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Habsburg Ottónak állít emléket az
Életút és örökség című vándorkiállítás, amit elsőként a Gödöllői Királyi
Kastélyban láthat a nagyközönség.
A szervező Habsburg Ottó Alapítvány célja névadója tárgyi és szellemi örökségének ápolása. Az utolsó
magyar trónörökös életét bemutató
összeállítás látható lesz valamennyi
olyan településen, ahol díszpolgár
volt.
Az ünnepélyes megnyitón dr. Gémesi György polgármester személyes
emlékeinek felelevenítésével emlékezett Habsburg Ottóra, megemlítve
többek között az 1991-es látogatást,
és a 2002-ben, a volt trónörökös 90.
születésnapja alkalmából rendezett
ünnepségen való találkozást.
A kiállítás tablókon mutatja be
Habsburg Ottó életét és munkásságát. Gödöllői látogatásait külön fotóösszeállítás idézi fel. A megnyitót a
Habsburg-család részéről Habsburg
György és fia, Károly is megtisztelte
jelenlétével.
(folytatás a 14. oldalon)
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Idén 70 éves a gödöllői asztalitenisz. A jubileumi év kapcsán beszélgettünk Bartha Tiborral, a Gödöllői
Sport Klub alelnökével, az asztalitenisz szakosztály vezetőjével.

– Mikor kezdődött Önnél az asztalitenisz
iránti szerelem?
– A pingpong iránti szerelem egy boglárlellei úttörőtáborban indult, ahol több sportágat is kipróbálhattunk, de nekem, szemüveges gyerek lévén, egyből a pingpong tetszett
meg, mivel ott nincs testi
kontaktus. Mikor hazajöttünk a táborból, a nővérem
utánajárt, hogy hol lehet Gödöllőn asztaliteniszezni és
szépen elvitt a 202-es tornatermébe az első edzésre.
Ekkor 12 éves voltam, azaz
38 évvel ezelőtt ragadtam
ott, a pingpongasztal mellett. Természetesen azóta is
töretlen a szerelem.
– Beszéljünk a gödöllői
pingpongéletről! Mennyi
igazolt versenyző van és
mennyi hobbijátékos?
– 70 éves tradicióval bír
a gödöllői szakosztály, éppen ezért tartom fontosnak,
hogy megemlítsük elődeinket. Ha a gödöllői pingpongéletről beszélünk, nem mehetünk el szó nélkül Imre
Jóska, Nagy Pista, Nagy
Pista II., Orgoványi Imre és
Rétfalvi Antal neve mellett.
Az elődeink rendkívül jó közösséget alkottak, ez a közösség volt
az alapja a mai asztalitenisz szakosztálynak. A gödöllői pingpongnak egyetlen válságos időszaka
volt, a rendszerváltás környékén. Aztán onnan szerencsére megint elindult a fejlődés.
Ennek a fejlődésnek az egyik megkerülhetetlen alakja Lukács Csaba, aki a világ legjobb adogatógépét gyártja és történetesen
gödöllői. Érdekes történet az övé, hiszen az
egyetemista diplomamunka volt az adogatógépe. Aztán ezt olyan szintre tökéletesítette,
hogy ma már tényleg hamisíthatatlanul a világ legjobb gépét gyártja, a világ legnagyobb
márkája, a Butterfly számára.
Körülbelül tíz évvel ezelőtt, Csaba segítségének is köszönhetően, indult el az utánpótlás programunk. Most már a negyedik
generációt neveljük ki. A gyerekek létszáma
jelenleg körülbelül 50-60 fő. A Damjanich
és a Szent Imre iskolában működünk. Nagyon jól sikerült lerakni az utánpótlásképzés
alapjait, hiszen a saját nevelésű gyerekeink
férfi NB II-ben kiváló teljesítményt nyújtanak
és harcolnak a feljutásért, úgy, hogy tavaly
nyerték meg az NB III-at.

70 éves a gödöllői
asztalitenisz

– A gödöllői fiatalok között
lát most olyan tehetséget,
aki esetleg a következő Tóth
Krisztina lehet, aki ugyebár Európa-bajnok és világbajnoki bronzérmes volt?!
– Jelenleg van egy kisfiú, Kubatov Máté,
aki rendkívül tehetséges és hihetetlen szorgalmas. Az volt számára a karácsonyi meglepetés, hogy Tóth Krisztinával edzhetett
együtt, aki a bajorországi tartományi válo-

Bartha Tibor
gatott a szövetségi edzője. Az edzés után
aztán Kriszti is megerősítette, hogy ha Máté
ezzel a lelkesedéssel és odaadással folytatja, akkor ő belőle is komoly válogatott játékos lehet.
– Nagy népszerűségnek örvend a városrészek közti bajnokság, ami már ötödik éve tart. Mit kell erről tudni pontosan?
– Dr. Györfi Beával közösen hívtuk életre
öt évvel ezelőtt a városrészek közötti bajnokságot, ami azt jelenti, hogy minden városrész kiállít egy 4 fős csapatot. Rögtön, az
első pillanattól kezdve nagy népszerűségre
tett szert ez a bajnokság. A verseny maga
őszi-tavaszi lebonyolítási rendszerben működik, úgy, mint a „nagyoknál”: 4 fős csapatok küzdenek egymással, két páros, plusz
16 egyéni meccs van, havonta egyszer a
Damjanichban történik a lebonyolítás. Ezeket Bea a Facebookon szervezi, kommunikálja.

Egyébként egyre népszerűbb ez a versenysorozat, mert most már A csoportot és
B csoportot kellett létrehoznunk. A csapatok
száma pedig olyan nagy lett, hogy nem is
tudjuk egy hétvégi napon lebonyolítani a
mérkőzéseket!
Ha valaki csatlakozni szeretne, akkor
Györfy Beát keresse, de a Facebookon
könnyedén rá lehet találni a városrészek
közötti asztalitenisz-bajnoksággal kapcsolatos információkra. A következő
szezon idén szeptemberben
kezdődik.
– Általános iskolában a
testnevelés órák keretén belül van lehetőség pingpongozni a gyerekeknek?
– Három iskolában vagyunk ott: a Szent Imrében,
a Török Ignác Gimnáziumban és a Damjanichban.
Ezeken a helyeken vannak az asztalaink, van felszerelés és mindenhol úgy
egyeztünk meg az iskolavezetéssel, hogy használhatnak mindent a gyerekek. A
Szent Imráben még egy délutáni fakultatív foglalkozást
is életre hívtak, mert akkora
volt a lelkesedés. A Waldorfban pedig megkezdtük az
igazgatóval az egyeztetést,
ők lesznek a negyedik iskola,
ahol lehetőség lesz pingpongozni.
– November 13-án volt a pingpongcsarnok alapkőletétele. Hogyan áll most
ez a beruházás és mikorra várható az
első meccs?
– Viccesen azt mondanám, hogy az alapkőletétel gyakorlatilag egy kilencéves folyamatnak az eredményeképpen született
meg. A források összegyűjtése után novemberben ténylegesen elkezdődhetett a munka. A csarnok acélszerkezete már áll, múlt
héten pedig a szendvicspanelek is megérkeztek, ami azt jelenti, hogy az építkezés
első üteme február közepére biztosan befejeződik. A második ütemben készül majd el
a sportpadló, a világítás, a fűtés, illetve az öltözőket is ekkor alakítják ki. Ehhez is hamarosan hozzáfoghatunk, mert a pályázatokat
már korábban elnyertük ennek a munkának
a finanszírozására; azonban a papírmunka
sokkal lassabb, mint a jelenleg terhelt építőipari kivitelezésnek a haladási sebessége,
mert még nem tudtuk megkötni a támogatási szerződést. A 70 éves születésnap akkor
lenne a legszebb, ha a csarnok is elkészülne
idén.
Jaeger Ákos
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30 perc című műsorunk eheti vendége Farkas
Imre ezredes volt. A Gödöllői Rendőrkapitányság vezetőjével a rendőrség átalakulásáról, a
gödöllői HÉV-en történt atrocitásokról, a városban megnövekedett gépjárműforgalomról és a
tavalyi, az idősek sérelmére elkövetett csalásokról beszélgettünk.
– Mióta dolgozik Gödöllőn?
– 1994 óta, ez volt az első rendőrségi munkahelyem; tehát már 26 éve vagyok a városban, annak ellenére, hogy nem mindig dolgoztam helyben. Kistarcsán pár évig nyomozói,
majd őrsparancsnoki munkát végeztem.
– A novemberi közmeghallgatáson említette, hogy a gödöllői rendőrség átalakulóban van. Mit jelent ez pontosan?
– Egyrészt, mert kapitányságvezető váltás
történt, másrészt mert a Pest Megyei Rendőr-főkapitányságnak is új főkapitánya van január elsejétől. Ilyenkor egy szervezet életében
több olyan kihívás merül fel friss elvárások, elgondolások), amiknek meg kell felelni. Például
a gödöllői kapitányságra új kapitányságvezető
helyettes fog érkezni. Az új vezetők pedig mindig megpróbálják a saját elképzeléseik szerint
átformálni a testületet. Nekem is vannak olyan
elképzeléseim, amiket az elöljáróimmal való
egyeztetés után szeretnék megvalósítani.
– A tavaly májusi közbiztonsági beszámoló szerint a bűncselekmények száma
10 százalékkal csökkent az előző évhez képest…
– Olyan 7-10 százalékos csökkenés volt
egyes bűncselekmény-kategóriákon belül.
Szerencsére ez egyébként országosan is tapasztalt tendencia. Ami nagyon szembeszökő,
az a vagyon elleni bűncselekmények számának jelentős mértékű csökkenése. A lakásbetörések 45-50 százalékkal csökkentek, a lopások
száma is kevesebb. Ami még szembetűnő – és
ez biztosan a térfigyelő kamerarendszernek is
köszönhető –, hogy a közterületeken jóval kevesebb garázdaság (direkt rongálások, graffitizések) történt, mint a 2016-17-es években. A
tavalyi esztendőről még nincsenek meg a pontos adatok, de ami az eddig beérkezettekből
látszik: szinten tartottuk az arányszámokat.
– A megnövekedett gépjárműforgalom
nagy kihívást jelent a lakosoknak, illetve a
rendőrségnek is, ráadásul sok panasz érkezik az autósokra. Hogyan lehetne jobban
betartattni velük a szabályokat?
– A szabályok betartása az autós kötelezettsége, a rendőrség felhívhatja erre a figyelmet
és hatékony bűnmegelőzési tevékenységgel,
valamint a jogszabályokban rögzített egyéb
módon bírhatja rá a jogkövető magatartásra.
Egy idő után már nagyon nehéz az emberek
gondolkodásmódját átalakítani. Való igaz, nagyon sok olyan területünk van, ahol a lakosság
azt mondja, hogy szinte már élhetetlen a közlekedés miatt. Bár ez nemcsak Gödöllőre jellemző, hanem a környező településekre is.
Ami még komoly nehézséget tud okozni az
az, ha például az M3-as autópályán baleset történik, hiszen csak egyfelé, a 3-as főútra lehet
leterelni a gépjárműveket, ezáltal abban az időszakban rettentően megnövekszik a forgalom
egyes útszakaszokon. Nagyon nehéz ezekre
reagálni, mert sok a lehajtó és nagy távolságok
vannak.
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26 éve
gödöllőn

– Az elmúlt időszakban több atrocitást jelentettek
a gödöllői HÉV-ről.
Mit lehet ezekről
tudni?
– Tavaly négy
bejelentést kaptunk,
melyek szerint a
HÉV vonalán fiatalkorú hölgyeket ért
valamilyen atrocitás.
Nehezíti a felderítést, hogy ez egy
hosszú vonal, gyakorlatilag 50 perc a

Farkas Imre
teljes hossz, ráadásul rendszertelen, kiszámíthatatlan időközönként követték el a bűncselekményeket. Volt két eset tavasszal, egy nyár
végén, illetve egy ősszel, ami miatt nyomozást
rendeltünk el.
A másik nehézség az, hogy Gödöllő mellett
több településen is keresztül megy a HÉV és
vannak páran, akik csak melegedni használják
a szerelvényt vagy éppen ittas állapotban utaznak rajta. Eddig egy bűncselekmény elkövetőjét azonosítottuk a négyből. Annak a bűncselekménynek az elkövetője viszont még nincs
meg, amelyik ősszel nagy port kavart a közösségi médiában. Erről az elkövetőről annyit
tudni, hogy felmerült már a neve a szentendrei vonalon is. Tehát elképzelhető, hogy nem
is Gödöllőhöz köthető férfiről van szó. Több
kapitánysággal együtt dolgozunk annak érdekében, hogy megtaláljuk a tettest, illetve, hogy
a jövőben megelőzzük az ilyen eseményeket.
Felháborító, amikor tizenéves gyerekek sérelmére követnek el bármiféle bűncselekményt.
– Tavaly eredményesen tudtak fellépni
az idősek sérelmére elkövetett csalásokkal
szemben. Mennyire van jelen Gödöllőn ez a
fajta bűncselekmény, illetve megelőzésképpen mit lehet tenni?
– Az elmúlt évben bukkant fel ez az újonnan
elővett, ám régi típusú csalási mód. Ezek az
úgynevezett „unokázós csalások”, amikor időseket, főleg 70-80 éves embereket hívnak fel
és unokájuknak vagy valamelyik családtagjuknak adják ki magukat és közlekedési balesetre,
valamint az okozott kár mielőbbi megtérítésére
hivatkozva próbálnak nagyobb összeget kicsalni tőlük. Abban bíznak, hogy pánikhelyzetben
az emberek sokszor nem is gondolják végig,
hogy a fiamat vagy a lányomat nem is úgy hívják, hanem ösztönösen segítenek. A pár százezer forinttól kezdve 5-7 millió forintig nagyon
komoly összegeket csaltak ki idősektől. Országosan indult egy kampány azért, hogy minél
szélesebb körben ismertessük meg az elköve-

