. Az előrejel- kiépítési vízhozamot, ekkor a pakisgyermekek számára kockáza- zések szerint a gödöllői kistérsé- tak kilépve medréből elöntheti az
tos ez az időszak. Addig, amíg je- get a Nemzeti Alkalmazkodási és alacsonyabban fekvő területeket.
lenlegi éves szinten 18-20 hőség- Térinformatikai Rendszer (NA- A legmélyebben fekvő területek
nap várható a nyári időszakban, TéR – klímamodelleken alapuló az egyszerre lezúduló hatalmas
addig ez az előrejelzések szerint térinformatikai hazai rendszer) mennyiségű esővizet nehezen
2021-2050 között 48 hőségnapra szerint elsősorban a hőhullámok, tudják felszívni, itt a talajvíz is jefog emelkedni ez a szám. Önma- villámárvizek, csapadékeloszlás lentős mértékben megemelkedgában ez az adat is aggodalomra kiszámíthatatlansága, invazív fa- het. Az utóbbi évtizedek során a
jok megjelenése fogja leginkább díszburkolatok és szilárd felülead okot.
Ma már tudományos egyetértés érinteni. A modell a hőhullámok tek aránya megnőtt a városban
van abban a tekintetben, hogy témakörében kistérségi szintre – magántulajdonú területeken a
a klímaváltozás elsődleges oka vonatkozóan tartalmaz adatokat, felület növekedését nem követte
az emberi tevékenységből szár- így a sérülékenység-vizsgálat az ingatlanon belüli csapadékmazó üvegházgáz kibocsátás esetében is ezekre kapható in- víz elhelyezés megoldása, ezért
megnövekedett mennyisége. Az formáció. A rendszer vizsgálja a a csapadékvíz több esetben is a

közterületi rendszert terheli. Hatékonyabb szabályozással ezt ellensúlyozni lehet.
A város területére úgynevezett
üvegházgáz leltár is készült -, kiszámításra került a kibocsátott
üvegházhatású gázok mennyisége is. A város teljes üvegházgáz
kibocsátása évente 167 139,39
ezer tonna, amely Magyarország
összes kibocsátásának 0,35%-a.
A város mérete szempontjából ez
átlagos kibocsátásnak felel meg.
Gödöllőn a legtöbb üvegházhatású gáz kibocsátást az energiafogyasztás okozza, ezt követi a
közlekedés és az ipar.
A tanulmány nevesít közép- és
hosszú-távú célokat a kibocsátott üvegházhatású gázok csökkentésére, ennek elérése pedig
intézkedéseket jelöl meg települési szinten. Egy település gazdaságának szerkezete, továbbá
a lakosság társadalmi-gazdasági
helyzete jelentősen befolyásolja
mind az üvegházhatású gázok
kibocsátásának mértékét, mint
pedig az alkalmazkodási lehetőségeket a klímaváltozás jelenlegi
és várható hatásaihoz. Pozitív,
hogy Gödöllő városa az országos átlagnál kedvezőbb gazdasági mutatókkal rendelkezik. A
jobb gazdasági jellemzők átlagon
felüli alkalmazkodási képet vetítenek előre a klímaváltozáshoz.
Szintén pozitív jellemző, hogy
Gödöllő kivételes adottságainak
köszönhetően közigazgatási területének közel fele erdőterület. Már
több olyan beruházás is történt a
városban, melyek közvetve a kibocsátott üvegházhatású gázok
csökkentését fogják eredményezni, ide sorolandók az energiahatékonysági (fűtési korszerűsítések,
napelem, napkollektor), illetve a
kerékpárút fejlesztések is, közösségi közlekedéshez kapcsolódó
beruházások.
A város honlapján elérhető volt
egy klímaváltozással kapcsolatos kérdőív, melyben az itt élők
fejthették ki véleményüket/észrevételeiket a témában. A beérkezett válaszadók több mint 90%-a
hallott már a klímaváltozásról, és
elismerik, hogy már jelenleg is
hatással van az életükre. 97%-uk
szerint szükséges az önkormányzatnak helyi szinten is lépéseket
tennie a klímaváltozáshoz történő
alkalmazkodáshoz. Erre jó kiinduló alap az elkészült klímastratégia,
mely a város honlapjáról letölthető.
(X)
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Törökös diákok Wageningenben
Gödöllő és Wageningen kapcsolatának egyik pillére a Török
Ignác Gimnázium és holland
testvérvárosunk Pantarijn iskolájának együttműködése. A két
intézmény között rendszeresek
a látogatások, a közös projektek.

Januárban a Török Ignác Gimnázium diákjai látogatták meg
holland barátaikat. A huszonhat

diákot és az őket kísérő pedagógusokat gazdag program
várta, a küldöttséget a wageningeni városházán Geert van Rumund polgármester is fogadta.
A január 6-11 közötti látogatás
a holland történelem megismerésére és a személyes kapcsolatok erősítésére
egyaránt lehetőséget
adott. Idén 75 éve,
hogy véget ért a II.
világháború, s az évforduló kapcsán sok
jubileumi eseményre készül a város.
Bár az ünnepségek
nagyrésze májusban
lesz, a gödöllői vendégeket már a jubileumra készült csokoládéval ajándékozták
meg.
Az iskolai program
keretében a diákok
részt vettek politikai
eszmecserén, a művészeti témájú foglalkozások keretében
pedig Van Gogh inspirációjára festményt
készítettek. A törökös
diákok ez alkalommal paprika maggal lepték meg
testvériskolájukat. A magok
helyét előkészítették, így a wa-

Kémiaverseny a Madách
Iskolában

Idén már 6. alkalommal szerveztük meg a környező általános iskolás diákok számára
kémia versenyünket. Az első
fordulóban a tanulóknak 3 fős
csapatokban otthon kellett egy
feladatlapot kitölteniük, valamint egyéni tervek alapján
periódusos rendszert készíteniük. 150 évvel ezelőtt alkotta
meg Mengyelejev, orosz tudós
az első periódusos rendszert,
amelybe az akkor ismert elemeket sorolta be, növekvő tömegük alapján. A diákok rendkívül ötletes, jól használható,
hétköznapi életben is hasznosítható táblázatokat készítettek.
A döntőbe 5 iskola 6 csapata
jutott tovább:
• Hajós Alfréd Általános Iskola
Gödöllő (2 csapata)
• Petőfi Sándor Általános Iskola
Gödöllő

• Fabriczius József Általános Iskola Veresegyház
• Szent László Általános Iskola
Mogyoród
• Csengey Gusztáv Általános
Iskola Aszód
A kísérleti-gyakorlati feladatok
elvégzése után a diákok a periódusos rendszerhez kötődő

geningeni iskolakertbe jövőre
már a magyar paprika is megteremhet. A látogatáson Fábián
Bertalan, a Török Ignác Gimnázium igazgatója is részt vett,
aki szakmai tapasztalatcserét
folytatott San van Donselaaral,
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tett látogatás. Persze – mint
mindig – most is voltak könyedebb programok. Így például
városnéző hajótúra Amszterdamban, korcsolyázás és Wageningen felfedezése egy selfie
túra alkalmával, no és persze a
jóízű beszélgetések, barátságok kötése, amire kiváló lehetőséget adott, hogy a gyerekeket
a holland családok látták ven-

a Pantarijn iskola igazgatójával.
Mivel az intézmény idén ünnepli
fennállásának 25. évfordulóját,
a gyerekek a helyi városi múzeumban megtekintették az iskola történetét bemutató kiállítást
is. A gazdag programok között
meghatározó volt a gödöllői
gyerekek számára az amszterdami Anna Frank múzeumban

dégül. A program során az Török Ignác Gimnázium részéről
Szedmák Ágnes és dr. Fekete
Sándor szervezőtanárok kísérték a diákokat. A következő
találkozóra Gödöllőn kerül sor,
a wageningeni diákok március
12-17 között vendégeskednek
városunkban.

kérdésekre keresték a választ.
Feladatuk: Mengyelejev levelének kiegészítése, elemek
felismerése különböző adatok
felhasználásával, valamint a

megillető helyet.
I. helyezett: Kálmán Dorka,
Rudolph Maja, Horváth Máté
Fabriczius József Általános Iskola (felkészítő tanár: Demeter
Dóra)
II. helyezett: Thúróczy Timon,
Hodul Abiáta, Veres Ramóna,
Csengey Gusztáv Általános Iskola (felkészítő tanár: Schreiner
Éva Gyöngyi)
III. helyezett: Szabados Natali, Balogh Gitta, Juhász Janka,
Szent László Általános Iskola
(felkészítő tanár: Percze Judit)
A diákok jutalmazását a következő cégek támogatták: Sanofi
Aventis Budapest, Szent István Egyetem Gödöllő, Humán
BioPlazma Gödöllő, Food Base
Kft. Gödöllő, Richter Gedeon
Gyógyszergyár Zrt. Budapest,
Váci Szakképzési Centrum.
Annak tudatában, hogy ismét
hozzájárultunk a kémia népszerűsítéséhez, jövőre újra megrendezzük a kémia versenyt.
Szabadszállási Ágnes
versenyszervező

tudós arcképének összerakása
puzzle darabokból.
Ez idő alatt a felkészítő tanárok
Szabó György gödöllői méhész
előadását hallgatták meg, aki
szakmájának rejtelmeibe avatta
be a hallgatóságot. A verseny
részvevői jó hangulatú, szoros
küzdelemben vívták ki az őket
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Tavaszváró kertbarátok

Télen sem tétlenkednek a Gödöllői Kertbarát Kör tagjai. Tél
ide, január oda,
néhány napja munkához
láttak a Civil
Ház udvarán, és előkészítették
a magaságyásokat a
tavaszi
munkákhoz.
A magaságyások a
Petőfi iskola tanulóinak készültek, akikkel a kertbarátok nagysikerű iskolakert programot
dolgoztak ki. Ennek során a diákok nem csak a növényekkel
ismerkednek meg közelebbről,
hanem a kiskert művelés fortélyaival is. A kezdeményezés
a tanárok, a diákok és a szülők

körében egyarát sikeres. A gyerekek örömmel segédkeznek
az ültetésben a növények gondozásában és később persze
a szüretelésben is,
ami nem
meglepő,
hiszen
sokan közülük – ezt
leszámítva
- csak a boltok polcain
találkoznak
a zöldségekkel,
gyümölcsökkel. A napokban elvégzett
munka során a gallyak és a
komposzt tetejére fölkerült.
Erre tavasszal marhatrágyát és
termőföldet tesznek, majd jöhetnek a magok és a palánták.
Fotó: Berze Péter