tési módszereket. Gödöllőn szinte valamennyi településrészen lakossági és
nyugdíjas fórumokat tartottunk. Miután
megtörtént a tájékoztatás, nagyon lecsökkent
az ilyen legendára épülő csalások eredményes
elkövetése. A csaló próbálkozást sok potenciális sértett a bűnmegelőzési tájékoztatáson elhangzottak szerint hárította el. A gond az, hogy
hozzánk legtöbbször későn jelentik be ezeket,
így pedig már nehéz a tettenérés.
– A szülők megnyugtatására mit tud mondani a gödöllői kábítószerhelyzetről?
– Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nincs
kábítószerrel való visszaélés vagy kábítószerfogyasztás a városban, de tapasztalatunk
szerint Gödöllőn nincs nagy probléma. Itt a fogyasztás a legjellemzőbb. A fiatalok házibulikban, esetleg diszkókban jutnak hozzá a különböző szerekhez, amik, sajnos, aránylag olcsón
beszerezhetők. Az, hogy ezek milyen tisztaságúak, már egy másik kérdés. Sok fogyasztót
találtunk, akikkel szemben természetesen el is
jártunk, de hangsúlyozom, nem Gödöllő a legfertőzöttebb ebből a szempontból.
– Az úgynevezett járőrmobil megszűnt.
Miért?
– Központi döntés volt a megszüntetése, de
mi is támogattuk, mert már a lelkisegély szolgálattól kezdve a polgári peres ügyekről való információgyűjtésig mindenféle ügyben hívták a
számot. A hívások 60-70 százaléka pedig nem
is az azonnal reagáló erőknek az intézkedési
körébe tartozott. Ezt most kiszűri a Tevékenységirányítási Központ és megpróbálja hatékonyabban üzemeltetni a meglévő állományt.
A 112-es segélyhívó rendszer elindulásával
minden nyomon követhető, a szám bármikor
elérhető. Annyi bemenő vonal és annyi kezelő van, amennyi mindig szükséges. Ráadásul
olyan modern technika és informatikai háttér
áll a rendelkezésünkre, hogy a bejelentés egy
percen belül eljuthat az intézkedő rendőrhöz.
JÁ
(Kapcsolódó írásunk a 6. oldalon.)
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Koronavírus: csak Hiteles forrásból
tájékozódjuk!
Az elmúlt napokban a városi intézményekben és a közösségi
portálokon több kérdés felmerült a koronavírussal kapcsolatosan, mivel a Szent István
Egyetemre a napokban érkeznek vissza az itt tanuló kínai
diákok.
Dr. Gémesi György polgármester ezzel kapcsolatban
megkereste dr. Palkovics László rektort, aki a következőkről
tájékoztatta: A kollégiumban
a WHO ajánlásában megfogalmazott higiéniai előírások
kötelező betartását rendelték
el, az erről szóló tájékoztatás
a diákok részére is kihelyezésre került. Felvették a kapcsolatot a Külgazdasági és
Külügyminisztérium, valamint
a Nemzeti Népegészségügyi Központ illetékeseivel,
és tájékoztatták őket a kínai
hallgatóinkról.
Egyeztetést
folytattak az intézmény üzemorvosával a megelőzést
szolgáló higiénes követelményekről. A Külgazdasági és
Külügyminisztérium hamarosan
küldi a felsőoktatási intézmények részére a tájékoztató levelet az intézkedési protokollról.
A Szent István Egyetemen
jelenleg 82 kínai hallgató tanul,
ebből 63 fő a gödöllői kampuszon.
Az elmúlt hetekben 14 hallgató utazott haza Kínába, kö-

zülük 9 fő kollégista. A Szent
István Egyetem honlapján is
elérhető a diákok számára közzétett részletes tájékoztatás, a
koronavírussal kapcsolatban.
(http://szie.hu/tajekoztato-koronavirussal-kapcsolatos-intezkedesekrol).
A koronavírussal kapcsolatban nagyon sok információ kering az interneten, fontos, hogy
a lakosság hiteles forrásból

tájékozódjon. A Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján (www.nnk.gov.hu/index.
php/lakossagi-tajekoztatok/koronavirus/448-tanacsok-a-magyar-lakossagnak)
minden
ezzel kapcsolatos információt
megtalálnak az érdekelődők. A
szakemberek a legfontosabb
higéniai szabályokra is felhív-

ják a figyelmet: „Jelenleg tart
az influenza szezon, az új coronavírus fertőzés tünetei nagyon hasonlóak az influenza
tüneteihez. Ebben az időszakban rendkívül fontos a higiéniai
szabályok betartása, étkezés,

illemhely használat előtt, után,
zsebkendő használat, közlekedés, vásárlás után, hazaérkezéskor alaposan mossunk kezet, ne nyúljunk az arcunkhoz,
szemünkhöz,
zsebkendőbe
tüsszentsünk, köhögjünk.”
A Nemzeti Népegészségügyi
Központ:

Figyelem, Matricázni kell!
A Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. a hulladékszállítási szolgáltatás átláthatósága és rendszerezése érdekében „matricás” azonosító
módszert alkalmaz. Ez azt jelenti, hogy a közszolgáltatásra jogosult ügyfelek matricával jelölik meg a hulladéktárolójukat, ami alapján
tudni lehet, hogy kik jogosultak a szolgáltatás
igénybevételére.
A matrica felhelyezésének menetéről pontos útmutatót kap minden ügyfél. A hulladéktárolók matricával megjelölésére várhatóan
egy hónap türelmi idő áll majd rendelkezésre.
Ezen időszak alatt a még jelöletlen edények
tulajdonosait tájékoztatják, hogy amennyiben
az illető rendelkezik matricával, azt ragassza
fel! Cél a közszolgáltatási díjat nem fizető ingatlanhasználók felderítése és kiszűrése.
• az ingatlanhasználók 2020 januárjában
az NHKV Zrt. által kibocsátott, 2019 utolsó
negyedéves hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjról szóló számlával együtt 2020-ra
érvényes éves matricát kapnak, amelyet 30

napon belül a gyűjtőedényre kötelesek felragasztani;
• a 4 gyűjtőedénynél több ürítésére szerződött ingatlanhasználók nem a számlával
együtt, hanem közvetlenül a közszolgáltatótól
kapják – szintén postai úton – a matricákat;
• a számla mellé nem kapnak matricát
az egyéni díjfizetésű társasházi lakók, akik
gyűjtőedényeire a közszolgáltató rendszerfelügyelői helyezik el a matricákat a hulladékgyűjtési napok alkalmával;
• a gyűjtőedénnyel rendelkező (nem
zsákos) üdülőingatlanok használói nem
kapnak számlát 2019 utolsó negyedévére vonatkozóan, ezért a szolgáltatás használatára jogosító matricát 2020
márciusában vehetik át, külön tájékoztatás mellett;
• azon ingatlanhasználók, akik – a
fenti kivételeket leszámítva – nem kapnak matricát, jelezzék azt a közszolgál-

• felkészült a diagnosztikai
képesség és kapacitás biztosítására a referencialaboratóriumban,
• folyamatosan kapcsolatot
tart a katasztrófavédelmi hatósággal, OMSZ-szal, ÁEEK-kel,
• elkészítette az
egészségügyi szolgáltatók és a területi egészségügyi
államigazgatási
szervek részére a
tájékoztatót és a
szükséges iránymutatást mellékletekkel együtt (mintavételi útmutatók,
eset
definíciók,
bejelentési kötelezettség, teendők),
melyben elrendeli a
megerősített surveillance-t,
• honlapján tájékoztatja a lakosságot, utazási tanácsot ad,
• folyamatosan kapcsolatot
tart a nemzetközi szervezetekkel és megteszi a szükséges
intézkedéseket.
A lapzártánk idején olvasható
tájékoztatás szerint hazánkban
nem volt ilyen megbetegedés.

(ny.f.)

tató ügyfélszolgálatán, és a jogosultság ellenőrzését követően pótmatricát kapnak;
• évközbeni költözés, új ingatlanhasználóként vagy új gazdálkodóként történő bejelentkezés esetén a matricát a közszolgáltató
ügyfélszolgálati irodája biztosítja;
• azon ingatlanhasználók, akik január hónapban megkapják a matricát, azonban nem
helyezik azt fel a gyűjtőedényre 2020. február
hónapban, szankcionálás előtt, két alkalommal felszólítást kapnak a közszolgáltatótól.
A „matricákról” bővebb információt a Zöld
Híd honlapján találnak az érdeklődők.
(kj)
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Vasút-felújítás: a parkolási lehetőségekről
Az ütemezésnek megfelelően
haladnak a munkák a gödöllői
vasútállomáson. A vasúti forgalom megindulását követően
folyamatosan érkeznek a kérdések, észrevételek szerkesztőségünkhöz, főleg az egyes területek átadásának idejét szeretnék
tudni olvasóink.
Arról, hogy a vasútállomás
egyes új létesítményei mikor
készülnek el, már többször írtunk, most azonban a legtöbben
az szerették volna megtudni,
mikor vehetik birtokba ismét a
P+R és a B+R parkolót. Nos, a
kerékpárok tárolására szolgáló B+R parkoló jelenleg is üzemel. A fedett, kamerás
megfigyelőrendszerrel ellátott épületbe
bárki ingyen beteheti a kerékpárját. A
létesítmény minden nap 3:30 és 23:30
között van nyitva, ezt követően a Királyi
Váróban tartózkodó őr segít a bent maradt kerékpárok kiadásában.
A P+R parkoló megnyitására azonban még várni kell. Ezt a tervek szerint a
felüljáróra vezető járda támfalának elkészülte után vehetik birtokba az autósok.
Erre pedig várhatóan a tavasz folyamán

kerül sor. Addig az
állomással szembeni
parkoló, valamit a néhány percre, a palotakerti HÉV-megállóban
lévő P+R parkolóban
hagyhatják járműveiket.
Sokan szóvá tették,
hogy a peronok és
az aluljáró tisztasága kivetni valót hagy
maga után. Nos, ez nem csak a kivitelező felelőssége! Egyrészt nem szabad
elfeledkezni arról, hogy az állomás tel-

Téli károk: Végleges javítás
a hideg idő után
A fagyok után szinte tavaszi
időjárás köszöntött be, majd,
ha hinni lehet a meteorológiai
előrejelzéseknek, visszatér a
téli hideg. Ez a változékony idő
– ami az egész telet jellemzi –
nemcsak az emberi szervezetet
teszi próbára, hanem az utakat
is. A burkolati hibák javítását az
időjárás függvényében lehet
végezni. A nagyobb kátyúk esetében természetesen elvégzik
az ideiglenes hidegaszfaltos

javítást, azonban le kell szögezni, hogy az ilyen téli javítások
legtöbbször csak átmenetileg
jelentenek megoldást. A sérült
burkolatok tartós javítására a
fagyok után kerülhet sor. Így
van ez a martaszfalttal borított
utcák, mint például a Fenyvesi
főút, esetében is. Ezeket a burkolati hibákat csak tavasszal, a
hideg elmúltával lehet javítani.
Itt a kivitelezőnek garanciában
kell elvégeznie a javítást.
Dolgoztak viszont a VÜSZI
munkatársai a Semmelweis, az
Ambrus Z., az Esze T., a Bethlen, a Panoráma és az Antalhegyi utcában, valamint a Lomb
és az Erdőszél utcában. Ezekben is hidegaszfalttal végezték
a javítást.
Emellett egyéb közterületi felmérések is zajlanak: így például
az Alsóparkban lévő központi
játszótér karbantartási feladatait
is áttekintették. Itt a szükséges
beszerzések már megtörténtek,
de a munkavégzésre tavasszal,
a hideg idő elmúltával kerülhet
csak sor.
(db)

jes területe – így az
aluljáró és a peronok
is – munkaterület.
Másrészt, az italos
dobozok,
chipses
zacskók eldobálása
az utazóközönséget
minősíti. A peronon
van kihelyezett ideiglenes hulladékgyűjtő
edény. A problémára
reagálva a kivitelező
lapunknak úgy fogalmazott: igyekszik
megoldást
találni,
bővítve az ideiglenes
hulladékgyűjtőket.
A lakosság a kivitelezéssel kapcsolatos észrevételekkel, kérdésekkel
az alábbi elérhetőségeken 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.)

Faápolások városszerte
Zajlanak a téli faápolási munkák
a kertvárosban, és február végéig a Királytelepen és a Rögesben
is megtörténnek a szükséges
beavatkozások. A munkavégzés
idején a Rögesben rövid útlezárásokra kell számítani.
Február második hetében végzik el a metszéseket a Városmajor utcában is, itt azonban a munkák idején, a délelőtti órákban az
átmenő forgalom számára teljes
útzár lesz.
A lezárások pontos időpontjáról
a VÜSZI a lakosságot tájékoztatni
fogja.
Napokon belül megkezdődnek a munkák az Alsóparkban is.
Most a palotakerti lakótelep közelében kezdődik a munka, ahol a
cserjés területeket tisztítják meg.
A beavatkozást követően a terület átláthatóbb és fenntarthatóbb
lesz, többek között könnyebb lesz
a tisztántartás is.
A faápolási munkák egyik
következő szakasza az Erzsébet-park lesz, ahol a négy fő
hársfasort teszik rendbe. A száraz
ágak eltávolítása és a korhadt koronarészek kezelése elkerülhetetlen a fák állapotának megőrzése

és a balesetveszélyes helyzetek
megelőzése érdekében.
Mindezek mellett megkezdik a
lakossági bejelentések felmérését
és az ezekhez kapcsolódó gallyazásokat is. Az öreg és beteg faállomány mellett nagy hangsúlyt helyeznek az új növények ápolására
is. Az enyhe időben folytatódott az
elmúlt két-három hónapban ültetett fák támaszainak kihelyezése
(kj)
is.
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Bővülhet a gödöllői
kistérségi társulás

Megtartotta tisztújítását a Gödöllői Többcélú Kistérségi Társulás
január 22-ei ülésén.
Az önkormányzati ciklus végén a társulás tisztségviselőinek a mandátuma is lejárt, majd
miután a tagtelepülések új képviselő-testületei valamennyien
meghozták a delegálásról és a
további társulási tagságról szóló
döntéseiket, megtarthatta ülését
a Társulási Tanács.
Az ülésen a társulás elnökének dr. Gémesi Györgyöt,
Gödöllő polgármesterét választották meg, alelnöknek pedig
Hatvani Miklóst, Isaszeg polgármesterét. A Pénzügyi Bizottság
elnöke Holló Ilona, Zsámbok

polgármestere lett, míg a bizottság tagjai: Sziráki Szilárd, Valkó
és Rimóczi Sándor, Nagytarcsa
polgármestere. A tisztújítás és a
2020. évi költségvetés elfogadása után a kistérség polgármesterei megvitatták az együttműködési lehetőségeiket.
Az ülésen részt vett Pintér
Lajos, Szada új polgármestere
is, aki kifejezte településének a
társuláshoz való csatlakozási
szándékát.
A tagok egyetértettek abban,
hogy az együttműködés felületeit bővíteni szeretnék, és a – szabad önkormányzati társulás elve
alapján – további településekkel
is felveszik a kapcsolatot. (ny.f.)