Megkezdődött az
ökumenikus imahét
A Magyarországi Egyházak
Ökumenikus Tanácsa (MEÖT)
2020. január 19-26. között szervezi az Ökumenikus Imahetet.
Az országos nyitó istentiszteletet 2020. január 19-én, vasárnap 18 órakor tartották a Kálvin
téri református templomban.
Igét hirdetett dr. Erdő Péter bíboros és Kondor Péter evangélikus püspök, a MEÖT alelnöke.
A liturgiában a MEÖT tagegyházainak vezetői szolgáltak.
A Krisztus-hívők egységéért
folytatott imahét 2020-as anyagát a máltai és gozói keresztény

egyházak készítették. A máltai keresztények február 10-én
nemzeti ünnep keretében ün-

neplik Szent Pál
hajótörését, ezzel
jelzik és köszönik
meg a keresztény
hitnek a szigeten
való megjelenését. Ehhez kapcsolódik
az imahétre választott
igeszakasz,
amit
az
ünnepen szoktak felolvasni az Apostolok Cselekedeteiből: „… nem
mindennapi emberséget
tanúsítottak irántunk…”
„…igen emberségesen
bántak velünk…” (ApCsel 28,2).
A nagyszabású ökumenikus programsorozatba
évről-évre bekapcsolódnak a gödöllői egyházi
közösségek is.
Január 20-án a Szentháromság templomban
Lőrik Levente baptista
lelkipásztor várta a híveket a közös imaalkalomra.
Lapzártánkat követően pedig

az alábbi helyszíneken lehetet
kapcsolódni az imahét alkalmaihoz, amelyek minden nap 18
órakor kezdődnek:
21., kedd: Evangélikus templom – Hugyecz János plébános
(utána szeretetvendégség)
22., szerda: Máriabesnyői Bazilika – Balogh Tamás református lelkész
23., csütörtök: Baptista imaház – Sivadó János görögkatolikus parókus
24., péntek: Görögkatolikus
templom – Ullmann Péter Ágoston O. Praem.
25., szombat: Református
templom – Sztankó Attila plébános (utána szeretetvendégség)

2020. január 21.
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A Zöld Óvoda is részt vesz a TIGÁZ programjában
Komposztláda kihelyezésével
nyitották az újévet a Gödöllői Zöld Óvoda óvodásai, akik
különleges környezetvédelmi
edukációs programban vesznek részt. A TIGÁZ Zrt. Töltsük
újra a természetet! elnevezésű programját Kelet-Magyarország öt városában indította
el, köztük Gödöllőn is. A cél
megmutatni, hogy kis tudatossággal segíthetjük a környezetünket a megújulásban, illetve
felhívni a figyelmet az egyéni
felelősségvállalás jelentőségére.
Naponta egy kiló szemetet termel egy átlagember, és ez akár
30 százalékkal is csökkenthető, ha a kidobásra ítélt hulladék
szerves része nem a kukába,
hanem a komposztálóba kerül.
Erre hívja fel a figyelmet a TIGÁZ
Zrt. Töltsük újra a természetet!
programja is, amely során Kelet-Magyarország öt városának
(Eger, Debrecen, Hajdúszoboszló, Miskolc, Gödöllő) öt óvodájában tart játékos, edukációs
élményprogramot, így Gödöllőn,
a Gödöllői Zöld Óvodában is.

A projekt célja, hogy az óvodások – és rajtuk keresztül a
családjaik – tapasztalati úton
szerezzenek ismereteket a
komposztálásról, és megismerjék a természet ciklikusságát és
újratermelő erejét, amelyhez kis
odafigyeléssel és tenni akarással ők is hozzá tudnak járulni.
A program során az óvodákba
komposztládák kerülnek, amelyeket az ovisok a nevelőikkel
közösen töltenek, gondoznak

majd. A kihelyezett komposztálók májusra már kész humuszt
is termelnek, amelyből – családi
önkéntes nap keretében – ehető
kertet, virágágyást hoznak létre
a pedagógusok, a gyerekek és
a TIGÁZ dolgozói közösen. A
program szakmai partnere a
GATE Zöld Klub.
„A célunk, hogy megmutassuk
munkatársainknak és környezetünknek, hogy a megújulásra
való képesség mindenütt tetten

A legkorszerűbb pályákat
kínálja a SZIE

Az év első, az
egész ország
ifjúságát megmozgató eseménye volt a
január
9-11.
között
zajló
Edutacio Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás
a
Hungexpo
területén. A három nap alatt a
gödöllői vonatokon is ezernyi, jórészt érettségi, még előbb egyetemválasztás előtt álló fiatal utazott Kőbánya-felsőre. Az egyetemek és főiskolák képzési kínálatának nagy mustráját huszadszor
rendezték meg, és azt, hogy mekkorát változott közben a világ,
talán éppen a Szent István Egyetem standjánál lehetett megtapasztalni.
A mezőgazdasági – tágabb értelemben élelmiszergazdasági –
pályák ugyanis mára a legkorszerűbbek közé emelkedtek, hiszen
közvetlenül hasznosítják a műholdak szolgáltatta adatokat, és a
drónok is polgárjogot nyernek a mindennapi agrárgyakorlatban.
A Szent István Egyetem gödöllői és budapesti karai dékánoktól
a tanulmányi munkatársakig széles „fronton” vettek részt a hallgatótoborzásban, s kiegészítették őket a jelenlegi hallgatók is.
Nyolc képzési terület 21 alap- és 35 mesterszakja várja a pályaválasztókat, akik közül a legjobbak diplomáik megszerzése után
akár tíz doktori iskolában is készülhetnek tudományos pályára.

érhető. Az emberben magában éppúgy, mint a természetben vagy a társadalomban. Ezért a társadalmi
fenntarthatósági programjainkban is ennek a megélésére összpontosítunk” – mondta el Végh Zsófia, a TIGÁZ
kommunikációs vezetője.
„Óvodánkban a fenntarthatóság és környezettudatosság szellemében próbálunk
értékeket átadni a gyerekeknek, formálni a környezettel kapcsolatos viselkedési
kultúrájukat” – ismertette
Tiborczné Garai Katalin, a
Gödöllői Zöld Óvoda vezetője. Óvodánkban fontosnak
tartjuk, hogy ne csak elvegyünk,
hanem vissza is adjunk a természetnek. A komposztálás egy
nagyon jó lehetőség most számunkra, ráadásul ebbe a programba a szülők bevonása is
lehetséges. Célunk a családdal
együttműködő szemléletalakítás, mely megalapozza a gyerekek környezettudatos látásmódjának kialakulását” – tette hozzá
a vezető.

Galambászokat ismertek el
a nemzetközi kiállításon
Mit jelent a
postagalamb
a XXI. században, az internet, az e-mail,
az sms és a
Viber
korában? Tradíciót!
Erre helyezték
a hangsúlyt a
Magyar Postagalamb Sportszövetség
nemzetközi
kiállításán és
díjátadóján. A
Szent István
Egyetemen
megtartott rendezvényen számos elismerést adtak át. A kitüntető címeket
64. alkalommal ítélték oda. A díjak számos hazai neves galambász nevét viselik: Nyitrai Ferencét, aki a nemzet galambásza volt, Újházy Péterét, akinek a nevéhez fűződik az
özvegy módszer népszerűsítése, vagy Bíró Józsefét, akinek
vérvonalai az 50-es évek óta töretlenül megtalálhatóak a
legjobbak között. Munkájuk elhivatottságuk példa a jelen és
a jövő generációinak egyaránt.
A rendezvényen részt vett dr. Nagy István agrárminiszter,
Hegyi György, a Magyar Postagalamb Sportszövetség elnöke és Bajkó Norbert, Gödöllő város alpolgármestere.
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Emlékezés
Wass Albertre

Hagyományosan Wass Albert
szobránál rendezett megemlékezést a Gödöllői Református
Líceum az erdélyi író és költő
születésének évfordulóján. Az
intézmény testvériskolája az író
alma materének, a nagyhírű kolozsvári Református Kollégiumnak. A rendezvényen ez alkalommal az író családjának történetét
is megismerhették a megjelentek.
A megemlékezést hagyományosan koszorúzás zárta. Wass
Albert írásai meghatározóak az
erdélyi magyar irodalomban, a napokban elfogadott Nemzeti Alaptantervben a korábbinál nagyobb
hangsúlyt kapnak. Így például
tananyag lesz az Adjátok vissza a
hegyeimet című regénye.

Erzsébet klub a Gödöllői
Városi Könyvtárban
A királyné huszárja címmel filmet vetítenek
az Erzsébet-klub idei első programján f e b ruár 10-én, hétfőn 17 órától.
Itthon vannak a királyék? – kérdezték egymástól hitetlenkedve a gödöllőiek 1935 őszén. A kastélypark
előtt udvari fogat hajtott át, az erkély alatt cigánybanda hangolt.
A Gödöllői Hírek beszámolója
szerint „A kastély előtt békebeli
kék atillás katona posztolt s a
kapunál teljes díszben ott állt,
Jakabffy József 1890-ben is
kapus volt”. Gyakorlatilag
saját magát játszotta, már
Ferenc József idejében
is őrizte a palotát. A
közvetlen király család
tagjai közül egyedül
Rudolf trónörökös özvegye élt, Stefánia Szövetség
elnöke, gyakran járt itt. Az idősebbik
lány, Gizella két évvel korábban halt meg, a
kedvenc, a gödöllői királykisasszony Mária
Valéria, már 1924-ben, viszonylag fiatalon,
56 évesen.
Mint ismert, Erzsébet királyné még 1898ban távozott tragikus körülmények között.

Bár halála óta több évtized telt el, minden
környékbele banda ismerte és játszotta kedvenc nótáját. „A lehullott a rezgőnyárfa”, ha
névnapján „itthon volt” a királyné,
elhangzott a kastély előtt.
A forgatásra természetesen kíváncsiak
voltak a helyiek, sőt
emlékeiket felidézve,
még tanácsot is adtak,
hogy is volt anno…
Egyébként a film egy szerelmespárról szól, akiknek
boldogságát a jóságos királyné egyengeti. Erzsébetet a kor ünnepelt művésznője Berky Lilli alakította.
Természetesen feltűnt a filmben Gózon Gyula is, akivel az
életben egy párt alkottak.
A forgatókönyvíró Farkas Imre,
örült a sikernek és gyorsan zenét
is
szerzett a filmes történethez, de azt
már „A királyné rózsája” című daljátékot
nagy sikerrel játszották, a filmhez hasonlóan Berky Lilivel a főszerepben.
Belépés: 500 forintos adományjegy (kávé
vagy üdítő) a helyszínen váltható 16.30-tól.

Kedves Tagok,
Mozgáskorlátozottak!
A Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesületének gödöllői területi csoportja
következő fogadóóráját
2020. február 5-én, szerdán 15-16
óra között tartja.
Januárban nem lesz fogadóóra.
Januárban csak telefonon és e-mailben lehet hozzánk fordulni.
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.
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A bagoly könyvesbolt ajánlata

Szabadulni nehéz!
Otthon, édes otthon! Mennyi mindent köszönhetünk az otthon
tapasztaltaknak, tanultaknak! Megismerkedünk, egymásba
szeretünk, és eldöntjük, hogy megpróbáljuk együtt az életet.
Úgy tűnik, teljesen
tiszta lappal indulunk,
hiszen ez egy új kapcsolat, úgy alakítjuk,
ahogy csak szeretnénk. Ráadásul tele
vagyunk lelkesedéssel, bizakodással, egymás iránti pozitív érzésekkel.
Mégis mitől függ, hogy egy kapcsolat sikeres lesz, vagy elbukik? Ki a
hibás a kudarcokért? Milyen csatákat vívunk meg párunkkal vagy
családunk tagjaival? A konfliktusokért okolhatjuk környezetünket,
férjünket vagy feleségünket, vagy
önmagunkat is. Sokszor azonban
meglepően mélyre kell ásni egyegy család történetében, ha meg
akarjuk találni a megoldást.
Érdemes tisztában lennünk azzal, hogy párkapcsolataink alapmintáját - vagyis azt, hogy miként
kötődünk a társunkhoz, hogyan
viszonyulunk hozzá, hogyan kommunikálunk vele - a gyermekkorunkból hozzuk magunkkal. Mi is
és a társunk is egy-egy „alapcsomaggal” érkezünk a kapcsolatba,
és viszonylag hamar kiderül, hogy
mély bevésődések határozzák
meg közös életünket. Gyakran
meg sem tudjuk indokolni, hogy

egy adott helyzetben miért érzünk
és viselkedünk éppen úgy, ahogy,
mert számos automatikus,
spontán
válaszunk nem más,
mint régi sérüléseink
visszhangjai.
Az is lehet, hogy
mindezzel már valamelyest tisztában
vagyunk, és kijelentjük: mi biztosan nem
leszünk olyanok, mint
a szüleink, nem úgy
fogunk bánni egymással, mint
ahogy ők tették. A tudatos elhatározás azonban önmagában kevés
a tudattalan minták átírásához, és
azzal, hogy megmondjuk, mit nem
akarunk lemásolni, még nem tettünk egy lépést sem előre.
A minket nem segítő minták
felülírása komoly, olykor hónapokig-évekig tartó lélektani munkát
igényel - de lehetséges! Hogyan?
Erre keresik a választ Bagdy Emőke, dr. Angster Mária, F. Várkonyi
Zsuzsa, Kozma-Vízkeleti Dániel,
Lukács Liza, Orvos-Tóth Noémi,
Pál Ferenc és Popper Péter. A
kiválós szakemberek más-más
megközelítéssel vizsgálják, kutatják a párkapcsolati problémák okait és igyekeznek megoldást találni
rájuk. A sokszor tipikus esetek levezetéseiben ráismerhetünk azokra a helyzetekre, amelyek meghatározzák napjaink leggyakoribb
családi és párkapcsolati problémáit. (Otthonról hoztuk - Családi mintáink és a párkapcsolatok) (ny.f.)