Új összetételű
100 forintos jön
A második negyedévben új százforintosokat bocsát ki a Magyar
Nemzeti Bank. A 100 forintos
érmék alapanyagát korszerűbb
fémötvözetre cserélik. A jelenleg
használt 100 forintosok
továbbra is használatban maradnak.
A forgalomban
levő 100 forintos érme külső
megjelenése
és legfontosabb paraméterei (például
átmérő, vastagság) változatlanok maradnak, ám
az alapanyaguk acél
helyett réz-nikkel-cink ötvözetre változik. A jelenleg használt
100 forintos érmékkel továbbra is zavartalanul fizethetünk. A
korszerűbb érmealapanyag alkalmazása az érmeelfogadó-automaták stabilabb működése,
valamint az ellátásbiztonság
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szempontjából is kedvezőbb
helyzetet teremt. A 100 forintos
érmék jelenleg használt, bevonattal ellátott acél alapanyaga
már 20 éve forgalomban van, és
az érmegyártás terén napjainkban már csak
elvétve alkalmazzák.
Az új alapanyagú
100
forintos forgalomban való
megjelenésére már a múlt
év októberében
megkezdődött a
felkészülés. A jegybank féléves felkészülési időt és technológiai támogatást biztosít a készpénzellátási
lánc szereplőinek, így különösen az automaták üzemeltetőinek, hogy felkészítsék berendezéseiket az új alapanyagú 100
forintos érmék elfogadására.

Forrás: MNB

Nagyszabású
digitalizálás a SZIE-n
A gödöllői Szent István Egyetemen jelenleg futó, illetve jövőben
esedékes agrárinnovációs projektekről számoltak be az intézmény képviselői az AGROmashEXPO és AgrárgépShow-n.
A kutatásoknak az 1,8 milliárd
forintból elkészült Felsőfokú és
Ipari Együttműködési Központ
ad színteret.
Legfőképp a kutatói közösség
és az ipari szereplők szervezett
együttműködésének, a nemzetközi szinten is versenyképes
fejlesztéseknek ad teret a nyolc,
részben EU-s, részben pedig
hazai forrásból létrejött Felsőfokú és Ipari Együttműködési
Központ (FIEK). Négy év alatt,
összesen 1,8 milliárd forintból
jött létre a létesítmény, amelynek
tevékenysége kifejezetten az agrárinformatikai területére összpontosít.
Szabó István, az intézmény
rektorhelyettese elmondta, a
projekt részeként egyebek mellett létrehoznak egy olyan labort,
amelyben a magyarországi mezőgépek fedélzeti intelligenciájának növelésén dolgozhatnak,
elkészül majd egy új, 700 négyzetméteres oktatási és kutatási
tér, illetve egy ISOBUS-laboratórium is.
A rektorhelyettes beszélt az
egyetem jelenleg is futó kutatási projektjeiről is. Mint mondta, kifejlesztettek egy szigetelt

elektródás szondát, ami a talaj
számos jellemzőjének mérésére képes, s amelyet talajművelő gépekre is fel lehet szerelni.
Továbbá létrehoztak egy olyan
rendszert is, amely a növények növekedésének dinamikáját mutatja. Emellett jelenleg prototípus fázisban van az
erőgépekhez használható arcfelismerő-rendszerük, aminek
segítségével személyre szabva
lehet majd elemezni a gépkezelő munkáját, s egyebek mellett
egy multifrekvenciás talajszenzor fejlesztésén is dolgoznak.
Szabó István hangsúlyozta, a
digitalizáció előretörése a tanterv összeállításakor is fontos
szempont, ennek révén például
elindítják a mesterséges intelligencia szakmérnöki, az adatmérnöki, illetve az agrárinformatikai képzésüket is.
Kátai László, a SZIE Gépészmérnöki Karának dékánja örömét fejezte ki annak, hogy a
Mezőgazdasági Eszköz- és
Gépforgalmazók Országos Szövetségnek „Legyél Te is mezőgépész!” nevű kezdeményezése
nyomán az elmúlt években megháromszorozódott az e szakmát
tanuló középiskolások száma,
s növekedésnek indult el a mezőgépész szakos egyetemi hallgatók száma is.
Forrás:
magyarmezogazdasag.hu

Más kapitányságok segítik

a Gödöllői Rendőrég munkáját
Lapzártánk után jelentek meg a sajtóban az arról szóló hírek,
hogy háromszáz ügy áthelyezését kérte más kapitányságokra a
Gödöllői Rendőrkapitányság, mert kevesen vannak és nem tudnák tartani a határidőket. Az erről szóló dokumentum a Zsaruellátó nevű Facebook-csoportban jelent meg, a rendőrség pedig a
sajtónak elismerte, annak valóságtartalmát.
A gödöllői kapitányságon az év elején 264-en dolgoztak, a betöltetlen helyek száma 70 volt. Az országban a hivatásos rendőri
státuszok 6,5 százaléka betöltetlen, de az ORFK szerint ez sehol
nem veszélyezteti a közbiztonságot.
A Facebook-bejegyzés szerint arra lehet következtetni, hogy
két kapitányságot vonnak be a munkába, ezeken egy-egy munkatárs segíti a Gödöllői Rendőrkapitányság munkáját.
Lapunk a hírrel kapcsolatban megkereste a Pest Megyei Rendőr-főkapitányságot, ahol a megerősítették a fenti adatok valódiságát, és úgy tájékoztattak, a fenti intézkedéssel és egyéb szolgálatszervezésre vonatkozó intézkedésekkel a munkatársak egyéni
leterheltségét igyekszenek csökkenteni a büntetőeljárások elhúzódásának elkerülése érdekében. Egyben leszögezték: „A Pest
Megyei Rendőr-főkapitányság a hatályos jogszabályokban előírtaknak megfelelően teljesíti a kötelezettségeit. Indokoltnak tartjuk
kiemelni, hogy a Gödöllői Rendőrkapitányság jelenlegi létszámhiányát a lakosság nem érzékeli, a közterületi jelenlét biztosított. Az
intézkedés szerint Pest megye valamennyi rendőrkapitánysága,
létszámához képest, arányosan veszi ki részét a feladatból.”
(bne)
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Megnyitott a McDonald’s
megnyitón Scheer Sándor és Bódi
Károly mellett dr. Gémesi György
polgármester mondott köszönőt,

majd együtt adták át hazánk legkorszerűbb McDonald’s éttermét.

(Bővebben a szolgalat.com-on és
Facebook-oldalunkon)

Fotók: Tatár Attila

Január 22-én, szerdán megnyitott a
Jövő Élménye nevet viselő legújabb
magyarországi McDonald’s étterem. A gödöllői
McDonald’s éppen a 90. hazánkban és sorrendben a 11.
olyan modern
étterem,
ahol
mind a dolgozók, mind a vendégek
sokkal
kényelmesebb
és praktikusabb
körülmények
között lehetnek.
Az év első
nyitásával, kétsávos autós étteremmel érkezett
Gödöllőre a magyarországi McDonald’s. A „Jövő Élménye” koncepció
jegyében építette a hálózat magyar
tulajdonosa, Scheer Sándor,
aki tíz hónapja vette át a hazai McDonald’s-hálózat tulajdonosi feladatait. Az azóta
eltelt időszakban a vállalat elindította házhozszállítási szolgáltatását. A gödöllői éttermet
a lánc három másik egységét
működtető franchise partnere, Bódi Károly üzemelteti
és mintegy 100 fő számára
biztosít munkalehetőséget. A

Családbarát kastély
Családbarát szolgáltató, valamint
Családbarát munkahely bronz fokozatot kapott az Emberi Erőforrások Minisztériumától a Gödöllői
Királyi Kastély.
Dr. Ujváry Tamás, a kastély
igazgatója az erről szóló tájékoztatóban kiemelte, a társaság
számára elsődleges, hogy szolgáltatásait mindenki számára
elérhetővé tegye. A kultúra közvetítése, történelmünk és hagyományaink átadása különösen
fontos a legkisebbek irányába,

melyben a Gödöllői Királyi Kastély
számos lépést tett és tesz: mesesarok kialakítása a kiállításban,
folyamatos múzeumpedagógiai
kínálat, saját mesekönyvek és társasjáték fejlesztése…
„Elkötelezett munkavállalóink,
akik száma meghaladja a 100 főt,
az év minden napján, hétvégén, és
ünnepnap is látogatóink professzionális kiszolgálásán dolgoznak.
Közülük a legtöbben családosok,
sokan kisgyermekes anyukák. A
turizmus mindennapjait és a családi életet összehangolni nem egyszerű feladat, így
munkáltatóként
lehetőségeinkhez
mérten törekszünk
kollégáinkat
segíteni támogatásokkal, dolgozói
napközis táborokkal, közös családi
programokkal„ –
áll a tájékoztatásban.
(Bne)

gödöllői Szolgálat 7

Ismét kerékpárosbarát
település díjat kapott
gödöllő
Gödöllő Város Önkormányzata harmadik
alkalommal is elnyerte a Kerékpárosbarát
Település címet, amivel az Innovációs és
Technológiai Minisztérium azokat a településeket ismeri el, amelyek igyekeznek népszerűsíteni a
kerékpáros közlekedést, és szeretnék elérni, hogy ez a környezetkímélő közlekedési mód minél jobban elterjedjen.

A díjat az Innovációs és Technológiai Minisztériumban
Bárdy Péter, alpolgármester vette át.
Az elismerő címeket átadó Schanda Tamás miniszterhelyettes, parlamenti és stratégiai államtitkár kiemelte: azokat
a településeket díjazták, amelyek a megfelelő infrastruktúra
kialakításával, szemléletformálással teszik vonzóvá a környezetbarát kerékpáros közlekedést a lakosok számára.
Gödöllő önkormányzata 2012-ben hirdette meg a Legyen
Gödöllő Kerékpárosbarát Város Programot, aminek eredményeként a Magyar Kerékpárosklub Gödöllői Szervezetének szakmai támogatásával, a lakossági igények figyelembevételével zajlanak a fejlesztések. Az elmúlt években
a kerékpáros nyomvonalak kialakításával és kerékpárutak
kiépítésével létrejött hálózatnak köszönhetően valamennyi
városrészből biztonságosan elérhető a belváros kerékpárral. Mindezek mellett városunkban folyamatosan bővülnek a
kerékpáros parkolási lehetőségek is.
Tavaly a Haraszti
úton átadott kerékpárút elsődlegesen a
környéken található
jelentősebb munkáltatókat köti össze, valamint összekapcsolja
a Dózsa György út
és az Ádám utca között szintén 2019-ben
kialakított kerékpáros
összeköttetést. Ennek
részeként készült el
az Ádám és a Berente
utca között a Rákos-patakon átvezető új híd is.
Így három városrészt, a
Harasztot, a Blahát és a Rögest sikerült bekapcsolni a városi
kerékpáros vérkeringésbe.
A kerékpáros közlekedést választók számára tavaly is
több bicikli parkolót alakítottak ki. Többek között a palotakerti
HÉV-megállóba, a buszpályaudvarra és a Kossuth Lajos utcába helyeztek ki támaszokat. A program folytatását nyertes
pályázat is segíti: Gödöllő 157,2 millió forintot nyert kerékpárút-fejlesztésre. A projekt keretében idén az Alsóparkon át, a
Sík Sándor és Alvég utcákat érintve az Isaszegi úton az arborétumig készülhet kerékpárút, jövőre pedig a Haszonállat
Génmegőrzési Központig megvalósulhat a fejlesztés. (KG)
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Végső búcsú
dr. Szabadfalvi Andrástól
Január 31-én Vácon, az alsóvárosi temetőben vettek végső búcsút dr. Szabadfalvi Andrástól,
a Tormay Károly Egészségügyi
Központ egykori igazgató-főorvosától.
A 2005-ben Gödöllő Egészségügyéért Díjjal, majd 2010ben Gödöllő Városért Díjjal
kitüntetett Szabadfalvi András
Nyíregyházán született, általános orvosdoktori diplomáját „Summa cum laudéval” a Debreceni Orvostudományi Egyetemen szerezte meg.
Pályakezdő orvosként a Hajdú-Bihar Megyei (ma Kenézy)
Kórház belosztályán dolgozott. Előbb belgyógyászati, majd társadalom-orvostani szakvizsgát tett. Az általános belgyógyászat
keretein túl kardiológiai és klinikai haematológiai területeken gazdagította tudását. 1973-tól 14 éven át a Ceglédi Városi Kórházban dolgozott igazgató-főorvosként és egy általános belosztály
osztályvezető főorvosaként. 1986-ban pályázat útján nyerte el
az újonnan létesített kistarcsai Pest Megyei Flór Ferenc Kórház
főigazgató főorvosi állását. Emellett a IV. belgyógyászati osztályt
vezette. 1999-ben lett a gödöllői egészségügyi központ vezetője,
amely az ő javaslatára vette fel Tormay Károly nevét. Köztiszteletben álló személyiségének köszönhetően rendszeres szereplője
volt a közkedvelt gödöllői nőnapi műsoroknak is.
Dr. Szabadfalvi András alapító tagja volt a Magyar Egészségügyi
Menedzser Klubnak. A Hajnal Imre Egészségtudományi Egyetem
c. docenseként rendszeresen tartott továbbképző előadásokat,
tagja volt a Társadalom-orvostani Szakmai Kollégiumnak, az
Egészségügyi Gazdasági Szemle Szerkesztő Bizottságának, a
Belgyógyász Társaságnak, az Orvostörténelmi Társaságnak, a
Társadalomtudományi Társaságnak, a Társadalombiztosítási Tudományos Társaságnak. Alapító tagja volt a Magyar Orvosi Kamarának is. Nyolcvanhét éves korában érte a halál.

Búcsú Annus nénitől
Életének 108. évében elhunyt Anna Béber-Rompay, Annus néni, aki az I.
világháború után a Nemzetközi Vöröskereszt által – szegény családok
gyermekeinek – szervezett program keretében
1924-ben utazott ki Belgiumba. Itt telepedett le
és alapított családot. Bár
hazájától távol élt, mindig
fontos volt számára magyarságának megőrzése. Élete végéig hibátlanul beszélte anyanyelvét, 1956-ban sok magyarnak segített,
és egészen 99 éves koráig rendszeresen hazalátogatott Magyarországra.
Annus néni így ismerte meg Gödöllőt is, és városunk Turnhouttal kötött szoros testvérvárosi kapcsolatának köszönhetően
a gödöllőiek is sokszor meglátogatták őt a Brüsszel melletti idősek otthonában. Dr. Gémesi György polgármester számtalanszor felköszöntötte születésnapja alkalmából.
Lapunk állandó olvasója volt, a Gödöllői Szolgálatot rendszeresen megkapta, így követte figyelemmel a Gödöllőn zajló eseményeket. Emlékét megőrizzük!

Elhunyt dr. Farkas Iván
A kiváló belgyógyász, gasztroenterológus, a Pest Megyei Flór Ferenc Kórház I. belgyógyászatának
adjunktusa, később vezető főorvosa volt. Nyugdíjba vonulása után
éveken át a Tormay Károly Egészségügyi Központban gyógyított.
1967-ben végzett az OTE-n,
majd a Rókus Kórházba került.
1972-ben belgyógyászatból, 1983ban gasztroenterológiából tett
szakvizsgát. 1985-ben védte meg
„Ritka duodenum elváltozások diagnosztikája és kezelése” témakörből kandidátusi értekezését. 1979-től dolgozott a Pest Megyei
Flór Ferenc Kórházban, 1991-2004 között vezette az I. Belgyógyászati Osztályt.
A magyarországi gasztroenterológia egyik úttörője volt, főleg az
ERCP területén. Közreműködött és évtizedekig meghatározója
volt az endoszkópos szakasszisztensi képzésnek. Az MGT Endoszkópos Szekciója Friedrich László Emlékérem kitüntetésben
részesítette 2003-ban.
Orvosi hivatása mellett szenvedélyesen szerette az operát, a
Gödöllői Richard Wagner Zenei és Művészeti Egyesületet alapítójaként és vezetőjeként több operai témájú előadást tartott. 2008ban jelent meg „Hallgass a zenére” – Az operaéneklés enciklopédiája című könyve, amely több mint kétezer művésszel ismerteti
meg a műfaj iránt érdeklődőket.
Dr. Farkas Ivánt váratlanul, otthonában érte a halál, 78 éves
volt. Búcsúztatására február 7-én 15 órakor, a Dózsa György úti
temetőben kerül sor. A család kéri, hogy a búcsúzni szándékozók
csak egy szál virágot hozzanak!

Búcsúzás
Néhány nappal a 70. születésnapja előtt
elhunyt Rüdiger Schmid-Pfähler, a giesseni Theodor-Litt-Schule nyugdíjas
tanára. Nagyon sok gödöllői ismerte,
hiszen az elmúlt harminc évben példaértékű módon ápolta és szervezte a
Giessen–Gödöllő testvérvárosi, valamint
a Madách iskola és a Theodor-Litt-Schule testvériskolai kapcsolatát.
A testvérvárosi szerződés 1988-as megkötése után alig telt el
négy év, és már 1992-ben – az ő közreműködésével – a két iskola vezetői is aláírták a testvériskolai szerződést. Azóta évente
kölcsönösen diákcsoportok látogatnak Giessenbe és Gödöllőre,
ehhez európai uniós pályázatok írásával a városok és egyéb
szponzorok támogatásával teremtette elő a szükséges pénzügyi
forrásokat. Fáradhatatlanul dolgozott a csereprogramok megmegvalósításán. A giesseni városi fesztiválokon Gödöllő bemutatkozását segítette, zenei és képzőművészeti programok megvalósításában is részt vett. Hatalmas vendégszeretettel üdvözölte
a Gödöllőről érkezőket. A munkáját végig segítette és mindenben
támogatta magyar felesége, Ágnes asszony, aki a hosszan tartó, súlyos betegségében ápolta és aki számára rendkívül nagy
fájdalom férje elvesztése. 2013-ban dr. Gémesi György Polgármesteri Ezüstérmet adományozott Rüdiger Schmid-Pfählernek,
ezzel is elismerve a testvérvárosi kapcsolatok ápolásában végzett munkáját.
Búcsúznak tőle a gödöllői diákok, tanárok és barátok, akik az
elmúlt harminc évben megismerték és szerették őt. Emlékét a
legméltóbban úgy tudjuk megőrizni, ha folytatjuk a munkát és tovább erősítjük a két város és iskola kapcsolatát!
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A Bakonyban is
továbbadták a mosolyt
Bakonyszűcsön táborozott az Add
tovább
a
mosolyodat
Rákellenes
Liga gödöllői
kis
csapata. Távol a
város rohanó világától,
nagyszerű programok – hozzáértő szakemberek vezetésével – lelki feltöltődést adtak a
résztvevőknek.
A gazdag programban kirándulás, kézműves foglalkozások kaptak helyet, de a csapat
tagjai ellátogattak a falumúzeumba is, ahol a régi falusi
emberek életébe nyerhettek
betekintést.

Ellátogattak
Pápára,
ahol
megtekintették az Esterházy-kastélyt és a várost, valamint a környező településekre: Bakonykoppányba és
Bakonybélbe, ahol többek
között bepillantást nyerhettek
a könyvkötészet rejtelmeibe.
Mindezt a vacsorák után közös
tánctanulás, kártyázás és jóízű
beszélgetések fűszerezték.

Törökös diák lett
a legjobb fordító

A 2019-2020-as tanévben
megrendezett
Juvenes
Translatores európai uniós
középiskolai fordítási verseny magyarországi győztese Oláh Réka, a gödöllői Török Ignác Gimnázium diákja
lett, aki angol-magyar nyelvpárosításban készítette el
díjnyertes fordítását – tette
közzé az Európai Bizottság.
A 2019-ben megrendezett
versenyen 3116 középiskolás indult az Európai Unióban. A november 21-én tartott
megmérettetésen részt vevő
740 iskolában a diákok Európa-szerte egyidejűleg készítették el fordításukat.
A verseny most először teljes
mértékben online zajlott.
A fordítandó szövegek témája az volt, hogyan járulhatnak
hozzá a fiatalok Európa jövőjének alakításához.
Az unió 24 hivatalos nyelve
összesen 552 nyelvkombinációt tesz lehetővé, a résztvevők ezek közül bármilyen
nyelvpárosítást választhattak.
A versenyen 150 nyelvkombinációban születtek fordítások.
Magyarországon a versenyre több mint háromszor annyi

– 77 – középiskola jelentkezett, mint ahány a szabályok
értelmében részt vehetett a
megmérettetésben. Végül 21
magyar középiskolából 83
diák vett részt a versenyen.
Közülük Oláh Réka fordítása
bizonyult a legjobbnak, így ő
utazhat majd a brüsszeli díjátadóra.
Az Európai Bizottság Fordítási Főigazgatósága 2007 óta
minden évben megrendezi a
Juvenes Translatores (fiatal
fordítók) elnevezésű versenyt.
A kezdeményezés arra irányul, hogy ösztönözze az iskolai nyelvtanulást és ízelítőt
adjon a fiataloknak a hivatásos fordítók munkájából. A
versenyen 17 éves középiskolások indulhatnak.
Az uniós tagállamok egyegy győztese meghívást kap
Brüsszelbe, ahol az Európai
Bizottság költségvetésért és
igazgatásért felelős tagjától,
Johannes Hahn biztostól veheti majd át a nyerteseknek
járó emléktárgyat és oklevelet.
A győzteseknek arra is lehetőségük nyílik, hogy találkozzanak az uniós bizottság hivatásos fordítóival.
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Szenior örömtánccal a demencia ellen
A szenior örömtáncosokkal már
több városi rendezvényen találkozhattunk, azt azonban kevesen tudják, hogy ez sokkal több,
mint tánc: mozgásterápia, ami
- vizsgálatok viszonyítják - segít
a demencia és az alzheimer-kór
kialakulásának megelőzésében,
javítja az ezekkel a problémákkal küzdők állapotát, valamint
segít az időskori egyensúlyzavarok
leküzdésében.
A
tapasztalatok
szerint már pár
hetes tánctanulás
pozitív eredményekhez vezet.
Az
orvostudomány fejlődésének
és a javuló
életkörülményeknek
köszönhetően
folyamatosan nő az életkor. Ezzel együtt egyre többek
néznek szembe az időskori
problémákkal is. Napjainkban
világszerte 40 millió körül van a
demenciával küzdők száma, ami
a számítások szerint 2050-re
megháromszorozódhat, s folya-

matosan
nő az alzheimer-kórosok száma
is. A szenior
örömtáncot 40
évvel
ezelőtt
egy német táncpedagógus, Ilse
Tutt
fejlesztette
ki
idős anyósa kérésére,
mint egy, az idős szervezet
igényeihez és képességeihez
alkalmazott mozgást. Magyarországon Csirmaz Szilvia tanár
honosította meg 2014-ben, Gö-

döllőn pedig 2017 óta Varga Júlia okleveles oktató vezetésével
folynak a foglalkozások.
Van, aki azért jár, mert más mozgást a fizikai állapota nem tesz
lehetővé, van, aki a társaság miatt, s van, akit egyszerűen a tánc
szeretete vonzz.
Ez egy komplex dolog: mozgás,
öröm és agytorna, hiszen a koreográfiákat meg kell jegyezni de nem kell megijedni, rövid koreográfiák vannak - tudtuk meg
Julikától. Először a tanár segítségével, majd önállóan végzik
a mozdulatokat a résztvevők.

Standard, latin és modern tánc
épp úgy szerepel a programban,
mint néptánc, ottjártunkkor épp
ezt tanultak. Ami más: nincsnek benne olyan erős mozdulatok, amik megterhelnék az idős
szervezetet. Itt nem a szabályos
lépések a fontosak, hanem az
öröm, a felszabadító mozgás a
lényeg. Nem kell a lábat magasra emelni, nem baj, ha elhagyják
a csípőmozgást. Nincs teljesítménykényszer. Mozgáskorlátozott és kerekesszékes emberek
számára is van szeniortánc, nekik dolgozták ki az ún. ülő táncot.
A másfél órás foglalkozások végére a résztvevők kellemesen
elfáradnak, ugyanakkor felszabadultak lesznek a tapasztalatok
szerint.
Mint azt Varga Júlia elmondta,
jelenleg 12-14 fő jár rendszeresen a Patak-téri táncstúdióban
hétfőnként tartott foglalkozásokra, de ez a létszám változó.
A csoport nyitott, mindenkit szeretettel várnak, hiszen a lényeg
a mozgás, a közös program, s
nem utolsó sorban az időskori
mentális problémák megelőzése. 			
(k.j.)

Ismét gödöllői projektekre szavazhatunk a Tescóban
Ismét elindult az „Ön választ, mi
segítünk” akció a Tesco áruházaiban. Már hetedik alkalommal hirdette meg az áruházlánc a helyi
közösségeket támogató pályázati
programját.
Az eddigi hat fordulóban közel 700
környezetszépítő, oktató-felzárkóztató és egészséges életmódra nevelő programot támogatott a
Tesco több mint 190 millió forinttal,
köztük több gödöllői projektet is.
A jelenleg zajló hetedik nemes
megmérettetésben három gödöllői
pályázatra lehet voksolni. Itt mindenki nyer!
A szavazási szakaszba jutott pályázatokra február 16- ig szavazhatnak a vásárlók úgy, hogy a
vásárlásoknál kapott zsetont az
áruházakban kihelyezett zsetongyűjtőkbe dobják a számukra legszimpatikusabb kezdeményezés
mellé.
A Tesco valamennyi, a szavazási
szakaszba bejutott szervezetet
támogatja összesen több mint 40
millió forinttal: körzetenként a legtöbb szavazatot gyűjtő szervezet
400, a második 200, a harmadik

pedig 100.000 forint támogatást
kap programja megvalósításához.
1. Okos Ifjak Egyesülete: „Most
mutasd meg!” – élményközpontú
metakommunikációs tábor fiataloknak a sikeres felnőtté váláshoz;
Napjainkban a gyermekek és fiatalok a metakommunikációs jeleket
egyáltalán nem vagy nem kielégítő mértékben tudják értelmez-

ni. Élményközpontú táborunkban
megismerik az alapokat, testbeszédük jelentősen fejlődik, és egy
olyan tudást kapnak a kezükbe,

amit tanulmányaik, majd később
az álláskeresés során kamatoztathatnak. Vagyis segítséget nyújtunk ahhoz, hogy sikeres felnőtté
és a társadalom hasznos tagjává
válhassanak.
2. Gödöllői Fele-Más Egyesület a
Sérült Gyermekekért: Közösségi
tér kültéri bútorozása a Gödöllői
Nefelejcs - Fogyatékosok - Nap-

közi Otthonában.
A Fele-Más Egyesület olyan családokat tömörít, akik otthonukban
ápolják fogyatékkal élő gyermekü-

ket. A közösségi tér bútorzatának
megújításával olyan külső helyszín
jön létre a gödöllői Nefelejcs Napköziben, amely megfelelő méretű
és biztonságos a napközisek, valamint a városi iskolákból érkezők
számára. Ezzel egészséges és
harmonikus környezetet biztosíthatunk a közös programokhoz és
az együttlétthez, és hatékonyan
tehetünk az elszigetelődés ellen.
3. Erkel Iskola Gyermekeiért
Alapítvány: Tanulók segítése az
alulteljesítéstől a tehetséggondozásig: Fontos, hogy a különböző
képességű tanulók mindegyike a
saját tempójában fejlődjön. Ezért
eszközbeszerzéssel támogatnánk
az iskolában kidolgozott programok megvalósítását, melyek
segítik az alulteljesítő gyerekek
fejlődését (alapozó terápia, szenzomotoros integrációs tréning,
részképesség-fejlesztés), a diákok
hatékonyabb tanulását (Tanuljunk
tanulni! program és projekt), és a
tehetséges tanulók fejlesztését
(Gondolkodjunk együtt! és Táblajáték program).
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Vetélkedős, Vidám hajós-nap
Február 1-jén volt 142
éve, hogy megszületett
Hajós Alfréd, a magyar
sport első olimpiai bajnoka, akinek nevét iskola is
viseli Gödöllőn. A Hajós
Alfréd Általános Iskolában, a hagyományaiknak
megfelelően, az úgynevezett Hajós-napon műsorral, koszorúzással és
szellemi vetélkedővel emlékeztek meg az 1896-os athéni olimpia kétszeres úszóbajnokára.
Az ünnepségen vidám műsorban csillogtatták meg színészi erényeiket a gyerekek, majd
Győr Béla, a Magyar Olimpiai
Akadémia főtitkára köszöntötte a
fiatalságot, majd dr. Kiss Gergely,
háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó válaszolt a neki feltett
kérdésekre.

A Hajós Alfréd-emlékfalnál a
Magyar Olimpiai Akadémia nevében Győr Béla és Kiss Gergő,
Gödöllő város részéről Bárdy
Péter alpolgármester helyezett el
koszorút. Végül a gödöllői Hajós
iskola mellett a petőfisek és az
erkelesek, valamint két budapesti
„Hajós-iskola”, a pesterzsébeti és
a zuglói diákjai koszorúztak.
A vetélkedőn ez az öt iskola
csapatai vettek részt.

(t.a.)