életét ő életét beragyogja, amiért
képes csatákat felvállalni. Találkozások, ütközések, nyújtózás a fény
felé, együtt és egyedül - többek
között erről mesélnek a kiállított képek, élükön a kiállítás címadó fest-

Háború a Napért

valós konfliktust dolgoz fel, amit
egy adott helyzet ihletett. Volt egy
sötétebb korszakom, ami összefüggött a lelkiállapotommal, akkor
még nem éreztem magam annyira
a helyemen, nem volt annyi önbizalmam… és ezek megjelentek a
munkáimon is. A rám jellemző nyúlánk fekete alakok és a misztikum
maradtak, de a háttér színei egyre
élénkebbek lettek az évek során.
– Hány képet láthat most a közönség?

Vörös Eszter Anna kiállítása
Lapzártánkat követően, január
20-án este nyílt meg Vörös Eszter
Anna kiállítása a Művészetek Házában. A népszerű gödöllői alkotó
harmadik alkalommal lép nagyobb,
összefoglaló anyaggal a nagyközönség elé. A Háború a Napért
című kiállítás egyfajta összefoglalása Vörös Eszter Anna eddigi
munkásságának, az új művek mellett ugyanis több korábbi alkotást
– mint például az Aranysziget – is
bemutat.
– Az elmúlt időszakban több
olyan képet is készítettél, ami
környezetvédelmi témát dolgoz
fel. Erre utal a cím?
– Akár erre is vonatkoztatható, de

számomra inkább ebben az esetben a Nap azt szimbolizálja, hogy
minden ember életében van egy
olyan eszme, személy, ami az ő

ményével. De a környezetvédelem valóban sokakat foglalkoztat,
ennek jegyében készült az Erdő
megmentői című képem is, amivel
a HVG pályázatán közönségdíjat
nyertem. Ez is látható lesz a kiállításon.
– Az első képeidet leginkább a
sötét tónusok jellemezték, misztikus, álomszerű képek voltak
ezek. Jelenleg mi a meghatározó a képeiden?
– Szerintem az álomszerű jelleg
többségében megmaradt és változatlanul jelen vannak az állatok is.
De például a kiállítás címadó képe,

– Közel negyvenet választottam ki,
és azt hiszem, ebben az összeállításban a pozitív érzések és gondolatok dominálnak.
(A megnyitóról a szolgalat.comon, Facebook-oldalunkon, valamint következő lapunkban olvashatnak beszámolót.)
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Csütörtöktől vasárnapig minden este telt
ház előtt játszották
a Művészetek Házában azt a Molnár
Ferenc két kiváló
színdarabjából ös�szeállított előadást,
ami nemcsak Gödöllőn számíthatott
komoly elismerésre.
Az est során ugyan-

is két egyfelvonásos művet vitt
színpadra L. Péterfi Csaba rendező: Az ibolyát és az Egy, kettő,
három címűt.
A téma mindkét darab esetében már eleve garanciát jelentett
a jókedvre. Volt benne ugyanis
bőven cselszövés és szerepcse-

re, mindez egy
kis pikánssággal fűszerezve.
Az ibolya esetében nemcsak
a színészek fontos szereplői
a darabnak,
hanem egy bizonyos bútor
is, ami nem
más, mint egy
szereposztó dívány. A
történet egy
pesti színházban játszódik,
ahol egymásnak adják a kilincset a felvételiző színésznőjelöltek. A zord
igazgató mindenkit kipenderít,
azonban az érzékeny lelkű zeneszerzőnek megesik a szíve
a jelentkezőkön, és egy hirtelen ötlettől vezérelve a két férfi
szerepet cserél...

Az Egy, kettő, három más
környezetben játszódik, a
gazdagok világában, mégpedig Norrison bankelnöknél, akinél egy amerikai milliomoscsemete, Lydia vendégeskedik. Ám

Fotók: Tatár Attila

Egy este, két nagy sikerű
Molnár Ferenc-darab

még mielőtt a bankár visszaszolgáltatná a lányt féltő szüleinek,
kiderül, hogy Lydia egy óvatlan
pillanatban örök hűséget fogadott egy taxisofőrnek...
Szereplők:
Az ibolya: Valastyán Gergő,
Dr. Gémesi György, Nagy Zoltán, Heine Éva, Tápai Dóra, Czine Eszter, Bertalan Adrienne
Egy, kettő, három: Potvorszki
Anita, Kollatos Fotios, L. Péterfi
Csaba, Valastyán Gergő, Dr. Gémesi György, Falk László, Nagy
Zoltán, Gyirán Róbert, Neumann
Nándor, Heine Éva, Tápai Dóra,
Czine Eszter, Bertalan Adrienne,
Gyenes András
Játékmester: Pécsi Ildikó, díszlet: Kasza Ádám
Részletes fotógaléria: www.
facebook.com/godollovaros
A.

Vidám évköszöntő a Gödöllői Szimfonikus Zenekarral
Zsúfolásig megtelt a Gödöllői Királyi Kastély lovardája a Gödöllői
Szimfonikus Zenekar újévi koncertjének mindkét napján.
A rendezvényen, ami a gödöllői kulturális évad nyitó eseménye volt – Gémesi György
polgármester Aranyosi Ervin:
Derűt szórd szét című versével
köszöntötte a közönséget. Újévi
gondolataiban kiemelte, a kulturális élmények erőt adnak, segítenek áthidalni a mindennapok
problémáit, s úgy fogalmazott: a
kultúra egy különleges kapocs,
ami a jelenlegi zaklatott világban
összeköt bennünket, éljünk bárhol a világban.
A nagysikerű esten az olyan
hagyományos darabok mellett,
mint ifj. Johann Strauss Denevér
nyitánya, a Kék Duna-keringő
és a Tere-fere polka, többek kö-

zött ismert filmzenék is felcsendülnek. Így például a Batman,
a Pókember és A szépség és a
szörnyeteg dallamai.
Az est sztárvendége, a Virtuózok tehetségkutató különdíjasa, Demeniv Mihály harmonikaművész volt, aki többek között
Piazzola és Zubitzky műveit szólaltatta meg. A koncert szünetében a zenekar hagyományosan
pezsgős koccintásra invitálta a
közönséget.
A Gödöllői Szimfonikus Zenekar következő bérletes koncertjére február 15-én kerül sor
a Művészetek Háza Színháztermében. Az esten Beethoven:
Prometheus-nyitány op. 43,
Pertis Jenő: Ritornell, változatok
zongorára és kamarazenekarra
(szólista: Pertis Attila – zongora)
csendül fel.

A koncerten a Gödöllői Városi Vegyeskar és a Baptista Központi Kórus közreműködésével
hangzik fel Schubert: Asz-dúr
miséje (D 678 ) Szólót énekel:
Csereklyei Andrea – szoprán,
Nagy Bernadett – alt, Megyesi
Zoltán – tenor és Dani Dávid –
basszus.
(k.j.)
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Itt az újabb színházbérlet!

A Művészetek Háza nagy sikerrel indította el a múlt évben
négy előadásból álló színházbérletét, amelynek keretében
négy előadást lehetett megtekinteni. Jó hír a színházbarátoknak, hogy idén is lesznek
bérletes előadások. A 2020
március-júniusi
időszakban
az Orlai Produkciós Iroda, a
Rózsavölgyi Szalon, a Zenthe
Ferenc Színház és a Manna
Produkció előadásait láthatja
majd a közönség.
Az Orlai Produkciós Iroda
Stefan Vögel Egy apró kérés
című vígjátékával várja majd
a közönséget, ami egy sikeres
építész és barátainak történetét
mutatja
be. A kapcsolatokról,
hazugságról
és igazságról
szóló darabot Németországban
hatalmas sikerrel mutatták be.
Rózsavölgyi Szalon - Romain
Gary (Émile Ajar): Salamon király szorong című művét mutatja be. A címadó azonban
nem Dávid és Betsabé bölcs
fia, hanem a párizsi illetőségű,
nyolcvanöt éves Salomon
Rubinstein, a visszavonult
nadrágkirály, aki a konfekcióiparban szerzett vagyonából ajándékküldő és lelkisegély-szolgálatot finanszíroz,
sőt álmatlan éjszakáin maga
is odaül a telefonhoz, enyhíteni halálfélelmét, illetve tagadni
annak elkerülhetetlenségét.
Ennek köszönhetően nem
mindennapi
ismeretségekre

tesz szert. Az előadásban Jordán Tamás, Hernádi Judit, Mohai Tamás és Sipos Vera lép
színpadra.
A Zenthe Ferenc Színház Molnár Ferenc: Az ördög című
produkcióját mutatja be. A fordulatokban gazdag, éles humorú vígjáték, amely bravúros
érzékenységgel világítja át a
férfi-nő viszony legrejtettebb
mélységeit.
János, a tehetséges festő izgatottan várja legjobb barátja
feleségét, Jolánt, hogy megfesse a portréját. A találkozás
kínos, mindketten próbálnak
felülkerekedni egymás iránt
táplált, elfojtott szerelmükön.

Jolán már éppen készülne
modellt ülni, amikor váratlanul
megjelenik egy elegáns és sötét tekintetű alak, az Ördög.
A Manna Produkció egy nagysikerű előadást hoz Gödöllőre
Pataki Éva: Edith és Marlene című darabját. A mű Edith
Piaf és Marlene Dietrich találkozásáról,
kapcsolatáról
szól. Szereplők: Botos Éva,
Nagy-Kálózy Eszter, Kecskés Karina, Fodor Annamária,
Marton Róbert, Nagy Dániel
Viktor, Csémy Balázs, Wágner
Puskás Péter.
(k.j.)
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Köztéri koncertek Gödöllőn is
Gödöllőn is elindult az Emberi
Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett köztéri koncert
program. A „Forrás a zenének
– feladat a zenésznek” elnevezésű kezdeményezés célja,

rületeken. A program keretében Gödöllőn augusztus 31-ig
heti rendszerességgel lesz ingyenes térzene. Elsőként a közönség a Talamba Ütőegyüttes
és a Cimbaliband előadásait

hogy a hazai zenei előadók
heti rendszerességgel adjanak
ingyenes koncerteket a közte-

hallgathatja meg a város Főterén, a későbbiekben pedig más
zenei és kulturális formációk is

bemutatkozási
lehetőséget kapnak.
A
koncertek
egyébként
már
decemberben
elkezdődtek
és
nyár végéig biztosan részét képezik a város mindennapi életének.
A
Cimbaliband
iránt érdeklődők
hétfőnként
18
órától hallhatják
az együttest zenélni a szabadtéri
színpadon.
Amennyiben
a
kezdeményezés
folytatódik, úgy a
Művészetek Háza
további zenei formációknak is lehetőséget kíván
biztosítani.
(k.j.)

Vitrinbeat – korszakos zenei érték
Nagysikerű koncerttel búcsúztata 2019-et a Vitrinbeat
Zenekar. December 29-én, a
Waldorf iskolában teremtettek
kiváló hangulatot a kétszer
egyórás „bulin”, a szünetben
pedig zsíroskenyeres – teás
fogadás várta a vendégeket.
A Vitrinbeat Zenekar 2018- alakult a Gödöllői Városi Vegyes-

kar tagjaiból, s azóta több alkalommal léptek közönség elé,
így például az Adventi Művészeti Napokon elevenítették fel
a 60-as 70-es évek beat slágereit. A Vitrinbeat tagjai: Kósáné
Szabó Beáta (basszusgitár),
Kósa István (akusztikus gitár,
cajon, ütőhangszerek, kazoo,

furulya),
Szabó
Lajos/Leti
(akusztikus gitár, szájharmonika, kazoo) és Jenes Barnabás
(akusztikus gitár, kazoo, furulya).
Előadásukban nem csak a
korszak mindenki által ismert
dalai szólalnak meg, hanem a
korabeli rádió és televízió által
mellőzött számok is – árulta el

lapunknak Kósa István.
Az együttes a múlt év nyarán a
Múzeumok Éjszakáján mutatkozott be a nagyközönségnek,
s azóta nem csak repertoárja
bővül folyamatosan, hanem a
kedvelők köre is.
S, hogy mi a titkuk? Ennek
több összetevője van: egyrészt

köszönhető a jó zenéknek,
másrészt a jó előadásnak, harmadrészt pedig annak, hogy
az együttes azzal, hogy vokális
zenét szólaltat meg, egyfajta
hiányt pótol. Az a fajta többszólamú vokál ugyanis, amivel
az ő koncertjeiken találkozhat
a közönség, napjainkban nem
jellemző. Mindezek mellett pedig nem szabad megfeledkezni
arról sem, hogy előadásaikat
átfűti egyfajta „örömzenélés”,
ami a szakmai tudással párosítva teszi igazán kiválóvá és
vonzóvá a Vitrinbeat koncerteket.
Vitrinbeat. Már a név is érde-

kes, és jól tükrözi a tagok zenei értékítéletét. Az elnevezés
Szabó Lajostól származik, s
arra utal, hogy a vitrinbe mindenhol azok a dolgok kerültek
– és sok helyen kerülnek ma is
- amit az emberek értékesnek
tartottak.
És végül néhány jó hír a rajongóknak: a Vitrinbeat Zenekar február 22-én a Fréderic
Chopin Zenei AMI-ban ad koncertet, ezt követően pedig a
hagyományos nőnapi műsorban is színpadra lépnek, a tagság pedig bővül, Meleg Dezső
csatlakozik ötödik tagként a zenekarhoz. 		
(j.k.)
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Indul a jazz szezon!
Gödöllő kulturális életének
egyik különleges színfoltja a Királyi Váróban már negyedik éve
működő Jazz klub. A Csányi István nevével fémjelzett rangos
koncertek ma már nem csak a
közönség számára vonzóak,
hanem az előadók között is rangot jelent itt fellépni. A műfaj
kedvelői idén is gazdag és színes kínálatból választhatnak.
Az év elején a mainstream jazz
rajongóinak igazi csemegével
szolgálnak a szervezők. Január
30-án Oláh Szabolcs és kvintettje Crystal Brook című lemezbemutatójára kerül sor. A múlt
év őszén megjelent albumra a
szépen kidolgozott dallamokból
előbukkanó álomszerű hangulatok jellemzőek.
Február 20-án az Oláh Krisztián Quartet várja a közönséget.

Oláh Krisztián ifjú zongoravirtuóz quartetje hiánypótló a hazaiés a nemzetközi jazz platformon
egyaránt. 2018-ban Krisztián
meghívást kapott a washingtoni Thelonius Monk Institut jazz
versenyére - ahol a világ 14 legjobb zongoristája versenyzett 2015-ben, pedig beválogatták a
Montreux-i Jazzfesztivál döntőjébe. Tehetségét volt kitől örö-

kölnie, hiszen
édesapja Oláh
Kálmán,
hazánk egyik kiemelkedő jazz
zongoristája. A
családban nem
ő az egyetlen, aki tovább viszi
a zenei vonalat, a quartetnek
testvére, ifj. Oláh Kálmán (szaxofon) is tagja.
Március 12-én igazi sztárvendéget köszönhetünk Zséda ad
koncertet, áprilisban pedig a
Jazz klub 4. születésnapjára
Csányi István egy kis visszatekintést szervez. Április 17-én a
négy évvel ezelőtti első koncer-

ten fellépő Swing à la Django
zenekart hallhatja majd a közönség, a vendég pedig a Talamba ütőegyüttes lesz.
Hogy májusban ki lesz a fellépő, arról Csányi István még
csak annyit árult el, hogy „erős”
koncertre számíthatunk.
Bár a jazz évad még csak most
indul, már most zajlik a második félévi koncertek szervezése. Ennek a pontos programja
még nem állt össze, de azt már
tudjuk, októberben a Pankastic
együttes lép fel, decemberben
pedig a Benkó Dixieland Band
koncertje zárja az évet.
(k.j.)

A magyar kultúra napja - Gödöllőn Sukta Józsefné és
a Körösfői-Kriesch Aladár Művészeti Alapítvány a díjazott
Január 22-én ünnepeljük a magyar
kultúra napját, amiről városunkban
minden esztendőben ünnepi műsorral emlékezünk meg, s ekkor
kerül sor a Gödöllő kulturális életében kimagasló teljesítmény vagy
a huzamosabb időn át folytatott kiemelkedő munkavégzést folytatók
elismerésére is.
A magyar kultúra napja megrendezésének ötlete Fasang Árpád zongoraművészhez köthető, s 1989
óta ünnepeljük annak emlékére,
hogy – a kézirat tanúsága szerint
– Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a
napon tisztázta le nemzeti imánk, a
Himnusz kéziratát.
Gödöllő városában a kultúra kiemelt helyet foglal el, több mint
ötven művészeti műhely működik,
s tizenhárom olyan kiemelt művészeti csoporttal büszkélkedhetünk,
akik hazai és nemzetközi szintet is
öregbítik városunk jó hírnevét.
A Gödöllő kultúrájáért díj átadására január 22-én este kerül sor. Az
elismerésben idén Sutka Józsefné
Zsuzsát és a Körösfői-Kriesch Aladár Művészeti Alapítványt részesítette a képviselő-testület.
***
Sukta Józsefné Zsuzsa
2002-től dolgozik a Gödöllői Iparművészeti Műhelyben, mint háztitkár. Ezek alatt az évek alatt minden rendezvény, amely a Gödöllői

Iparművészeti
Műhelyhez kötődik, az ő jó
szándékú segítsége mellett
tudott megvalósulni. Korábban a Gödöllői
Királyi Kastélyban dolgozott,
ezért hozzájárult a Gödöllői
Iparművészeti
Műhely szorosabb kapcsolatához a Királyi
Kastély programjaival, és a város
többi intézményével. Fontos szerepe volt a Gödöllői Kulturális Kerekasztal kialakításában.
Miközben ellátja a helyi, a hazai és
a külföldi kiállításokkal kapcsolatos
adminisztratív feladatokat, és folyamatosan biztosítotja a gödöllői
kiállítások látogathatóságát, a művészeti oktatás helyszíneit a műtermekben, és a ház üzemeltetetését.
2006-2019 között közel száz kiállítás és rendezvény szolgálta a közalapítvány célkitűzéseit.
Ezek mögött ott volt és van, közben
vezeti a házat Sukta Józsefné, Zsuzsa. Az ő tevékenysége összetett,
ha szükséges szakmai vezetést
tart a kiállításon a látogatóknak, az
óvodásoktól, a felnőtt, vagy nyugdí-

jas csoportokig,
de fogyatékos
fiatalok esetén
is nagy empátiával segít a művek megértésében. A Gödöllői
Iparművészeti
Műhely
kiadványainak segédszerkesztői
munkáit, adatellenőrzését szinte teljes mértékben ő végzi, a
rendezvények,
megnyitók, művészeti esték barátságos hangulata is nagyrészt neki
köszönhető.
***
A Körösfői-Kriesch Aladár Művészeti Alapítvány 1997-ben alakult a művész
unokája, Körösfői László és felesége kezdeményezésére, a művészetek iránt elhivatott emberek erkölcsi és anyagi támogatásával. Az
eltelt több, mint két évtized alatt az
alapítvány, illetve a kuratórium jelentősen hozzásegíthette városunk
lakóit, hogy ismerjék és elismerjék
azt a kulturális szellemi örökséget,
amit Körösfői-Kriesch Aladár festő- és iparművész, a múlt század
eleji híres Gödöllői Művésztelep
létrehozója és vezetője az utókor

számára, különösen a gödöllőiek
számára hátrahagyott. Minden évben Körösfői-Kriesch Aladár születésnapján, október 29-én kerül sor
az alapítvány Körösfői-Kriesch Aladár Emlékplakettjének átadására
a Gödöllői Királyi Kastély Dísztermében. Az alapítvány létrehozása
óta harmincheten részesültek a kitüntetésben és az azzal járó pénzjutalomban, az alapító okiratnak
megfelelően mindannyian gödöllőiek. Az alapítvány kezdeményezésére 2007-ben közadakozásból
elkészült Körösfői-Kriesch Aladár
bronz mellszobra, amely Gáti Gábor szobrászművész alkotása.
Állami pályázatok segítségével
25 millió Ft értékben felújították a
Gödöllői Művésztelep jeles művészének, Nagy Sándornak a
gödöllői műteremházát. Az alapítványhoz fordulóknak támogatást
nyújtottak már kollégiumi férőhelyhez, tanulmányút költségeihez, filmkészítéshez, eszközvásárláshoz,
könyvkiadáshoz, kiállítások illetve
előadások rendezéséhez, versenyeken valamint kurzusokon való
részvételhez, hangszerjavításhoz,
CD kiadáshoz is.
(
A rendezvényről a szolgalat.
com-on, Facebook-oldalunkon,
valamint következő lapunkban
olvashatnak beszámolót)
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Levendulás kiállítások: Madarász György, TAG

Madarász György New Yorkban
élő, Gödöllőről származó festőművész alkotásaiból nyílt kiállítás a Levendula Galériában.
Madarász György 1972-ben
végzett a Képzőművészeti Egyetemen, majd néhány év múlva
először Nyugat-Európába, majd
az Amerikai Egyesült Államokba
ment. Negyvenegy év után köszönthettük ismét itthon.