Meghívó közgyűlésre
Tisztelettel meghívjuk és várjuk tagtársainkat és a tevékenységünk iránt érdeklődőket évi
rendes beszámoló és tisztújító
közgyűlésünkre, amelyet 2020.
február
15-én
(szombaton)
16 órai kezdettel (regisztráció
15.30-tól) az alábbi napirend
szerint tartunk a Premontrei Gimnázium B épületének aulájában
(Gödöllő, Takács M. u. 2.). Még
Miska bácsi indított el a jubileumi
évfordulót előkészítő tisztújítási folyamatot, amely sajnálatos
halálával immár szomorú aktualitást adott közgyűlésünknek. Ezúton kérjük kedves tagtársainkat,
hogy tekintettel a napirend rendkívüli horderejére minél nagyobb
számban vegyünk részt ezen a
tisztújító közgyűlésen! Ez különösen fontos a határozatképesség biztosítása érdekében.
15.30–16.00 óra között: a
szükséges adminisztrációs teendők intézése
• Tagok regisztrációja, tagság
adatainak frissítése a tagrevízióhoz (a GDPR figyelembe vételével) Kérjük, hogy az ehhez
szükséges fényképet küldjék el a
teleki@prem.hu címre vagy papíron hozzák a közgyűlésre!
16.00 órától: közgyűlés megnyitása. (Felhívjuk figyelmüket,
hogy amennyiben a közgyűlés a
meghirdetett időpontban nem ha-

tározatképes,
a megismételt rendkívüli
pótközgyűlést azonos
helyszínen és napon 16.15 órai
kezdettel tartjuk meg. Az Alapszabályunk vonatkozó bekezdése szerint a változatlan napirenddel megismételt közgyűlés
a megjelentek számától függetlenül határozatképes.)
A közgyűlés napirendje:
• Emlékezés egyesületi elnökünkre, dr. Fábri Mihályra és
elhunyt tagtársainkra; Az egyesület 2019. évi tevékenységéről
és gazdasági helyzetéről szóló
titkári és pénztárosi beszámolók
ismertetése és elfogadása; Teleki Pál Emlékérem és Teleki Pál
Oklevél átadása; Az Egyesület
alapszabály-módosításának elfogadás; Tisztújítás; Elnöki köszöntő, az egyesület 2020. évi
programjának ismertetése; Tagdíj elfogadása ; Egyebek; Pogácsás Est:
• Baráti beszélgetés a gimnázium ebédlőjében
• Új tagok felvétele, tagdíjak,
támogatások befizetése, a 2019as évkönyv átvétele
Baráti üdvözlettel,
a Teleki Pál Egyesület elnöksége
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A gödöllői Nemzetközi Természetfilm Fesztivál pályázatai
„Köztünk élnek” amatőr filmpályázat 2020
A Nemzetközi Természetfilm
Fesztivál Gödöllő szervezésében
Kárpát-medencei
amatőr filmversenyt hirdetünk. Kedves amatőr filmesek, mutassátok meg, hogy szerintetek
ki vagy kik azok az emberek, csoportok, civil szervezetek ma a
Kárpát-medencében, akik a természet- és környezetvédelem területén kiemelkedő munkát végeznek!
Az amatőr filmpályázat során az őket bemutató rövidfilmeket keressük!
2020-BAN KIEMELTEN DÍJAZZUK A NEMZETI PARKOKBAN
ÉLŐ, ALKOTÓK ÉS DOLGOZÓK BEMUTATÁSÁT!
Szeretnénk, ha a filmek (riportok) bemutatnák az embereket, a
céljaikat, a kezdeményezést, a tettet, amit a környezetük tisztaságáért, az ott élő emberek és élőlények életkörülményeinek a javulásáért, megóvásáért tesznek.
Fantasztikus emberi tettek vannak körülöttünk a mindennapokban. Szeretnénk felhívni a figyelmet a munkájukra, megadni számukra a közösség, a mi elismerésünket. Segítsük őket együtt a
későbbiekben! Nem a film művészeti értéke és technikai minősége, hanem a riport témája, az ember vagy a csoport tettének és
tevékenységének bemutatása a díjaink fő mérvadója. Minőségi
filmet ma már tudtok telefonnal is készíteni.
Egy pályázó maximum 2 rövidfilmmel pályázhat. Filmenként kérjük, hogy külön jelentkezési lapot töltsetek ki.
A pályázatra nevezett filmeket szakmai zsűri bírálja el. A zsűrizett filmek a VI. Természet-és Környezetvédelmi Fesztivál idején
(2020. május 22-24.) a nagyközönség számára vetítésre kerülnek
az Alsóparkban, a hagyományosan felállításra kerülő LED-falon.
Nevezési határidő: 2020. április 10.
A pályázatról bővebben az alábbi linken tájékozódhatnak az érdeklődők: www.godollofilmfest.com/hu/koztunk-elnek-2019
„Ember és Természet” fotópályázat diákoknak – jelentkezési
lap 2020
Üdvözlünk a 2020. évi „Ember és Természet” Kárpát-medencei
fotópályázat jelentkezési oldalán. A nevezés nyitott és ingyenes
minden felső tagozatos és középiskolás diák számára.
Nevezni 3 szekcióban lehet:
1. Természetfotó
2. Ezek is mi vagyunk – Természet- és környezetvédelem
3. Erdő-mező emberei – Ember ábrázolás, portré
A versenybe olyan fotókat várunk, amelyek az ember és a természet kapcsolatát, szépségét, értékét és hibáit mutatják be, továbbá
sajátos, művészi aspektusból láttatják, érzékeltetik a természettel
való kapcsolatunkat. Ebbe beletartozhat a természetfotó, de az
olyan alkotás is, ami sokkoló, figyelemfelkeltő és elgondolkodtató.
A pályázatra beküldött fotókat szakmai zsűri bírálja el két külön
korosztályi kategóriában (10-14 évesek és 15-18 évesek). Az I-IIIII. helyezettek értékes díjakat kapnak (20-60 ezer forint). A díjazott
és kiállításra, bemutatásra javasolt fotók megtekinthetők lesznek
a Gödöllői Városi Könyvtárban a 2020. évi VI. Nemzetközi Természet-és Környezetvédelmi Fesztivál idején és utána egy hónapig a
könyvtár nyitva tartási ideje alatt. A pályázat eredményhirdetésére
és a díjak átadására a fesztivál alatt kerül sor.
Nevezni kizárólag elektronikusan, az „Ember és Természet” című,
teljes körűen kitöltött online nevezési lap beküldésével lehet.
Részletes versenyfelhívás: www.godollofilmfest.com/hu/ember-es-termeszet-2019
Nevezési határidő: 2020. április 10.
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A bagoly könyvesbolt ajánlata

Az erdő titkai
Sokakat megrendített dr. Szabadfalvi András főorvos halála,
akit nem csak hivatása iránt volt
mélységesen elkötelezett, hanem
a könyvek és a természet iránt is. A Bagoly
könyvesboltban, ahol
szinte törzsvásárlónak számított, biztosak voltak benne,
hogy az Erdei kalauz
egyik példánya is hozzá kerül majd. Sajnos,
ezt a könyvet már
nem vehette kézbe.
Ezzel az ajánlóval az
ő emléke előtt tisztelgünk.
Peter Wohlleben könyvei mindig
különleges élményt jelentenek a
természetbarátoknak. Az erdész
-író sokszor merőben új megközelítéssel mutatja be a növényeket
és az állatokat. Nincs ez másként
most sem, amikor izgalmas erdei
felfedezőútra hívja az olvasókat.
Bemutatja a legfontosabb lombos
és tűlevelű fafajokat, és elárulja,
melyik nyújthat oltalmat a viharban. Mesél róka odúkról, ahova

más „bérlők” is beköltözhetnek, és
megismertet a föld alatti, rafinált
csőhálózattal, melyet a földigiliszták építenek ki. Elmondja, milyen
erdei gyümölcsöket,
gombákat, leveleket
és hajtásokat szabad
és érdemes szedni, s
megtudhatjuk, hogy
a bükkfa leveleiből
finom saláta készíthető. Kiderül, hogy
miből lesz az erdei
rágógumi, mi az az
erdei telefon, és hogy
miként tehetnek szert
a fák vízhasra. Megtudhatjuk, hogyan olvassunk a nyomokból,
hogyan keljünk át száraz lábbal a
patakon, és hogy miről árulkodnak
a csoportosan kikelt magoncok.
Mindezek mellett pedig praktikus
tanácsokat kapunk arra vonatkozóan is, hogy milyen ruházatban
érdemes kirándulni.
Az olvasó a neves természetvédő
erdésznek már az ötödik könyvét
veheti kézbe.
(Peter Wohlleben: Erdei kalauz)

emlékkiállítás habsburg ottó tiszteletére
(Folytatás az 1. oldalról)
Gödöllő polgármestere beszédében kiemelte: Habsburg Ottó hatalmas tudása szerénységgel és
emberi közvetlenséggel párosult.
A rendezvényen Martonyi János
volt külügyminiszter mondott beszédet, aki úgy fogalmazott: Habsburg Ottó sorsában egy ember, egy
ország, egy nemzet és Európa
sorsa kapcsolódott
össze.
Egyszerre volt magyar és
európai, amivel
példát mutatott
mindannyiunknak.
A kastély kapcsán elmondta:
Amikor
az
uniós
elnökségre
készültek
és - bízva
Gémesi
György
polgármester hatékonyságában - helyszínként a gödöllői kastély mellett
döntöttek, fontosnak tekintették,

hogy az épület a
Habsburgokon keresztül az európai
építkezéshez kapcsolódik.
Martonyi János kitért
arra is: Habsburg Ottó
a Páneurópai Unió
elnökeként jelentős támogatást nyújtott hazánk
uniós csatlakozásához.
1918. októberében a királyi családot itt, a kastélyban
érte a monarchia összeomlásának híre. Az uralkodó pár
október 26-án éjszaka utazott
el Gödöllőről, gyermekeik azonban

még néhány napig
Gödöllőn maradtak. Ottó trónörökös és testvérei 29én még ellátogattak
a Máriabesnyői kegytemplomba, ahol
a Historia Domus
szerint magyarul
imnádkoztak. Másnap már nekik is
menekülniük kellett. A visszatérésre
73 év után, 1991.
márciusában
kerülhetett
sor.
Habsburg
Ottó
ekkor ellátogatott
a városházára,
majd a kastélyba,
ahol hatalmas tömeg fogadta. Ezt
követően 1994ben a Gödöllői
Agrártudományi
Egyetemre látogatott el, 1996- ban pedig Gödöllő
városa a rendszerváltást követően
őt választotta meg elsőként díszpolgárává. Fia, Habsburg György
1997-ben itt kötötte meg a polgári

házasságát, 2001-ben pedig Habsburg Ottó és felesége Gödöllőn
ünnepelte aranylakodalmát. 2002ben, a 90. születésnapja alkalmából rendezett ünnepségen Mádl
Ferenc is itt köszöntötte. 2004-ben
szintén a kastély volt a helyszíne
annak az érem-pár bemutatónak,
amit Ferenc József halálának és IV.
Károly koronázásának emlékére
közösen bocsátott ki a magyar és
az osztrák pénzintézet. 2005-ben
a Református Líceumba látogatott
el, ahol diákokkal találkozott, 2007-

ben pedig ismét itt köszöntötték, akkor a 95. születésnapja alkalmából.
(Bővebben és több fotóval a
szolgalat.com-on és
Facebook-oldalunkon)
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Sukta Józsefné és a Körösfői-Kriesch
Aladár Művészeti Alapítvány vehette át
idén a Gödöllő Kultúrájáért Díjat

Idén is díjátadással ünnepeltük
a Magyar Kultúra Napját. Január 22-én a Művészetek Házában megtartott ünnepségen
Gémesi György polgármester
mondott köszöntőt, majd a kép-

viselő-testület döntése értelmében Sukta Józsefné, hazai és
nemzetközi szintű kiemelkedő
munkájáért, az iparművészek
összefogásában lévő szerepéért, a képzőművészet ápolásá-

Életműdíjat kap
Pécsi Ildikó
A Magyar Filmakadémia
Egyesület a
Nemzeti Filmintézet támogatásával
2020. február
26-29. között
a Corvin moziban rendezi
meg a Magyar
Filmdíj 2020
–
Magyar
Mozgókép
Szemlét. Ennek részeként
öt
művész,
köztük Pécsi
Ildikó vehet át
életműdíjat.
Az ünnepélyes díjátadóra
február 28-án, a Pesti Vigadóban kerül majd sor.
Pécsi Ildikó mellett Béres Ilo-

na, Cserhalmi György, Eperjes Károly színművészek és
Szabó István rendező részesül idén az elismerésben.

ban való tevékenységéért,
és a Körösfői-Kriesch Aladár Művészeti Alapítvány
a gödöllői szecessziós
iparművészetben, a helytörténetben és a kulturális
életben végzett színes és
magas színvonalú szakmai
tevékenységéért
vehette
át a Gödöllő
Kultúrájáért
Díjat. Az alapítvány nevében Babarczy
Tamás
titkár vette át
az elismerést. A
díjátadást követő
ünnepi műsorban
a Frédéric Chopin
Zenei Alapfokú
Művészeti Iskola

diákjai és tanára (furulyaegyüttes: Pirkó Emma, Sződi Júlia,
Baji Boglárka, Sorompó Attila,
Szabó Hunor; hárfaduó: Lázár
Margaréta,
Szentgáli-Varga
Villő; „Fekete Gyöngy” klarinétkvartett: Bernácz Ábel, Fülöp Áron, Cserbik Róbert, Éder
Áron; Albert János - duda, Pertis Szabolcs -duda. Felkészítő
tanárok: Z. Molnár Ildikó, dr.
Rásonyiné Brecz Annamária,
Bakos Ferenc) működtek közre.
(Bővebben a szolgalat.comon és Facebook-oldalunkon)

A 10 legjobb közé került a gödöllői
Csuja László filmje
A film.hu filmes portál 2019 tíz legjobb magyar filmje közé választotta
Csuja László Kilenc hónap háború
című filmjét. A gödöllői rendező
alkotását a múlt év májusában városunkban is nagy érdeklődés mel-

19. Los Angeles-i Magyar Filmfesztiválon a dokumentumfilm-szekció
legjobbjának választották.
A kárpátaljai Jani életét kilenc hónapon keresztül követhetjük, így a
monoton és idegölő frontszolgála-

lett, közönségtalálkozó keretében
mutatták be. A Kilenc hónap háború világpremierjét a Szarajevói Filmfesztiválon tartották, ahol a dokumentumfilmes versenyprogramban
elnyerte a zsűri különdíját, majd a

tot Kelet-Ukrajnában, amelyet Jani
nyers és őszinte narrációja és a
mobilos felvételek kényelmetlen
közelségbe hoznak. Csuja László
dokumentumfilmje egyben fontos
kordokumentum is.
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GÖMB alkotások a
Premontrei Auditóriumban

A Premontrei Auditóriumban nyílt meg a
GÖMB hagyományos
évnyitó kiállítása. Ez
már az ötödik alkalom, hogy a gödöllői
alkotók itt mutatják
be alkotásaikat.
A rendezvényen Balogh Péter Piusz O.
Praem. apát mondott
köszöntőt, majd Sz.
Jánosi Erzsébet festőművész nyitotta meg a kiállítást. Gondolataiban visszanyúlt
az egykori gödöllői művésztelephez, amelynek kisugárzása

ma is összetartó erő a városunkban tevékenykedő művészek számára.
A tárlaton Bajkó Dániel, Balla
Vera, Bérczesi Dienes Erika,
Dercsényiné Horváth Gabriella, Fábián Dénes Zoltán,
Kovács Gabriella,
Lőrincz
Ferenc,
Márvány
Miklós,
Mészáros János, Pirók Irén, Posztobányi Péter, Szentiványi Székely Enikő,
Szinvai Pál és Sz.
Jánosi
Erzsébet
munkái láthatók.
A különböző technikával készült alkotások egy része
most is kapcsolódik
a hithez, de míg az
egyik
visszanyúlik a múltba, más
művek a jelenben
idézik meg a bibliai
jeleneteket. Az izgalmas összeállítás
rávilágít a gödöllői
művészeti élet sokszínűségére.
A megnyitón a Premontrei Kántorátus
közreműködött.

Két estére rockra
váltanak fúvósaink

A Gödöllő Városi Fúvószenekartól megszokhattuk, hogy
mindig valami újdonsággal
rukkol elő. Így lesz ez a zenekar idei „Tavaszváró Koncertjén” is, ahol a agyományoknak
megfelelően „könnyed” szórakoztató zenei programmal várják a közönséget.
A zenekar most egyfajta rockzenei körutazást kínál, a műfaj
elmúlt 50 évének történetéből
választották ki műsorukat, a
világsztár előadók, világhírű
slágereinek fúvószenekari fel-

dolgozásait. Hogy szólhatnak
Santana, Eric Clapton, Tina
Turner és a Deep Purple slágerei fúvósokon? Mindez kiderül február 29-én és március
1-jén a Művészetek Házában.
A korábbi évek tapasztalatai
alapján biztos, hogy megtelik
a nézőtér. Az est folyamán a
zenekar külön hangsúlyt fektet a Queen együttes dalainak
előadására, melyekben közreműködik két kiváló énekművész is Ress Hajnalka és Solti
Ádám.
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Zeneiskolás sikerek

Ismét szép eredményeket értek el a Frédéric Chopin Zenei
AMI növendékei. Ezúttal Benedek Krisztina és Albertné Joób
Emese népzene tanszakos növendékei jeleskedtek.
A Magyar Kórusok, Zenekarok
és Népzenei Együttesek Szövetsége, a KÓTA január végén
második alkalommal rendezte meg Aranypáva népzenei
minősítő rendszerén belül az
Aranypacsirta térségi szintű
minősítőt.
A megmérettetésen Benedek
Krisztina növendékei közül
Albert János Árpád, Hidvégi
Boldizsár dicséretes, Mázás
Jázmin, Sághy Eszter, a Ci-

póriska Énekegyüttes, a Cibri
Énekegyüttes és a Cilibri Énekegyüttes pedig kiváló minősítést kapott. Albertné Joób
Emese tanítványai, a Csenderes Együttes szintén kiváló minősítést ért el. Így valamennyien tovább jutottak az országos
minősítőre. E megmérettetés
mellett Sághy Eszter a Kölcsey
versmondó- és népdaléneklési versenyen ének kategóriában I. helyezést ért el. Az ifjú
népi énekesek továbbra sem
pihennek, Benedek Krisztina
növendékei február 17-én a IX.
Országos Népzenei Verseny
területi válogatóján vesznek
részt.

Vidám zeneiskolai
farsang

Huszadik
alkalommal
rendezte meg vidám farsangi műsorát a Frédéric
Chopin Zenei Alapfokú
Művészeti Iskola. Az
intézmény tanári kara
a Művészetek Háza
nagyszínpadán zenével,
tánccal és kacagtató jelenetekkel szórakoztatta

a közönségét, egészen más oldalról bemutatkozva,
mint ahogyan azt
megszoktuk tőlük a
hétköznapokban.
A közönség szombaton
délután
mindkét előadásra
megtöltötte a nézőteret. Az érdeklődők részvételükkel
az iskola működését segítő Continuo-Gödöllő Alapítványon keresztül
egy
zenepavilon
felépítését támogatták. (A rendezvényről még több
fotó a szolgalat.
com-on és Facebook-oldalunkon)

A Frédéric Chopin Zeneiskolai programjai
Február 7., péntek, 17.00: Benedek Krisztina (népi ének) növendékeinek hangversenye
Február 10., hétfő, 16.00: Népszerű dallamok: Ujj Emőke zongoraművész, Mezei Rita zongoraművész és Szabó Krisztina énekművész hangversenye
Február 17., hétfő, 17.00: Az akkordikus tanszak kiemelt hangversenye
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Művészetről, művészekkel
egy kávé mellett
Izgalmas hármas programsorozat indul február közepén. Az 1 könyv, 1 film, 1
kávé mellett február 23-án
Kávéházi történetek néven
folytatódik a korábbi Kávéházi esték, március 22-én
pedig elindul a Társalgó,
amivel a színház és a film
világába kalauzolja el az érdeklődőket L. Péterfi Csaba.
Az 1 könyv, 1 film, 1 kávé
vendége
február
16-án
Krizsó Szilvia lesz, akivel legújabb, Krizsshow2
című interjúkötete kapcsán
beszélget a házigazda. A
könyvben többek között
Kepes Andrással, Udvaros
Dorottyával, Grecsó Krisztiánnal, Pogány Judittal,
Vekerdy Tamással és Náray
Tamással olvashatnak beszélgetést. A kiváló riporter és egykori híradós segítségével bepillanthatnak
majd a hírműsorok kulisszái
mögé is. A beszélgetést a
Michelle Pfeiffer és Robert
Redford főszereplésével készült „A hírek szerelmesei”
című film zárja.
Az 1 könyv, 1 film, 1 kávénak
a tervek szerint idén olyan
vendégei lesznek, akik saját
könyvükről beszélnek majd.
A Kávéházi történetek első
alkalommal február 23-án
várja majd az érdeklődő-

ket, helyszíne a Királyi Váró
lesz. A most is sok zenével
fűszerezett beszélgetés ez
alkalommal a Gundelbe kalauzolja el a közönséget.
Megismerhetik az étterem
történetét, a hozzá kapcsolódó titkokat és legendákat,
valamint híres vendégeit. A
zenéről Buka Enikő gondoskodik, aki azonban nemcsak
énekelni fog, hanem L. Péterfi Csaba műsorvezetőtársa is lesz.
Izgalmas
beszélgetések
várnak a március 22-én induló Társalgó közönségére
is. Neves sorozatszínészek
vallanak majd arról, hogyan
kerültek be egy-egy népszerű produkcióba, mit jelentett
számukra sorozatszínésznek lenni, nehezítette vagy
könnyítette-e ez a pályájukat, s hogyan alakult életük
a széria befejezésre után.
De vendégek lesznek olyan
színészek is, akik színészcsaládba születtek. Megtudhatják, törvényszerű-e, hogy
ilyenkor a gyerek követi a
szülőket a pályán; Előnyt
vagy hátrányt jelentenek a
családi kapcsolatok, s hogyan lehet/lehet-e túllépni
az ezekből adódó megkülönböztetésen. A Társalgó
helyszíne szintén a Királyi
Váró lesz.

a TAG csoport gödöllőn

A csíkszeredai TAG csoport tagjainak alkotásaiból nyílt kiállítás
a Művészetek Házában a Levendula Galéria szervezésében.
A megnyitón dr. Pappné Pintér
Csilla önkormányzati képviselő

mondott köszöntőt, majd Sz. Jánosi Erzsébet festőművész, a Levendula Galéria vetezője beszélt
a kiállított alkotásokról. (Bővebben a szolgalat.com-on és Facebook-oldalunkon)

Háború a Napért
A Művészetek Háza
kiállítótermében látható Vörös Eszter
Anna legújabb gödöllői tárlata. A kiállítást
megnyitó L. Péterfi
Csaba, Gödöllő Város Önkormányzatának kommunikációs
igazgatója feltette a
kérdést: ki is pontosan a művész? Akinek van róla papírja vagy az,
akinek munkásságát szeretik
és elismerik az emberek? Van
Gogh életében csak egyetlen
egy festményt tudott eladni,
munkásságát csak halála után

kezdték el értékelni – tette hozzá.
Eszter viszont Gödöllő, de talán
nem túlzás, hogy Magyarország
kulturális életébe szó szerint berobbant öt évvel ezelőtt, és folyamatosan pezsgésben tartja azt;
sőt, külföldön is
egyre több helyen
ismerik meg a nevét. A megnyitón
a Gödöllő Táncszínház fiataljai
működtek
közre. (Bővebben a
szolgalat.com-on
és Facebook-oldalunkon)
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de nem szeret
otthon dolgozni, itt mindent
megtalál, ami
egy jól felszerelt
irodából nem
hiányozhat, és
még kölcsönzőjegyet sem kell
váltania hozzá.
Használhat itt
a számítógépeken, laptopokon
kívül irodai eszközöket, nyomtathat, laminálhat, szakdolgozatot
fűzhet össze, és nem hiányoznak
a kínálatból az adatbázisok sem,
melyek használatához segítséget

ben a teraszra is ki lehet ülni, a
kellemes kávézói környezet pedig biztosítja a legfontosabb kelléket a munkához: egy jó kávét.
Természetesen továbbra is lehet folyóiratokat, napilapokat
böngészni, kellemes új fotelek,
zenehallgatási lehetőség, százféle újság várja a látogatókat, de aki
szeretne, az már a digitális folyóiratokat is olvasgathatja.
A megújult Információs pultnál
segítséget nyújtanak a könyvtárosok az iroda szolgáltatásainak
használatához, valamint közhasznú információt nyújtanak.
A könyvtár, mint a demokrácia
egyik alapintézménye segítséget
nyújt abban, hogy minden ember
számára biztosítsa az információt. Így például a Digitális Jólét
Program keretében kiscsoportos,
vagy egyénre szabott, személyes

nyújtanak a könyvtárosok. Legújabb adatbázisukban például
egyedi „Születéslapot” állíthatnak
össze az érdeklődők a születésnapjukon megjelent sajtótermékek válogatásából. Az egyedi
munkaasztalok mellett szép idő-

számítógépes tanfolyamot is tartanak, de lehetőség van igénybe
venni a segítséget az Erzsébet
programra való jelentkezés során.
Kedves Olvasó! Legyen itt az irodád! Térj be az InfoTérbe!

InfoTér – Jobb, mint otthon
Home office a könyvtárban

A gödöllői városi könyvtár 2019ben nagyon sikeres évet zárt,
minden eddiginél több látogatót,
kölcsönzőt fogadott, nőtt az olvasott könyvek és a rendezvények
száma is. Bizonyára azért van ez
így, mert a gödöllői könyvtárosok
az olvasói igényeknek megfelelően alakítják működésüket, figyelembe veszik, milyen új trendeknek kell megfelelniük.
Ilyen újítás volt 2018-ban az ifjúsági részleg bővítése és a Kamaszhíd kialakítása, 2019-ben a
Zöld könyvtári szolgáltatások fejlesztése és a Terasz Könyvtár kialakítása. A 2020-as év még alig
kezdődött el, de az újabb átalakítás már kezdetét vette a földszinti
közösségi terekben. A korábbi folyóirat-olvasó bútorait lecserélték,
és megújult környezetben várják
a látogatókat.
Új lehetőségként indították el a
Home office – Jobb, mint otthon!
szolgáltatást. Ha valakinek nem
kell bemennie a munkahelyére,
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GÖDÖLLŐI
IPARMŰVÉSZETI

MŰHELY

a kortárs
ékszer

fiatal ékszerművészek csoportos kiállítása
Megnyitó: 2020. 02.15., 16.00

Kiállító művészek: BÖRCSÖK ANNA, FAZEKAS VERONIKA, FEKETE FRUZSI,
HORÁNYI KINGA, LŐRINCZ RÉKA, NEUZER ZSÓFI, TENGELY NÓRA, VÁGI FLÓRA,
VESZPRÉMI GABRIELLA.
A kiállítás megnyitó vendégművésze: GÓG ANGÉLA food designer
Kurátor: HIDASI ZSÓFI textiltervező művész
Felelős kiadó: KATONA SZABÓ ERZSÉBET, Ferenczy Noémi-díjas textilművész
A kiállítást köszönti: BÁRDY PÉTER, Gödöllő város alpolgármestere
A kiállítás megnyitja: HORÁNYI ATTILA PhD művészettörténész
Támogató: Gödöllő Város Önkormányzata, Nemzeti Kulturális Alap
Az esemény nyilvános, melyen kép-és hangfelvétel készül.

Cím: Gd. Körösfői u. 15-17., Tel./fax: 06-28/419-660
email: gimhaz@invitel.hu, www.gimhaz.hu
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Mire jó a macskamenta?

Az interneten rengeteg macskamenta hatása alatt álló cicát
ábrázoló képpel és videóval
találkozik az ember. Amellett
hogy nagyokat tud az ember
nevetni rajtuk, jó tudni, hogy
rendkívül hasznos „növényke” kedvencünk számára. A
macskamenta az árvacsalánfélék családjába tartozó, zárvatermő, évelő növény és a
bársonytalpúak vágyfokozója.
Nem kell aggódni, ha a cica elfogyaszt egy-egy darabot belőle és függőséget sem okoz. Teljesen ártalmatlan kedvencünk
számára, ezért nyugodtan

hagyhatjuk, hogy rágcsálja,
hemperegjen benne. Illóolajai a
macska orr nyálkahártyájában
lévő érzékelő idegsejteket hozzák ingerületbe, innen az idegpályákon át a központi idegrendszerre hatnak. A macskák
viselkedése megváltozik, utódnemző hangulatba kerülnek
és megnyugszanak. A növény
szagolgatása és ízlelése nyáltermelést indít el, mely étvágyjavító. A növény a 6 hónapnál
idősebb, ivarérettséget elérő
cicák 70-80 százalékára gyakorol ilyennemű hatást. Rendkívül hatékony segítség lehet

cicánk rossz tulajdonságainak
leszoktatásáról, például a kanapén való karomélezésről.
Egyszerűen csak dörzsöljük az
adott helyre a macskamentát
és a kedvencünk is megbarátkozik az adott bútordarabbal,
így idővel elhagyja ezt a rossz
szokását. Ha új fekhely kerül
a lakásba, de a macska semmiképpen nem fekszik bele,
használjuk ezt a módszert és
máris kedvenc helye lesz a
szundizásra. Ahogy a cicákat
vonzza, ugyanolyan erővel
taszítja a patkányokat, egereket és szúnyogokat. Akár mi
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magunk is termeszthetünk otthon, de a legtöbb állateledeles
boltban megtalálható a polcon.
Termesztését illetően egyáltalán nem igényes, kedveli a
homokos talajt, a napsütötte
területeket, és megkívánja az
elvirágzása utáni rendszeres
metszéseket. A kertben nagyon
szépen megmarad, ha kezdetben sikerül megóvni a cicák
támadásaitól. Az állattartással
kapcsolatos felszereléseket és
kiegészítőket keresse üzletünkben (2100 Gödöllő, Kenyérgyári u. 2.) és webáruházunkban
(www.vetashop.hu).