A kiállítást megnyitó Sz. Jánosi
Erzsébet nem csak az alkotásokról beszélt, hanem arról a véletlenről is, aminek köszönhetően a
galériás és a festőművész találkozott: Madarász György unokhúga
ide jár festeni tanulni, a művész

miatta látogatott el
a Levendula Galériába, ahol azután
a falakon az egykori művésztársak
alkotásai fogadták.
Most az ő műveit
láthatja
a nagyközönség, a terem pedig lehetőséget adott a nagy
találkozásokra,
az
egykori ismerősökkel,
barátokkal, művésztársakkal.
A megnyitón a Vörös
Attila Jazzcraft közreműködött. A kiállítást február 20ig tekinthetik meg az érdeklődők.
***
Lapunk megjelenésével egyidőben, január
21-én egy másik kiállítás nyílik a Levendula
Galéria szervezésében a Művészetek Házában.
A hét éve alakult TAG csoport
a
csíkszeredai Nagy István
művészeti
középiskolában végzett fiatal
művészekből alakult. Bíró
Zsuzsanna, Csillag Imola,
Csillag István, Fazakas Barna, Fazakas János László,
Szentes Zágon, Tompa Bors
Eszter és Vorzsák Gyula már

évek óta visszatérnek Gödöllőre,
hogy ízelítőt adjanak testvérvárosunk művészeti életéből.
Egymásra találás, egymástól való
„el nem szakadás”, közös hullámhossz, közös értékrend vezeti e
csoport működését. Különböző

a stílusuk, festési módjuk, anyaghasználatuk, mégis van mindig
egy metszéspont, ahol az általuk
megrajzolt művészi perspektívák
egy csomópontba akkumulálódnak. Ennek tanúi lehetnek azok
is, akik a Művészetek Házában
megtekintik a kiállítást.
(b.j.)

Frédéric Chopin
Zenei AMI
programjai
Január 22. szerda 16.30:
Dezső Piroska (hegedű) növendékeinek hangversenye
Január 23. csütörtök 17.00:
Albertné Joób Emese (zongora) növendékeinek hangversenye
Január 24. péntek 17.00:
Sári Erika (zongora) növendékeinek hangversenye
Január 27. hétfő 18.30:
Bubenyák Zoltán (jazz-zongora) növendékeinek hangversenye
Január 28. kedd 17.00:
Valastyán Tamás (jazz-gitár) növendékeinek hangversenye
Január 29. szerda 17.00:
Csányi István (szaxofon) növendékeinek hangversenye
Január 30. csütörtök 17.30:
A vonós tanszak kiemelt hangversenye
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halász árpád 20 – sztárokkal forgató
Halász Árpád neve mindenkinek
ismerősen cseng, legyen az a
Gödöllői Kutyasport Központ vezetőjeként emlegetve, avagy a
filmes szakmában egyaránt. Ez
utóbbiban immáron 20 éve van
jelen filmes cégével, erről kérdeztük a következő interjúnkban.

– Mi indította el a filmes karrieredet, illetve mi indított el a
pályán?
– A ’90-es évek eleje óta már kutyaiskolát vezettem, a 90-es évek
végén pedig két irányból is megtalált ez a filmes misztikum világ,
az egyik Horkai Zoli által, hiszen
szomszédságában volt a kutyaiskola és átjött, hogy a Spygame
című filmhez kellene egy extra
kutyás jelenet, amit össze is raktunk és megcsináltuk.
Nem sokra rá a Kreatív Mozi
Harrison Forddal

Műhely is megkeresett, aki berendező cégként működött, itt
fontos megemlíteni, hogy abban
az időben az állat még kelléknek
számított és a berendezéshez
tartozott. Tulajdonképpen ez a
két vonal segített abban, hogy én
belekóstolhassak mindezekbe.

A Kreatív Mozi Műhely, mint cég
vitt el mindenhova. Akkortájt az
állatvédelem még gyerekcipőben járt, mi mégis nagyon nagy
hangsúlyt fektettünk rá, hogy
az állat jól érezze magát a
kamerák előtt és a feladatokban egyaránt, ezért nagyon
szerettek velünk dolgozni.
Látták, hogy ez mindenkinek
jó, az állat jutalomfalatot kap,
boldog és a végén semmiképpen sem a tepsiben végzi. Nekünk tetszett a tanítás,
a tanításnak az élménye és
az, hogy jöttek az
újabb kihívások, ahol
szinte sosem volt két
egyforma, lassacskán egyre többet hívtak különböző filmekbe.
Természetesen 20 évvel
ezelőtt még nem volt ekkora filmes mozgás Magyarországon, mára már
rengeteg külföldi filmet
is csinálunk és a magyar
filmipar is elég rendesen
fellendült. Nagyon sok a
felkérés, rengeteget dolgozunk, hiszen az állat
az, ami megtölti élettel a
hátteret és a nézőt is odavonzza és még akár egy
háborús filmben is az van
a legtöbb ember fejében,
hogy mindegy mi történik
az emberrel, csak az állatnak ne essen baja, hi-

szen komoly érzelmeket vált ki.
Szeretnek velünk dolgozni, szeretik az állatainkat és az állatok is
nagyon élvezik a feladatokat.
– Mire vagy a legbüszkébb?
– Sorolhatnám, ha számszerűsíteném, akkor az, hogy 200 kutya
egyszerre dolgozik Budapest utcáin vagy 25 vaddisznó a dobogókői erdőn fut keresztül, 60 db
patkány elárasztja a színházat
egy Shakespeare drámában,
avagy egy 800 kilós bika egy gyerekszobában lefekszik egy kisfiúval az ágy mellé. Igazából arra
vagyok nagyon büszke, hogy a
mi cégünket, illetve minket ismernek mindenhol a világon és a tengerentúlról is kapunk megkereséseket, ahol pedig ott sorakoznak
a konkurenciák és mégis minket
kérnek fel, hogy képezzünk állatokat az ő produkciójukhoz és adják tovább az elérhetőségeinket
egymásnak.
Ha érdemeket, elismeréseket
nézek, akkor a Fehér Istennek a
Cannes-i díjára vagyok, vagyunk
a legbüszkébbek.
– Van-e olyan állat, amivel nehéz volt a dolgod?

gyobb kihívás, hiszen már olyan
dolgokat megcsináltunk macskákkal, amivel élen járunk a világon és ezt szeretjük.
– Kivel volt a legjobb együtt
dolgozni?
– Nagyon nehéz kérdés, hiszen
mindig azokkal a színészekkel
jó dolgozni, akik szeretik és tisztelik az állatot. A teljesség igénye
nélkül, például Anthony Hopkins,
Harrison Ford, Angelina Jolie,
Helen Mirren, Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton mind-mind
nagyon szeretik az állatot. Elérték
már mindazt az életben, amitől
ők önmagukat adhatják, és nem
kell a normál életben a kamera
háta mögött szerepet játszaniuk,
hanem emberként viselkednek
mindenkivel.
– Gondoltad-e gyerekként,
hogy ilyen hírneved lesz a világban?
Az volt az álmom, hogy egyszer
lesz egy tanyám, sok állattal és
azokkal fogok foglalkozni. Mindezt tettem egy 7. emeleti panellakásban és összességében
annak ellenére, hogy én egy sikerorientált ember vagyok, nem

– A legnehezebb és legnagyobb
kihívás mindig is a macskákkal
volt; nagyon érzékeny állat, fél az
idegen helyzettől, az idegen környezettől és ki kellett találni olyan
technikákat, metodikákat, amivel
megadjuk neki a biztonságot. 10
évvel ezelőtt rátaláltunk a klikker
technikára, ami segített nekünk
abban, hogy a macskák felé
megnyissunk egy kommunikációs hidat, amivel tudunk dolgozni
velük. A feladaton keresztül egy
olyan biztonságot nyújtunk az
állatnak, minden más állatnak is,
ahol bármi félelme is van, tudja,
hogy ha a feladatot végrehajtja,
nem lehet baja. Mióta ez működik, már a macska sem a legna-

hajhászom a sikert és a hírnevet,
egyszerűen azt szeretném, hogy
azt a munkát, amit mi megoldunk
és végrehajtunk, azt a világon
mindenhol elismerjék és büszkék
lehessünk rá, hogy igen, megcsináltuk, attól függetlenül, hogy a
film milyen sikereket ér el.
– Mit hoz a filmvilágban szerinted a 2020-as év számotokra?
A 2020-as év számunkra rengeteg munkát fog hozni, nagyon sok
kihívást, tanulást, fejlesztést, amire folyamatosan is szükség van,
de ezt szeretjük. Szerencsére jól
állunk energiákkal!
(A teljes interjú a szolgalat.comon és Facebook-oldalunkon
olvasható)
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A kert télen is éli a maga kis világát...
Még ha nem is érzékeljük an�nyira, mint egy szép tavaszi
vagy nyári napon.
A kertet ilyenkor úgy kell elképzelni, mint egy óvodai
csendespihenőt. Vannak akik
mélyen alszanak, vannak a
mocorgók és vannak olyanok
is, akik már ébredeznek.
Ilyenkor azért a viszonylagos
csendben is van feladatunk,
hogy tavasszal ne egyszerre
szakadjon ránk a sok tennivaló.
Most például alkalmas az idő
a diófák rendbetételéhez, koronaalakításához vagy éppen
a beteg ágak levágásához.
Sajnos Gödöllőn is rengeteg
beteg diófával találkozhattunk, most még időben el lehet kezdeni a kezelésüket.
Ez az idő alkalmas arra, hogy
az idősebb fák törzsét megtisztítsuk. Ehhez lehet kaparóvasat használni, de egy
drótkefe is alkalmas erre a
célra. Így el tudjuk távolítani a
kéregripacsokat és az alattuk
elbújó és áttelelő kártevőket.

Nagyon fontos, hogy a munka megkezdése előtt terítsünk
a tisztítandó fa alá egy fóli-

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

folti: 3 éves ivartalanított szuka. turbó: 8 hónapos, staff keverék
Állatokkal és emberekkel kiváló- kan. Örökmozgó, kutyákkal és eman kijön. Benti tartásra fogadható berekkel egyaránt barátságos.
örökbe.

át, majd a lehullott kaparékot
égessük el. Komposztba ne
tegyük bele!
Ilyenkor kitisztíthatjuk a bebarnult ágakat a tuják közül,
ami ugyan fáradtsgos munka, de mindenképpen megéri,
hogy a tavaszi permetezés
előtt már “tisztán” álljanak növényeink a kertben.
Most érdemes összeírni, milyen virágokat szeretnénk a
kertbe, milyen virágmagokat
szeretnénk elvetni és ezek
milyen helyeket szeretnek a
kertben? Nagyan hasznos, ha
kerti bevásárlólistát kezdünk
írni, így mikor kitavaszodik,
semmit nem fogunk elfelejteni.

Foltos: Másfél éves, ivartalanított kan. Nagyon játékos, barátkozó, a szukákkal jól kijön.

Érdemes ilyenkor “mini”
kerttervet is készíteni, ahol elhelyezzük a
meglévő fáinkat és átgondoljuk mit hová ültethetünk vagy éppen
nem.
Aki már beszerezte a
virágmagjait egy nagy
lapon bejelölve a fáit, a
virágmagok csomagolásait is elhelyezheti, így
jobban látja maga előtt
a nyári kertjét. Érdemes
elgondolkodni ilyenkor
a nap járásán és ös�szehasonlítani a virágmag csomagolásán az
igényeit. Így már ilyenkor rájöhetünk jó esél�lyel, ha nem megfelelő
helyet
választottunk
neki. Soha ne hagyjuk
figyelmen kívül, ami
a csomagoláson van,
mert az bizon mérvadó
és a tűző napot szerető növények a félárnyékban,
árnyékban vagy csak lombot
fognak hozni vagy sínylődnek
majd.
Végül sok ötletet adhat, ha
képeket nézegetünk ilyenkor,
könyveket forgatunk és azokból informálódunk. Az interneten olvasottakat pedig némi
kétkedéssel fogadjuk, mert
rengeteg téves informácó
kering fent és ha valamiben
kételkedünk, inkább kérdezzünk meg egy szakembert,
így esetlegesen nagy károkat
tudunk megelőzni.
Jó tervezgetést kívánok!
Bujtás Anikó
www.bujtaskert.iwk.hu

Ricsi és Bleki: Két 4 hónapos testvér fiúcska. Másznak
fel az emberre, sok szeretetet
igényelnek.

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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Gémesi Csanád a 14. helyen
végzett a kardozók
montreáli Grand Prix-viadalán
Az esztendő első
világkupáján
csak
egyéniben
vívtak,
csapatversenyt nem
rendeztek, ám kiemelt,
másfélszeres szorzószámmal
rangsorolt volt a verseny.
A nagyon erős mezőnyből egyedül a
2017-es világbajnok
Szatmári András hiányzott, aki már elkezdte az edzéseket
térdműtétje után.
A legjobb 64 közé
mind az öt magyar
induló bejutott. A
legjobb 32 között
Csanád
bravúrral
ütötte ki a korábbi világbajnok orosz Resetnyikovot (15:12),
a nyolcaddöntőben
azonban
sajnos
15:13-ra kikapott a grúz Bazadzétól. A gödöllői sportoló a
versenyt követően a következőket mondta: „Végre megint
sikerült erős mezőnyben jól
vívnom és komoly ellenfeleket

legyőznöm. Közel volt a nyolcközé jutás is, de sajnos most
nem sikerült.” A legjobb magyar
ezúttal a kétszeres olimpiai bajnok Szilágyi Áron lett, aki a hatodik helyen végzett.

Épülhet a gödöllői
vívók új otthona

Január 7-én az új gödöllői vívó csarnok építését koordináló
társaság, az Ötvös Károly Sport Nonprofit Kft. és az ÉPKOMPLEX Építőipari és Szolgáltató Kft. megkötötte azt a
kivitelezési szerződést, amellyel megindulhatnak az új vívó
csarnok építésének munkálatai az Isaszegi úton. Reméljük
az időjárás is kegyes lesz és már ebben a hónapban alapkőletételt ünnepelhetünk.
nyében, sikeresen felépülve
novemberi részleges vádli
izom szakadásból, nagyon jó
formában versenyzett, és
megszerezte a bajnoki
címet a női
Master kategóriában. Az
abszolút női
versenyben
pedig második lett, hiszen
csak a Belgiumban élő Vas
Kata Blanka tudta legyőzni,

Szekeres Viktória
újabb bajnoki címe
Január 12.-én került megrendezésre Kecskeméten a téli
kerékpársportok legfontosabb
eseménye, a Cyclocross Magyar Bajnokság. A gödöllői
KTM Team Hungary csapatát
3 versenyző képviselte a megmérettetésen.
A verseny előtti napokban
csak találgatni lehetett, hogy
milyen időjárás várja majd a
versenyzőket - hó, sár, fagyott
talaj?! A pályát a Benkó Zoltán Szabadidő parkban jelölték ki, mely technikásságát a
meredek kaptatók, palánkok,
homokágyak, éles kanyarok
és fagyott talaj adták. Tóth
Attila a legelső futamban volt
érdekelt, hobby MTB kategóriában. Ekkor még csak alig -6
fok körül volt a hőmérséklet.

Feküdt neki a pálya, és sikerült a 2. helyen átgurulnia a
célvonalon. Később sorban követték egymást
a gyerek és az
idősebb felnőttek futamai. A
legnagyobb érdeklődést a délutáni felnőtt női
és férfi futamok
váltották ki. Ekkor már enyhült
az idő, és a talaj
is felolvadt, így
a felszín sárossá vált, míg alul
megmaradt
a
csúszós jég.
Szekeres Viktória a nők verse-
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aki idén már a női elit élvonalában versenyez, egy profi
csapat tagjaként. Viktória
egyébként a 2019-2020-as
cyclocross Magyar Kupa sorozatot is megnyerte az ös�szetett pontszámítás alapján,
mely a szezonban 6 fordulóból állt.
Szekeres Zsolt, akinek a cyclocross csak a téli kiegészítő
sportága a motorversenyzés
mellett 13. lett a férfi Master 1
kategóriában.
Fotó: Farkas Milán
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Minőségi eredmények a gödöllői atlétáktól
Január 18-án Budapest Nyílt
Fedettpályás bajnokságán, 19én pedig Székesfehérváron,
újonc és serdülő versenyen jártak a Gödöllői EAC atlétái.
Szombaton a BOK Csarnokban
bíztató eredmények születtek,
a rengeteg új egyéni eredmény
mellé, érmes teljesítmények is
párosultak. Ezek közül szemezgetünk.
2 éves kihagyás után, újra rajthoz állt fedettpályán Pápai Márton, ahol aranyat érő futással
kezdte a szezont, 800 méteren új egyéni csúccsal utasított
maga mögé mindenkit, ideje
egy ígéretes 1:51.24 perc, amiből minden bizonnyal tud még
mit lefaragni. Magasugrásban
is bíztatóak az eredmények
Renner Luca idei legjobbjával,
179 centivel a második helyre,
Kriszt Katalin pedig új egyéni
csúcsával – 173 centi – ugrott
fel a harmadik helyre a versenyszámban. Maradva az
ugrásoknál, Bánovics József a
nyílt abszolút rúdugró mezőnyben, beállítva 440 centiméteres
egyénijét végzett a harmadik
helyen. Női 60 méter gáton Répási Petra nagyon közel előző
heti bécsi idejéhez, 8.62 szekundummal a harmadik, Dobránszky Laura pedig a múlt heti
egyénijét beállítva (9.05 mp)
végzett a negyedik helyen a

gurult végig a BOK
csarnok döntött kanyarú pályáján, 23.37
másodperces egyéni
csúcsa jó idénykezdetnek számít, kíváncsian várhatjuk tőle is
a folytatást.
Edzők: Körmendy Katalin, Farkas Roland,
Szörényi István, Deutsch Péter, Kovács
Zoltán és Kovács Gábor Krisztián. A képen
Lippai Tünde (balról) és Dobránszky
Laura látható.

döntőben. Az ifjúsági 60 méter
gát mezőnyében Lippai Tünde
sem szeretett volna lemaradni
az új egyéni csúcsok tekintetében, hiszen 9.62 másodperces
idejével a negyedik helyen végzett. Simonváros Zille ifi versenyzőként megállta a helyét
a női nyílt rúdugró mezőnyben,
340 centiméteres egyéni csúcsával pedig bizakodva várhatja a következő versenyeket.
Férfi 200 méteren a 17 éves
Normann Márton könnyedén

Megszerezte első
győzelmét a GRC!

A női NB 1. Liga alapszakaszának 12. fordulójában a tabella utolsó előtti helyén álló gödöllőiek az utolsó Debrecent fogadták az
MTK csarnokában. Jó esély kínálkozott tehát a hőn áhított első
győzelem megszerzésére. A gödöllői fiatalok segítségére volt két
új igazolás is, egy bolgár szélsőütő, illetve egy venezuelai feladó.
A mérkőzésnek egyébként nem sok említésre méltó mozzanata
volt, hiszen a GRC kiütéses győzelmet aratott a 14 pontig jutó Irena Mishonova, valamint az egyaránt 9-9 pontot termelt Tettamanti
Virág és Kökény Petrának köszönhetően.
A Gödöllői Röplabda Club 7 ponttal, 13-33-as szettaránnyal az
NB I. Liga alapszakasz-táblázatának 7. helyét foglalja el.

Székesfehérvári
egyéni csúcsok
A vasárnapi napon a
serdülők és az újoncok próbálták ki magukat a népes me-

zőnyben.
Itt Kriszt Sarolta nyújtotta a
legkiemelkedőbbet, hiszen 2
érmet is tudott szerezni. 60 méter gáton a serdülő lányoknál
9.07 másodperces idejével az
elődöntőben új egyéni csúcsával jelezte, hogy jó formában
érkezett. A döntőt meg is nyerte 9.15-s idejével edzőtársa –
Tóth-Sztavridisz Szófia előtt, aki
az elődöntőben szintén egyénit
javított (9.35 mp). Saci a távolugrásban 484 centiméterrel a
A jó időnek is
k ö s zö n h e t ő en, december
31-én
több
százan vettek
részt a „Fussunk át 2020ba!”, vidám, hagyományőrző
óévbúcsúztató futáson.

harmadik helyen végzett. Szofi
pedig 60 méter síkon új egyéni csúcsot állított fel, ami 8.40
másodperc. Grünwald Tamás is
örülhetett, 60 méter gáton futott
új legjobbjának - 9.22 szekundum – amit sajnos a döntőben
nem tudott megismételni. A serdülő fiúk diszkoszvetésben is
elindultak, a hideg és csúszós
időben jól tudtak alkalmazkodni
a körülményekhez, Grünwald
Tamás egyéni csúccsal (30.02
méter) a negyedik helyen, Fodor Péter pedig 29.22 méterrel
az ötödik helyen zárt. Peti a hidegből visszaérve gyorsan rajthoz is állt 60 méteren, bekerült
a B döntőbe, ahol győri idejét
tovább faragva, új egyéninek
örülhetett, 7.78 másodperc.
Edzők: Körmendy Katalin, Máté
Alpár
A 2007-es születésű újoncok
első országos bajnokságukra
készülnek. A kezdeti izgalmakkal megbirkózva két remek
eredményt is érdemes kiemelni.
Szabó Levente 60 méter gáton
egyéni csúccsal (10.07 mp) került a döntőbe, ahol a harmadik
helyen ért célba 10.13-as idejével. Turáni Csaba ötösugrásban próbálta ki magát, ami után
büszkén lóghatott nyakában a
bronzérem, 11.65 méteres ugrása után. Edzők: Körmendy
Katalin és Kovács Zoltán.

szilveszteri futás
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PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS
(előzetes tájékoztatás) Gödöllő Város településrendezési
eszközeinek módosításáról
Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Gödöllő Város Önkormányzata megkezdte Gödöllő város településrendezési eszközeinek módosítási eljárását.
A módosítás tartalma: A Gödöllő kertvárosi részén található Csanak városrész érdekében működő Csanakért Egyesület azzal kereste meg az Önkormányzatot, hogy a városrészen lévő Jogar utca
és Korona tér még beépítetlen területére vonatkozó GÉSZ előírásokat módosítsa, annak érdekében, hogy a beépítési paraméterek
igazodjanak a már beépült környező kertvárosias – kevésbé intenzív beépítésű – lakóépületekhez. A javasolt módosítással érintett
ingatlanok (hrsz 8000/148, /154, /156, /157, /159, /161) Településközpont terület építési övezetben találhatók. A telkekre vonatkozó
2007-től hatályos övezeti előírások - az alapvetően kertvárosias
lakóterületi környezetben - kisvárosias beépítést tesznek lehetővé,
városrészi alközpont kialakításának lehetőségével. Tekintettel arra,
hogy sem a fejlesztői igények, sem az elmúlt bő egy évtizedben
ideköltöző lakók igényei nem igazolták vissza az alközpont kialakításának, szolgáltatási funkciók idetelepítésének szükségességét,
ezért az ennek lehetőséget adó szabályozás fenntartása nem indokolt.
A Csanak területre készülő módosítással együtt lehetőség nyílik
arra, hogy azon esetleges egyéb változtatási kérések is megvizsgálásra kerüljenek, amelyek a tervmódosítás partnerségi egyeztetése során beérkeznek.
A rendezés célja: A módosítással érintett területekre vonatkozóan
a fejlesztési elképzeléseknek megfelelő építési előírások meghatározása.
A rendezés várható hatása: A módosítással érintett területeken a
tervezett fejlesztések megvalósulhatnak, kapcsolódva a városfejlesztési célkitűzésekhez.
A módosítással kapcsolatos előzetes észrevételeiket, javaslataikat
írásban 2020. február 7-ig adhatják meg Gödöllő város főépítészének címezve postai úton: Gödöllői Polgármesteri Hivatal Főépítészi
Iroda, 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6. vagy e-mailen: foepitesz@
godollo.hu.
Előzetes észrevételeiket, javaslataikat ismertethetik a témában megrendezésre kerülő lakossági fórumon
is, amely 2020. január 29-én 17 órakor kerül megtartásra a
Gödöllői Polgármesteri Hivatal Ügyfélfogadó Terében (2100
Gödöllő, Petőfi tér 4-6. Fsz – Főépítészi Iroda).
Dr. Gémesi György polgármester