Az erdei fülesbagoly lett a 2020-as év madara
Az erdei fülesbaglyot
választotta egy internetes szavazáson a
lakosság az idei év
madarának. A Magyar
Madártani és Természetvédelmi Egyesület a különböző fajok
vagy madárcsoportok
és azok élőhelyeinek
védelmére szeretné
felhívni a társadalom
figyelmét a kezdeményezéssel. A négy évtizede futó programban a lakosság tavaly
három fajra szavazhatott: az
erdei fülesbagoly mellett a füleskuvikra és az uráli bagolyra.
Az erdei fülesbagoly Magyarország legismertebb és lakott
területeken is leggyakoribb bagolyfaja. Hatalmas elterjedési
területű madár, Európában,
Ázsiában, Északnyugat-Afrikában és Észak-Amerikában
egyaránt költ. A világállomány
mintegy 28%-a él Európában.
Magyarország
leggyakoribb

innen kijárva vadásszanak.
Emberkövető viselkedése miatt az elektromos szabadvezeték-hálózaton az áramütés,
az autók és vonatok általi elütés számos madár pusztulását
okozza minden évben.

bagolyfajának állománya 6,512 ezer pár közé becsülhető.
Közepes
termetű,
álcázó
mintás tollazatú, hosszú felmereszthető tollfülű bagoly.
Szárnya hosszú és keskeny,
röpte csapongó. A fiókák első
tollazatát fehéres pehelytollak
alkotják. Ragadozó életmódot
folytató faj, fő táplálékát kis
rágcsálók képezik, de helyenként és időszakonként jelentős
lehet énekesmadár-zsákmá-

nyolása is. A hazai köpetvizsgálatok alapján
leggyakrabban mezei
pockot, erdeiegér-fajokat és házi egeret fog.
A bagolyra leselkedő
veszélyek
őszönként
hatalmas,
települési
szinten akár több százas csapatokban jelennek meg a falvak,
városok fáin, hogy itt
áttelelve, éjszakánként
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A sövényen túl...

Beköszönőben van immár a tavasz, egyre többen tervezgetik a
kertjüket, készülnek a kerti munkákra. Sokan kérdezték az emúlt
hetekben, kertjük határait mivel
tudnák határolni, teljesen átláthatatlanná tenni, így ma erre keressük a választ.

a gyorsan növő sövényeket részesítik elnyben, ezek közül az
örökzöldeket.
Róluk tudni kell, hogy nagyobb víz
és tápanyag igénnyel rendelkeznek, a változó időjárás és gyakran aszályos időjárás miatt pedig
több törődésre is. Igaz, télen is

Tapasztalatok szerint a teljesen
átláthatatlan sövény, amennyiben
nincs riasztó a házon, pont a beláthatatlanság miatt, csábító lehet
a nem várt látogatók miatt. Sokan

gyönyörűek. A tűlevelű örökzöldek mellett nagyon szépen mutatnak még azok a sövénynövények, melyek különböző örökzöld
vagy lombhullató cserjékből van-

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.
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nak összeállítva, így a
változatos és
színes térhatárolót tudunk
ültetni kerítésünk mellett. Az interneten vagy
katalógusokban rengeteg olyan
növényt találhatunk, melyek, bár nem a
hagyományosan ültetett sövénynövnyek, mégis télen-nyáron
gyönyörű leveleikkel, virágaikkal is díszítenek, így érdemes a
megszokott sémákból kitörni és
újdonságokat keresni.
Sokan azért ragaszkodnak az
örökzöld sövényhez, hogy mindig
takarásban legyenek a szomszé-

elképzelhetünk. Különböző cserjékkel színpompás hatást tudunk
elérni, akár télen nyáron is, hiszen ha okosan variáljuk, akkor a
téli szürkeségben is lehet színfolt
a kertben. Ilyen színes vesszejű
cserjénk példáull a somok pár
fajtája, melyek télen a lángvörös
ágaikkal díszítenek, de a tűztövisek is remek látványt nyújtanak,
ráadásul még a madarak számá-

dotól, ám ha figyelembe ves�szük, hogy télen mennyit tartózkodunk egy kertben, ez teljesen
felesleges, viszont, ha azt ves�szük figyelembe, hogy a lomhullató cserjék átlagosan sokkal
gyorsabban nőnek, akkor megint
érdemes elgondokodni rajtuk.
Sokan, amikor kerthatárolásról
beszélünk a sima, egyöntetű
zöld sövényre gondol, pedig változatosan, akár kisebb, érdekes
ágrendszerű vagy termésű fákkal megtűzdelt határvonalat is

ra is eleséggel szolgálnak.
A kölönböző örökzöld és lombhullató cserjék fák variálásával az
egyhangú zöld kerítés látványát
megtörhetjük és mintegy a kertet
határig kitolva változatos és mindig élvezhető pihenőkertet alkothatunk. Merjünk változtatni!
Az interneten rengeteg ötletet,
inspirációt találhatunk, szánjanak
rá időt, nem fogják megbánni!
Jó kertészkedést kívánok!
Bujtás Anikó
www.bujtaskert.iwk.hu

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

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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sport

Elindult a vívócsarnok építése
Január 28-án ünnepélyes keretek között letették az Isaszegi
úton megépülő új gödöllő vívócsarnok alapkövét. Az időkapszulát dr. Gémesi György
polgármester, a Magyar Vívószövetség egykori elnöke és a
Magyar Olimpiai Bizottság volt

alelnöke, Sárfalvi Péter sportlétesítményekért és sportkapcsolatokért felelős helyettes államtitkára, Csampa Zsolt, az MVSZ
elnöke és Gémesi Csanád, a
GEAC Európa-bajnoki arany- és
világbajnoki ezüstérmes kardvívója állította össze.
A rendezvényen
részt vett
többek
között
Szilágyi
Áron kétszeres
egyéni
olimpiai
bajnok

Két forduló alatt egy
ponttal gazdagodott a GRC

A 13. fordulóban a gödöllői lányok a Budaörsi DSE otthonába
látogattak. A bolgár és venezuelai
idegenlégiósokkal megerősített
GRC célja a zsinórban második
győzelem megszerzése volt. Ennek ellenére nagyon halványan
kezdték az első szettet, mindös�sze 15 pontot sikerült szerezni. A
második játszmára aztán összekapta magát a Gödöllő és a nyolc
pontig jutó Irena Mishonova, illetve a remekül szerváló Kovács
Eszter vezérletével egyenlített.
A harmadik szettben aztán újra
előjöttek a hibák, így aztán a budaörsiek könnyedén kerültek újra
előnybe.
Ehhez képest nagyot fordult a
kocka a negyedik játékra, a GRC
25-9-re nyerte meg a szettet. A
pontosztozkodás után jöhetett a
döntő szett. Ebben ismét a házigazdák akarata érvényesült, a
GRC-nek maradt a 3:2-es vereség.

A 14. fordulóban, Diósgyőrben
zárta az alapszakasz első, kétfordulós körét a gödöllői hatos,
amely az esélytelenek nyugalmával készülhetett a tabella második helyén álló, és az Extraligába
jutásról határozó kvalifikáció mérkőzésire készülő DVTK ellen. A
hazai csapat ennek megfelelően
3:1-re hozta is a meccset.
A Gödöllői RC csapata 8 ponttal,
16-39-es szettaránnyal az NB I.
Liga alapszakasz-tabellájának a
7. helyét foglalja el.
Eredmények:
NB I. Liga, alapszakasz, 13. forduló:
Budaörsi DSE – Gödöllői RC 3-2
(15, -21, 12, -9, 10)
NB I. Liga, alapszakasz, 14. forduló:
Diósgyőri VTK FUX – Gödöllői
RC 3-1 (22, -23, 16, 18)

kardvívó, a háromszoros olimpiai aranyérmes
vízilabdázó
dr.
Kiss Gergő, a
Nemzet Sportolója címmel kitüntetett
kétszeres
olimpiai ezüstérmes és világbajnoki aranyérmes
tőrvívó dr. Kamuti Jenő, Decsi
Tamás, a magyar kardválogatott
tagja, annak szakágvezetője,
Decsi András, valamint olyan neves vívóedzők és szakemberek,
mint Batizi Sándor, Szlovenszky
Lajos, Udvarhelyi Gábor, Czakkel István vagy László Dezső.

Természetesen szintén részt
vettek az eseményen Gödöllő
város vezetői is: dr. Kiss Árpád
jegyző, dr. Lukács Adrienn aljegyző, Bárdy Péter alpolgármester és a képviselő-testület
több tagja. A létesítményt az év
végén adják át.

Ifjúsági világbajnokok

A nemzetközi nyolctagú zsűri,
rengeteg szempont szerint értékelt, kettőt kiemelten figyelt: az
egyik a technikai, a másik a művészeti szempont. A Török Ignác
Gimnáziumból Váradi Réka Gitta 10.C és párja, Salánki Miklós
standard és latin táncokban is
indultak. Rengeteg gyönyörű és

profi táncot láttak, s nem is gondolták, de végül egy olasz és egy
szlovák párost megelőzve, standard öt táncból (Angol keringő,
Tangó, Bécsi keringő, Slowfox,
Quickstep) a dobogó tetejére állhattak fel. Ezzel idén ők lettek a
világbajnokok Ifjúsági-Felnőtt korosztályban.

sakk: Erősek voltak az ellenfelek
Az élbolyhoz tartozó erős ellenfeleket
kapott a Gödöllői Sakkbarátok mindkét csapata. Az NB II-ben a Sárkány
DSE -Sinus 5 ponttal verte meg a
gödöllőieket, a Pest megye I/A osztályban a Galgavidék fiatal csapata
pedig 2 ponttal. Kiemelendő az NB
II-es csapatban Kozma Gábor szép
győzelme, a Pest megye I/A-ban
Rigó József vezéráldozattal mattolta
500 Élő-ponttal magasabb ellenfelét.

NB II. Erkel csoport:

Sárkány DSE-Sinus - GSBE 8,53,5
Győzött: Kozma G.,döntetlen: Reznák A., Nagyajtai G., Burghardt J.,
Nagy A., Molnár L., vesztett: Veréb
G., Kőszegi L., Sillye K., Hönsch P.,
Nagy D., Dezső E.
Pest megye I/A
Galgavidék-GSBE II 3,5-1,5
Győzött: Rigó J., döntetlen: Fehér
M., vesztett: Veréb B., Vinnai K.,
Sztrehalet M.
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atléta 1.0
Két érem az újonc atlétikai országos bajnokságon
Az elmúlt héten a Gödöllői EAC atlétái három országban, négy versenyen képviseltették magukat és értek el szép sikereket. Ezek közül a
fedettpályás újonc országos bajnokságra szegeződött a legnagyobb figyelem, de Bécsben és a szlovéniai
Brezicén is volt minek örülni.
Február első napjaiban rendezték
a 2007-es születésű gyermekek
számára életük első országos atlétika bajnokságát. A budapesti
BOK csarnokban a gödöllői atléták
remekül mutatkoztak be az újonc
ob-n. Lássuk kik voltak a sikeres
szereplők. Bogdán Gergő vihette
haza a gödöllőiek közül a legfényesebben csillogó érmet, hiszen ötösugrásban 12.56 méterre repülve
szerzett ezüstérmet. Ugyanebben
a számban folyamatosan javuló kísérleteket téve Turáni Csaba a negyedik helyre ért fel 12.10 méteres
ugrásával. Maradva az ugrásoknál,
Molnár Míra rúdugrásban szállított
egy érmet, 230 centiméteres elért
eredményével a dobogó harmadik
fokára állhatott fel. Szabó Levente

a 60 méteres gátfutás döntőjében
szerepelt, 10.15 másodperces futása az ötödik helyhez volt elég.
A második nap végén következtek
a mindig izgalmas váltó futások. A
4x200 méteres versenyszámban a
GEAC fiú váltója Szabó Levente,
Turáni Csaba, Zenyik Attila és Bogdán Gergő összeállításban a negyedik helyen végzett. Idejük: 1:59,01
perc. A fiatal leányok is mindent
beleadtak a váltó során. Kovács Lili,
Bútor Blanka, Vertse Anna és Molnár
Míra négyese az 5. legjobb időt érte
el, 2:03.88 perces idejükkel. Edzők:
Kovács Zoltán, Körmendy Katalin
és Szörényi István. Az újoncok versenyével párhuzamosan rendezték
a MASZ fedettpályás nyílt versenyt,
ahol szintén tudtunk új egyéniknek
és remek helyezéseknek örülni. A
női 60 méter gát mezőnyében Répási Petra 8.64-es idejével mindenkit maga mögé utasított. A serdülő
lányoknál 60 méter gáton Kriszt Sarolta újra egyéni csúcsot futott (9.02
mp), amivel második helyezést ért
el a szám döntőjében. Tóth-Sztavridisz Szófia is folytatta a fejlődését
ebben a számban, ő a harmadik helyen ért célba, szintén új egyénivel
(9.21 mp). Női magasugrásban, 170
centis eredménnyel Kriszt Katalin a

atléta 2.0
Nemzetközi és hazai sikerek a
GEAC-tól
Január 25-én a legkisebb atléták a
hazai rendezésű Sport XXI-es versenyen ünnepelhettek, míg az idősebbek egészen Pozsonyig vitték
a GEAC hírnevét. Az Olimpiai Reménységek Versenyén, Pozsonyban folyatódott Dobránszky Laura
remek sorozata. A junior korosztály
nemzetközi mezőnyében Laura
ezúttal 9.10 másodperces idővel
nyerte meg a 60 méter gát döntőjét.
A serdülő első éves Kriszt Sarolta
is folytatta remek szériáját. Saci 60
méteren regisztrált új egyéni csúcsot, ami 8.02 szekundum, a döntőben az 5. helyet szerezte meg. A
nagyon szoros távolugrásban is jött
számára az új csúcs, 519 centiméteres ugrásával a negyedik helyen
végzett, amivel csak egy 1 centivel
maradt le a dobogó harmadik fokáról és 3 centire volt az aranyat
érő ugrástól. 60 méteren a junior
Normann Márton is (7.51 mp) és a
serdülő Fodor Péter is (7.63 mp) tovább javította múlt héten megdöntött egyénijét, Peti ezzel az idejével
a döntő negyedik helyén végzett.
Tóth-Sztavridisz Szófia is rajthoz
állt még 60 méteren, ahol közel
futott egyénijéhez, ezúttal az ide-
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sport

je 8.44 másodperc lett. A képen
(balról jobbra) Fodor Peti, Kriszt
Saci, Tóth-Sz. Szofi és edzőjük,
Körmendy Katalin.
Edzők: Körmendy Katalin, Kovács Zoltán
Második hely a Sport XXI-en
Gödöllőn rendezték az Észak-magyarországi régió 2020-as év
első terematlétika versenyét. A
GEAC az U11-es és az U13-as
korosztályban is két teljes csapattal tudta képviseltetni magát.
Az U11(2011-2010)-es korosztályban a ’B’ csapat (Pellegrini
Alessandro, Gazda Dorka, Furák

harmadik helyen végzett. Mihály
Ádám két versenyszámban is rajthoz állt a hétvégén. Rúdugrásban
480 centiméteres eredményével
az első helynek örülhetett, 60
méteren pedig az új egyéni csúcsának, ami ezentúl 7.29 másodperc. Leleszi Máté első versenyét
tudhatja maga mögött a GEACban. Bemutatkozása remeknek
mondható, hiszen bekerült a férfi
60 méter ’A’ döntőjébe, ahol idei legjobbjával, 7.23 másodperccel a hetedik lett. Edzők: Karakas Józsefné,
Körmendy Katalin, Szörényi István,
Farkas Roland.