VÜSZI Nonprofit Kft parkolási
ellenőr munkatársat keres
Gödöllői székhelyű, városüzemeltetéssel foglalkozó társaság keres
parkolási ellenőr munkatársat, teljes munkaidős foglalkoztatásban
Feladata:
Gödöllő város parkoló zónáiban a gépjárművek jogos várakozásának
ellenőrzése, parkolójegy nélküli gépkocsikról pótdíj-nyomtatás készítése, parkolójegy-váltó automaták ellenőrzése és ürítése
Elvárások:
minimum 8 általános iskolai végzettség, felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek, felelősségvállalás, önálló munkavégzés, megbízhatóság, terhelhetőség, jó kommunikációs képesség
Előny:
helyismeret, szakmai tapasztalat parkolási ellenőr területen, gépjárművezetői engedély (B kategória)
Jelentkezés:
Önéletrajzot a titkarsag@vuszikft.hu címre várjuk, fizetési igény
megjelölésével.

Orvosi ügyelet

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

Gyógyszertári ügyelet

Január 20-26.:
Medicina Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 12. Tel.: 410-251.
Január 27-február 2.:
Alma Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 510-220.
Február 3-9.:
Ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi u. 1. Tel.: 416-551.

temetkezési ügyeletek

PAX Temetkezési Iroda, Gödöllő, Dózsa Gy. u. 35.
Tel: 06-28/430-856, 06-30/634-3723
D&B Delubrum Kft., Gödöllő, Dózsa Gy. út 160.
Tel.: 06-28/525-212, 06-70/550-3377
SZIGÜ Temetkezés Kft., Gödöllő, Dózsa Gy. u. 16.
Tel: 06-28/410-653, 06/30-331-8822
M. Szabó és Társai Temetkezési Bt., Gödöllő, Dózsa Gy. út 38.
Tel: 06-28/410-302, 06-20/9376-375
Ózon pajzs Polgárőr egyesület: 06-30/621-2968
Közterület-felügyelet: 06 28/529-169

TÁJÉKOZTATÁS BÉRLŐK RÉSZÉRE
Gödöllő Város Önkormányzata tájékoztatja
helyiségbérlőit, földterület-bérlőit és haszonbérlőit,
hogy a képviselő-testület a
243/2019. (XII.12.), 244/2019. (XII.12.), valamint a 245/2019.
(XII.12.) határozata szerint
2020. évre a bérleti díjak változatlanok maradnak!
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Beküldési határidő: 2020. február 4.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte:
Derezsán Béláné, Villányi Lászlóné
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte:
Pongrácz Márta, Jánoskáné Soós Tünde
A Happy Box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os utalványát nyerte: Juhász
Enikő
A Városi Múzeum ajándékát nyerte: Hadi Béláné, dr. Tiborfai Zsuzsanna
Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Horváth Miklós, Hegedűs Mónika
Felhívjuk tisztelt megfejtőink figyelmét, hogy a nyereménysorsoláson való
részvételhez elengedhetetlen, hogy – akár postai úton, akár emailben küldik be a megfejtést – a nevük mellett a pontos postai címüket is adják meg!
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Dolgozzon lakásához közel!
Újság, szórólap
terjesztésére
keresek munkájára igényes
személyt. Gödöllői lakost!
A munka végezhető iskola,
nyugdíj illetve munka mellett is.
Jelentkezés: 06/20 495-24-20
INGATLAN
+ Gödöllőn a központban 57 nmes, 2.em. 2 szobás, összkomfortos lakás eladó. Tömegközlekedés, iskola, óvoda 2 percre.
06-70-397-2879
+ Gödöllő-Máriabesnyő örök-panorámás domboldalán a Damjanich és Kökény utcák között lévő
(16,5mx110m) 1812nm-es lakóövezeti, ősfás, déli fekvésű telek
tulajdonostól eladó. Megosztható
(13,5mill.+ 23,5mill.) egyben 36
millió. 06-30-9617-621
+ Eladó lakás: Gödöllőn, csendes
környéken Szent János utcában,
földszinti 43m2-es másfél szobás, konvektoros, felújított, redő-

nyös lakás, pincével. Központ,
óvoda, iskola, busz és a HÉV
közel. Irányár: 25.500.000 Ft. Érdeklődni: 06-20-241-0500
+ Eladó Kistarcsán a Vereckei
lakóparkban egy 53 nm-es, földszinti, jó állapotú, cirkófűtéses,
tehermentes lakás beépített
konyhabútorral. 28,5 M Ft. 06-70576-9351
+ Eladó Gödöllő boncsoki részén
egy 2szintes, 2nappali+ 3szobás, 2fürdőszobás, téglából épült
lakóház 120nm összterülettel
1000nm-es telken. Az ingatlan
zártkert megjelölésű, kerítve, villannyal ellátva. I.á.: 26 mFt 0620919-4870

+ Eladó Gödöllő királytelepi részén egy 2szintes, 2generációs,
4szobás, 2konyhás, 2fürdőszobás családi ház felújítva, új tetővel, melléképületekkel 773nm-es
telken. I.á.: 48 mFt 0620-9194870
+ Eladó Gödöllőn az Antalhegyi
úton egy 2,5 szobás, összkomfortos, teljesen felújított lakóház
nagy méretű garázzsal, 2300nmes telken. I.á.: 48 mFt 0620-9194870
+ Eladó Domonyvölgyben egy
5260nm-es, 6 telekre felosztott
zártkerti ingatlan. A telkek darabonként 2,5 mFt-ért megvásárolhatóak. Érd.: 06-20-919-4870
+ Eladó Gödöllő rögesi részén
most épülő ikerház 109nm-es
alapterülettel/ db, nappali+ 4
szoba, fürdőszoba kulcsra kész
állapotban 1046 nm-es telken.
CSOK és hitel igénybe vehető
az ingatlanra. E.á.: 48,9 mFt/db
0620-919-4870
+ Eladó most épülő, földszintes
ikerházak Gödöllőn a Lázár Vilmos és a Gerle utcában, hitelre
és CSOK-ra alkalmas. I.á.: 52,5
mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a blahai dombon egy 2 helyrajzi számon lévő,
2200nm-es telken lakóház udvar

megjelölésű ingatlan, mely áll
nappali+ 2szoba összkomfortból.
I.á.: 39 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Kistarcsán a Malom utcában egy ikerház 440nm-es telekrésszel mely áll nappaliból lent,
tetőtérben 2szoba, erkélyekkel,
terasszal. I.á.: 30 mFt 0620-9194870
+ Eladó Gödöllőn a Szabadka utcában egy téglaépítésű, 2szobás,
egyedi fűtéses lakás, melyben a
nyílászárók ki vannak cserélve.
I.á.: 25,5 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Szabadság
úton egy 2. emeleti, 2 szobás,
erkélyes, teljesen felújított öröklakás. I.á.: 28,9 mFt 0620-9194870
+ Eladó Gödöllőn a Szent János
utcában egy 4. emeleti, nappali+
2 félszobássá alakított, felújított
öröklakás. I.á.: 29,9 mFt 0620919-4870
+ Eladó Gödöllőn egy nappali
(40nm)+ 2szobás teraszkapcsolatos, földszintes, összkomfortos, 2002-ben épült családi ház
1300nm saroktelken. Az ingatlanhoz tartozik egy 1 szoba ös�szkomfortos apartman, valamint
egy 2 beállásos garázs. I.á.: 64
mFt. 0620-919-4870
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+ Eladó Gödöllőn a Kökény utcában egy 600nm-es lakóház
építésére alkalmas, nagyon szép
panorámával rendelkező építési
telek. Közművek az utcában. I.á.:
13,9 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllő palotakerti részén 4 emeletes házban egy 1.
emeleti, 2szobás, erkélyes öröklakás cserélt nyílászárókkal. I.á.:
26,9 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Szőlő utcában egy 69nm-es, nappali+ 2szobás, nagy étkezős, nagy erkélyes
öröklakás konvektoros fűtéssel.
I.á.: 29 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Fácán soron
egy 100nm-es, nappali+ 3szobás, teraszkapcsolatos, háztartási helyiséggel ellátott, gardróbos,
kandallós öröklakás. Az ingatlanhoz tartozik egy garázs is. I.á.: 49
mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Jókai utcában
Gödöllő legszebb, panorámás
kertvárosi részén egy 130nm
alapterületű, téglából épült, 3szobás családi ház teraszkapcsolattal, garázzsal, pincerésszel, 15db
termő gyümölcsfával 970nm-es
telken. I.á.: 53 mFt 0620-9194870
ALBÉRLET KIADÓ
+ KERESEK albérletet: 1,5 – 2

hirdetés
szobás ház vagy házrész, földszint, kicsi udvar, nem a város
szélén. 06-30-415-0405
+ Kis alapterületű házrész kiadó
Gödöllőn a kertvárosban egy
dolgozó férfi részére. Érdeklődni
(esti órákban): 06-28-415-916
+ A Kossuth Lajos utcában kiadó
egy 1,5 szobás, összkomfortos,
első emeleti, bútorozatlan lakás
fiatal, gyermektelen, nemdohányzó pár részére. Érd: 06-20-9319521
+ Kertes házban külön bejárattal
hosszútávra lakás kiadó bútorozva vagy anélkül fiatal párnak:
szoba, konyha, fürdő, wc. Február 1-től költözhető. Megtekinthető
és lefoglalható. 100.000 Ft + rezsi. Tel: 06-30-581-3827
ÜZLET, IRODA, GARÁZS
+ Gödöllőn a Szent János utcában 24 nm-es üzlethelyiség kiadó. Érd: 06-20-340-9641
+ 2020. január 1-jétől a gödöllői SZTK BÜFÉ (Petőfi S. u. 1.)
BÉRLETI JOGA ÁTADÓ! Érdeklődni: 06-30-400-4762
+ Gödöllőn a Fenyvesben, családi házban külön bejáratú, fürdőszobás, 65 nm-es helyiség
ingyenes parkolással irodának
hosszútávra kiadó. Igény szerint
átalakítható. Ár megegyezés sze-

rint. Érd: 06-30-513-5010
+ Eladó egy garázs (200.000 Ft)
és 2 db kihúzható rekamié (2.000
– 2.000 Ft). Érd: 06-20-412-1077
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
+ PULTOS/ FELSZOLGÁLÓ
munkakörbe, teljes munkaidőbe
a NoVo Café munkatársat keres.
Jelentkezni: 06-30-400-4762
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+ Munkaidő pótlékkal egy és
több műszakos munkarendbe
műanyag feldolgozó gödöllői kft.
felvesz BETANÍTOTT MUNKÁSOKAT, RAKTÁROST, SZERSZÁMKÉSZÍTŐT,
KARBANTARTÓT és FRÖCCSÖNTŐ
GÉPBEÁLLÍTÓT. Nyugdíjasokat
is szívesen fogadunk. Érd: 06-209423-112, www.plastexpress.hu
+ A Panda söröző PULTOST keres, továbbá az Autómosó női,
férfi munkatársat. KÁRPITTISZTÍTÓ gyakorlattal rendelkezők
előnyben. Tel: 06-20-941-7670
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nyelvű
ös�szetett adatfeldolgozó irodai
munkára. Munkavégzés helye: Gödöllő. 8
órás munkaidő.
A
fényképes
önéletrajzokat
az info@adjuvo-online.com
e-mail
címre
várjuk.

+ A Gödöllő Környéki Regionális
Turisztikai Egyesület a Gödöllői
Királyi Kastélyban működő Tourinform irodájába szerdától vasárnapig terjedő időszakra, informátori munkakörbe munkatársat
keres. A munkakör ellátásához
szükséges készségek: -angol
nyelvtudás, -számítógép felhasználói szintű ismerete, -pénztárgép betanítást követő használata. Előnyt jelent a felsőfokú
tanintézményben szerzett oklevél
és a kommunikációs szintű né-

met nyelvtudás. Jelentkezni lehet
a GKRTE ügyvezető elnökénél
munkaidőben hétfőtől péntekig
8.30 és 16.00 óra között a 06-28419-231-es telefonszámon vagy
a gkrte@vnet.hu email címen.
+ Gödöllő városközpontban lévő
társasházunkba, mely 23 albetétből áll, keresünk közös képviselőt. Pályázatát, jelentkezését,
referenciáját január 28-ig várjuk
a petofiudvar@gmail.com e-mail
címre. Érd: 06-20-923-8994
+ Munkatársat keresünk angol

SZOLGÁLTATÁS
+
FORDÍTÁS,
TOLMÁCSOLÁS
50
nyelven,
anyanyelvi, diplomás, gyakorlott
szakfordítókkal! Kedvezményes
árak. I.L.I Fordítóiroda, Gödöllő,
Körösfői u. 2. Tel.: 06-20-5562653, 06-20-543-1775, 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.
Ágak, levelek elszállítása. Ereszcsatorna tisztítás. Kert takarítás.

Fahasogatás. Gépi permetezés.
Kerítésfestés. Kerti tavak tisztítása. 06-30-747-6090
+ KÖNYVELÉS, cégalapítás,
munkabérszámfejtés,
tanácsadás. Irodák: Gödöllő, Szada.
Tel: 30/592-1856, 30/508-1380,
28/784-752
+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS, fürdőszobák,
régi fűtési rendszerek, vízvezetékek felújítása. CIRKÓK, GÁZKÉSZÜLÉKEK, KONVEKTOROK
karbantartása felújítása, javítása.
Tel: 06-20-9527-289, 06-28-476229

2020. január 21.

hirdetés

gödöllői Szolgálat 29

+ Lapra szerelt BÚTOROK
összeszerelése, csillárok,
karnisok, fali polcok, konzolok felszerelése, egyedi
méretű kis bútorok készítése, kisebb javítási, felújítási
munkák elvégzése. Hívjon
bizalommal:
06-20-9463409

+ SZÁMÍTÓGÉPES problémája
van? Hívjon bizalommal, házhoz
megyek. Számítógép szerelés,
rendszer és programtelepítés, vírusirtás garanciával. Hétvégén is!
Tel: 06-30-333-9201
+ DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉLKÜL. Tóth Tamás 0670-502-5620
+ KUTYÁUL ÉRZED MAGAD
ÉS ELEGED VAN BELŐLE? Betegségednek lelki okai vannak,
melyeket oldani lehet. Szeretnéd
visszanyerni az uralmat életed
felett? Gyere el Te is egy kezelésemre! Betegségek lelki okait oldom 4 év tapasztalatával Gödöllőn. További infót, véleményeket
a www.ThetaGodollo.hu oldalamon találsz. A kezelés ára 9900
Ft. Garantálom Neked, hogy a
végén elégedetten távozol. Ellenkező esetben ingyen adom.
Élj kevesebb stresszel hosszabb
ideig! Adsz esélyt magadnak? Ha
igen, KÉRJ IDŐPONTOT MOST:
06-20-367-4274
+ LAKÁSOK, IRODÁK KÖLTÖZTETÉSE, lomtalanítás. Pianínó-,
páncélszekrény szállítás. Hétvégén is. NEER TEHER 06-70-6487660
+ DUGULÁS ELHÁRÍTÁS falbontás nélkül. Ázások csőtörések
megszüntetése. Vécék tartályok
csapok szifonok cseréje. Csatorna kamerázás. VÍZSZERELÉS.
06-20-491-5089
+ Lapra szerelt BÚTOROK ös�szeszerelése, csillárok, karnisok,
fali polcok, konzolok felszerelése,
egyedi méretű kis bútorok készítése, kisebb javítási, felújítási
munkák elvégzése. Hívjon bizalommal: 06-20-9463-409
+ VÍZSZIVÁRGÁS MŰSZERES
KERESÉSE – javítása, kamerás
csatornavizsgálat.
Vízvezeték
cseréje lakásban és udvaron,
ásással is. 06-70-544-4050

EGÉSZSÉG,
TESTÁPOLÁS
+ Gyógypedikűr: tyúkszem,
szemölcs,
bőrkeményedés, vastag benőtt gombás
köröm kezelése, ápolása.
Talpmasszázs. Óvakodjon
a feketén dolgozó házaló
kontároktól! 30 év
szakmai háttér. Bárándi József 06-20532-7275
OKTATÁS
+ ANGOL és SPANYOL
nyelvoktatást vállal FILMSZINKRON, könyvfordítás, vizsgaelőkészítés
és korrepetálás területén
jártas FIATAL, tapasztalt
nyelvtanár. Tel: 06-70559-3918
+ NÉMET ÓRÁT ad gyakorlott
nyelvtanár kezdőtől a középfokig
minden szinten és mindenkinek.
Tel: 06-70-232-7133
+ Matematika, fizika és kémia
tantárgyakból korrepetálást vállalok 5. osztálytól érettségiig. További érdeklődés és jelentkezés:
06-30-908-4130.
ADÁS-VÉTEL
+ RÉGISÉG. Pappné Szilvia

szakbecsüs díjtalan kiszállással
vásárol antik bútorokat, festményeket, órákat, mindenféle szobrokat, vitrin dísztárgyakat, ezüstöt
(hibás és hiányos darabokat is),
régi pénzeket, könyveket, bizsukat és ékszereket, borostyánt,
mindenféle régiséget és HAGYATÉKOT. Legmagasabb áron
vásárolunk első vevőként! Tel:
70/942-0806, 20/465-1961
+ Eladó új német mobilklíma
(télen fűt, nyáron hűt) 60e.Ft, új
márkás túrabakancs „Salomon”

19e. helyett 10e.Ft 42-43-as, és
márkás olasz bukósisak GRF1XS-54-es 10e.Ft. Továbbá 4db
használt, de félig sem kopott téli
gumiabroncsok felnikre szerelten
eladók. Méret: 155/70R13. 0620-358-5309
társkereső
+ Egyedülálló 60 éves férfi korban hozzáillő párját keresi hosszú
távú kapcsolat reményében. Hívj
bátran! Tel: 06-20-618-3011
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III. GÖDÖLLŐI KOLBÁSZTÖLTŐ VERSENY

UTAZÁS
+ A megszokott magas színvonalon évadnyitó kirándulást szervezünk 2020. február
8-án. Budapest Népstadion
– Visegrád. Estebéd. Részvételi ár: 9.900,-Ft. Befizetés
2020.01.24-én 14-16h között
(Műv-Ház kávézó). Érdeklődés és jelentkezés: 06-30-2685596 Tóthné Anci, 06-30-3111422 Ondrik Jutka
JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
+ AKKUMULÁTOR minden
típusú gépjárműhöz szaküzletünkben vagy kiszállítással.
Szolgáltatásaink: beszerelés,
bevizsgálás,
töltés-mérés,
szaktanácsadás. Minőségi ak-

kuk, új akciók. Gödöllő, Dózsa
Gy. út 50. (Temetővel szemben) 06-30-536-4300, 28/611728 www.akkugodollo.hu
+ Gödöllőn eladó egy SUZUKI SWIFT gépkocsi: 2001-es,
87.000 km-t futott. Iár: 300.000
Ft. Érdeklődni: 06-20-4256519
EGYÉB
+ Vásároljon HAMISÍTATLAN,
OMME zárszalagos mézet
közvetlenül a termelőtől! Repce, Akác-, Hárs-, Akác-hárs-,
Napraforgóméz. 720ml-es csavaros tetejű befőttes üveget
cserébe elfogadok. Házhoz
szállítás. Szabó Méhészet Gödöllő, Lovas u.3. 28/417-913

A verseny rendezője: Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft.
Főszervező: Fekete Zoltán, a Gödöllői Piac Kft. igazgatója. Elérhetőségek: 06-30/503-0777, 06-30/525-2764, 06-28/422-019, gpiac@invitel.hu, feketehon63@gmail.com
A verseny helye: Gödöllő Városi Piac, 2100 Gödöllő, Szabadság út 3.
A verseny ideje: 2020. 02. 08. (szombat), 12 óra. Nevezési határidő:
2020. 01. 31. (péntek), 16 óra. Érdeklődni lehet a fenti címen, nevezni
az előre kitöltött és határidőben leadott nevezési lapon kell.
Versenyszabályok:
1. A versenyre minimum 5 fős csapatok jelentkezhetnek
2. Versenyfeladat: minimum 5 kg, sertéshúsból csemege és/ vagy csípős kolbász készítése
3. Nevezési díj 15.000,-Ft/5 kg, vagy a kért mennyiségtől függően
4. A szervezők biztosítják: műa. ládában előkészített sertéshús, 1 db
asztal
5. Nevező csapat feladata: fűszerek, daráláshoz, töltéshez szükséges
anyagok, eszközök, valamint a csapat egységes megjelenésének biztosítása
6. Az elkészített kolbászból sütve kóstolót kell biztosítani (10 cm) a
zsűri részére, valamint kóstoló falatkákat, a közönség szavazatot leadók részére (ZSŰRIZÉS NEM KÖTELEZŐ). A kolbász sütése lehet
egyedi módon, vagy a piac területén működő BÜFÉ, ÉTKEZDE szolgáltatásával.
A verseny menete:
12 óra: csapatok érkezése, asztal elfoglalása, előkészületek
13 óra: sertéshús kiosztása, kolbászkészítés kezdete
17 óra: zsűrizésre előkészített (frissen sütött) kolbász tálalása értékelésre
18 óra: eredményhirdetés
19 óra: Kolbász Buli kezdete
A program ideje alatt a jó hangulatért felelős Gödöllő Népi Zenekara,
és a FORMA DUÓ!
VÁRJUK CSALÁDOK, BARÁTI TÁRSASÁGOK, KÖZÖSSÉGEK,
SZERVEZETEK CSAPATAINAK NEVEZÉSÉT!
A rendezvény fővédnöke: dr. Gémesi György polgármester
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