200 méteren már sikerült az új rekord, 22.11 mp. Edzőjük: Körmendy
Katalin

Bécsi sikerek, új egyéni csúcsok
Február elsején Bécsben jártak a
gödöllői atléták, ahol Dobránszky
Laura folytatta remek szereplését.
A nemzetközi mezőnyben ezúttal
már sikerült áttörnie a 9 másodperces határt 60 méter gáton. Új egyéni
eredménye 8.97 másodperc. Pótha Johanna is nagyon jó formában
futott, 60 méteren és 200 méteren
is új egyéni csúcsot ért el. Előbbin
7.78 másodperc, míg 200 méteren
25.20 szekundum az új csúcsa. Ajide Dániel is kitett magáért. 60 méteren 7.21 másodperces ideje ugyan
elmaradt az egyéni csúcsától, de

Szlovéniai rúdugró sikerek
Január 30-án, szlovéniában, Brezicén jártak Szörényi István rúdugró mesteredző tanítványai. A
gödöllőiek egy igazán színvonalas
emlékversenyen vettek részt, ami
remek hangulatban telt. A nők versenyében Bánovics Dorottya 320
centiméterrel szerezte meg az első
helyet. Simonváros Zille 295 centivel a negyedik lett. A férfiak versenyében Mihály Ádám az olimpikon
Ivan Horvat mögött új fedettpályás
csúcsával, 490 centiméterrel a harmadik helyen végzett a versenyen.
Az eredményhirdetés során a dobogósok egy igazán különleges és
szép emlékfigurát is átvehettek.

Zalán,
Dobránszky Bogi, Menyhárt
Viola, Almási Krisztián, Bobos Áron és
Burghardt
Dávid)
a 9. helyen végett,
az ’A’ csapat (Makádi Márk, Gyurán
Ádám, Bata László,
Mihály
Deborah,
Bocsor
Dominik,
Maklári Ábel, Rácz-Szabó
Hunor,
Prohászka Lili Lotti)
ezúttal az 5. helyet
csípte el a versenyen.
Az U13-as korosz-

tályban a csak 2009-es születésűekből álló ’B’ csapat (Szabó Emil,
Juhász Levente, Pásztor Samu,
Szautner Kolos, Ábrahám Zita,
Pálházy Nóra, Pellegrini Lilianna
és Daróczi Petra) az 5. helyen végzett. Ugyanebben a korosztályban
a GEAC ’A’ csapata egyetlen egy
ponttal maradt le a dobogó legfelső fokáról, de a mosolyt így sem
lehetett letörölni az arcukról. A második helyezett csapat tagjai voltak:
Nagy Zsuzsanna, Mészáros Flóra,
Pénzes Dóra, Lőkös Laura, Várkonyi Emma, Menyhárt Olivér, Ferencz Ágoston és Zimányi Norbert.
Edzők: Kovács Zoltán és Kovács
Gábor Krisztián.
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Tájékoztatás baromfitartók részére
A magas patogenitású madárinfluenza Magyarországon
történő megjelenése miatt, a betegség jelentős gazdasági
kártételére, valamint a környezetben való fennmaradásában és a házimadár állományokban való terjesztésében
a vonuló vadon élő madarak által játszott szerep jelentőségére való tekintettel az Országos Főállatorvos 1/2020.
számú határozatában elrendelte a
baromfik zárt tartását.
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

.Február 3-9.:
Ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi u. 1. Tel.: 416-551.
Február 10-16.:
Kígyó Gyógyszertár, Gábor Á. u. 3. Tel.: 430-069.
Február 17-23.:
Sanitas Gyógyszertár, Thegze L. u. 2. Tel.: 545-585.

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 18.
Megfejtés: Egy hazánkban is működő segélyszervezet
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte:
Szatmáry Sándorné, Garai Szabolcs
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte:
Vizy Bálint, Szláby Ágnes
A Happy Box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os
utalványát nyerte:
Végh Szilvia
A Városi Mozi ajándékát nyerte:
Jenővári Éva, Bézsenyi Gergely
Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház
1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte:
Garasanin Márta, Jakus Csilla
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

GYÁSZJELENTÉS

Fájó szívvel tudatjuk, hogy BÁNKUTI BÉLA 88. életévében elhunyt. Temetése 2020. február 10-én, 11 órakor lesz a gödöllői
Dózsa György úti temetőben. A gyászoló család.
INGATLAN
+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. 06-30-9617621
+ Eladó lakás: Gödöllőn, csendes környéken Szent János

utcában, földszinti 43m2-es
másfél szobás, konvektoros,
felújított, redőnyös lakás, pincével. Központ, óvoda, iskola,
busz és a HÉV közel. Irányár:
25.500.000 Ft. Érdeklődni: 0620-241-0500
+ Eladó Kistarcsán a Vereckei
lakóparkban egy 53 nm-es,
földszinti, jó állapotú, cirkófűtéses, tehermentes lakás beépített konyhabútorral. 28,5 M Ft.

06-70-576-9351
+ Aszódon eladó 57 nm-es,
2.emeleti, erkélyes lakás. 2
szobás, cirkófűtéses, légkondicionált, riasztóval ellátott, beépített konyhabútorral. Iár: 24,5
millió Ft. Tel: 06-20-416-5713
+ Gödöllőn a Szilhát utcában
86 nm-es családi ház 310 nmes telekkel eladó. 35 millió Ft.
Illetve a központban a Kazinczy
lakótelepre néző 310 nm-es telek eladó. 15 millió Ft. 06-20520-1786
+ Eladó Gödöllőn az Alvégen
egy kétgenerációs, kétszintes, 160 nm-es lakóház, (alatta
pincével) szintenként 2 szoba,
nappali, konyha, fürdőszoba.
Különálló garázs. Tel: 06-307130-087
+ 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 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllő királytelepi
részén egy 2szintes, 2generációs, 4szobás, 2konyhás, 2fürdőszobás családi ház felújítva,
új tetővel, melléképületekkel
773nm-es telken. I.á.: 48 mFt
0620-919-4870

+ Eladó Gödöllőn az Antalhegyi úton egy 2,5 szobás, összkomfortos, teljesen felújított lakóház nagy méretű garázzsal,
2300nm-es telken. I.á.: 48 mFt
0620-919-4870
+ Eladó Domonyvölgyben egy
5260nm-es, 6 telekre felosztott
zártkerti ingatlan. A telkek darabonként 2,5 mFt-ért megvásárolhatóak. Érd.: 06-20-9194870
+ 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 0620919-4870
+ Eladó Kistarcsán a Malom
utcában egy ikerház 440nm-es
telekrésszel, mely áll nappaliból
lent, tetőtérben 2szoba, erkélyekkel, terasszal. I.á.: 30 mFt
0620-919-4870
+ 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

2020. február 4.
+ 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+ 2félszobássá alakított,
felújított öröklakás. I.á.: 29,9
mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn egy nappali
(40nm)+ 2szobás teraszkapcsolatos, földszintes, összkomfortos, 2002-ben épült családi
ház 1300nm saroktelken. Az in-
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gatlanhoz tartozik egy 1 szoba
összkomfortos apartman, valamint egy 2 beállásos garázs.
I.á.: 64 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 0620-9194870
+ 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.: 49,5 mFt
0620-919-4870
ALBÉRLET KIADÓ
+ 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
+ Gödöllő kertvárosi részén
2. emeleti, gázkonvektoros,
erkélyes lakás felújított állapotban kiadó téglaépületben. 06-30-502-4148
+ Gödöllőn, frekventált he-

lyen családi ház felső szintje,
2 szoba összkomfort, tágas
elől, hátul nagy terasszal 1-2 fő
részére azonnal kiadó. 06-30569-8137
ÜZLET, IRODA, GARÁZS
+ Gödöllőn a Fenyvesben, családi házban külön bejáratú, fürdőszobás, 65 nm-es helyiség
ingyenes parkolással irodának
hosszútávra kiadó. Igény szerint átalakítható. Ár megegyezés
szerint. Érd: 06-30-513-5010
+ Gödöllő központjában üzlet-

helyiség kiadó. Érdeklődni: 0630-588-5889
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: 06-30-4004762
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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:
06-20-9423-112, www.plastexpress.hu
+ A Panda söröző PULTOST keres, továbbá az Autómosó női,
férfi munkatársat. KÁRPITTISZTÍTÓ gyakorlattal rendelkezők
előnyben. Tel: 06-20-941-7670
+ Munkatársat keresünk angol
nyelvű összetett adatfeldolgozó
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irodai munkára. Munkavégzés
helye: Gödöllő. 8 órás munkaidő. A fényképes önéletrajzokat az info@adjuvo-online.com
e-mail címre várjuk.
+ Villanyszereléshez is értő,
B kategóriás jogosítvánnyal
rendelkező kollégát keresünk.
Fényképes önéletrajzokat a következő e-mail címre várjuk: tergu74@gmail.com
+ Csomagolói munkakörbe
nemdohányzó munkatársat keresünk a gödöllői Ipari Parkba
(MŰFÉM Termékgyártó Kft.). Jelentkezni önéletrajzzal az alábbi
e-mail címen lehet: mufem@
mufem.hu
+ Kiemelt bérezéssel keresünk épületlakatos szerkezetek gyártásához, HEGESZTŐ,
LAKATOS kollégát. Budapest,
Őrs vezér tér. 06-30-340-7115
+ Gödöllő Ipari Parkban lévő
cég 1 fő munkatársat keres
angol nyelvtudással, valamint
excel ismeretekkel. Jogosítvány előny! Fényképes önéletrajzokat az alábbi e-mail címre
várjuk: fbettina81@gmail.com
+ A Gödöllői fenyőliget Óvoda
udvaros-karbantartó munkatársat keres azonnali kezdéssel. Érdeklődni a 06-20-9174555-ös telefonszámon lehet
Kovács Ibolya Intézményvezetőnél.
+ Gödöllőn középkorú nő idős
ember gondozásába besegítene (heti pár alkalom). Tel: 0670-584-4535, 06-28-792-372
+ Bejárónői, betegápolói munkát, illetve takarítást vállalok
alkalmanként vagy rendszeresen. Érdeklődni: 06-70-2235568
SZOLGÁLTATÁS
+ DUGULÁS ELHÁRÍTÁS falbontás nélkül. Ázások csőtörések megszüntetése. Vécék tartályok csapok szifonok cseréje.
Csatorna kamerázás. VÍZSZERELÉS. 06-20-491-5089
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+ 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. Kerttakarítás. Kerítésfestés. Gépi permetezés.
Kerti tavak tisztítása. Tüzifa
hasogatás. 06-30-747-6090
+ KÖNYVELÉS, cégalapítás,
munkabérszámfejtés, tanácsadás. Irodák: Gödöllő, Szada. Tel: 30/592-1856, 30/5081380, 28/784-752
+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS,
fürdőszobák, régi fűtési rendszerek,
vízvezetékek felújítása. CIRKÓK,
GÁZKÉSZÜLÉKEK,
KONVEKTOROK karbantartása felújítása, javítása. Tel: 0620-9527-289, 06-28-476-229
+ SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon bizalommal,
házhoz megyek. Számítógép
szerelés, rendszer és programtelepítés, vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel: 06-30333-9201
+ 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.
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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: 06-20-3674274
+ LAKÁSOK, IRODÁK
KÖLTÖZTETÉSE, lomtalanítás. Pianínó-, páncélszekrény szállítás. Hétvégén is. NEER TEHER
06-70-648-7660
+
REDŐNYJAVÍTÁS,
GURTNI CSERE, SZÚNYOGHÁLÓ készítés, redőnyök motorizálása, árnyékolás technika automatizálás
egész Pest megyében garanciával, megbízható szakembertől. Ingyenes kiszállással.
0670-418-3032
+ Lapra szerelt BÚTOROK
összeszerelése, csillárok, karnisok, fali polcok, konzolok
felszerelése, egyedi méretű
kis bútorok készítése, kisebb
javítási, felújítási munkák elvégzése. Hívjon bizalommal:
06-20-9463-409
+ LAKÁSSZERVIZ! -Nyílászárók, ajtók, ablakok javítása.
-Zárak, zsanérok, javítása,
heveder zár felszerelése. -Vízszerelés: konyha, fürdő, wc.
-Bútorszerelés: új, meglévő
javítása. -Laminált padló lerakás. 06-70-201-1292
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OKTATÁS
+ ANGOL és SPANYOL
nyelvoktatást vállal FILMSZINKRON, könyvfordítás,
vizsgaelőkészítés és korrepetálás területén jártas FIATAL, tapasztalt nyelvtanár.
Tel: 06-70-559-3918
+ NÉMET ÓRÁT ad gyakorlott nyelvtanár kezdőtől a középfokig minden szinten és
mindenkinek. Tel: 06-70-2327133
+ Matematika, fizika és kémia
tantárgyakból korrepetálást
vállalok 5. osztálytól érettségiig. További érdeklődés és
jelentkezés: 06-30-908-4130.
+ ANGOL korrepetálást vállalok általános és középiskolás
diákoknak. 06-30-262-3628
+ Tapasztalt ANGOL tanárként általános angol órákat,
érettségire, középfokú nyelvvizsgákra felkészítést, korrepetálást,
beszédkészség
fejlesztést vállalok. 06-20358-6057

+ VÍZSZIVÁRGÁS MŰSZERES KERESÉSE – javítása,
kamerás
csatornavizsgálat.
Vízvezeték cseréje lakásban
és udvaron, ásással is. 06-70544-4050
+ REDŐNYJAVÍTÁS, GURTNICSERE akár 2 órán belül! Új
redőny azonnal megrendelhető! Péter úr, 06-20-3685-888
+
SZOBAFESTŐ-MÁZOLÓ
TAPÉTÁZÓ. Kisebb, nagyobb
szobafestést, mázolást és tapétázást vállalok, ill. kerítések,
faházak lakkozását, kültéri
festéseket. Hívjon bizalommal.
Tel: 06-70-576-8925
+ SPIRITUÁLIS LELKI TANÁCSADÓ. Segíteni tudok
azoknak az embereknek, akik
szeretnék megismerni önmagukat, szeretnék megérteni
sorsukat, amin változtathatnak, ha újra visszatalálnak a
lelkükhöz, akivel elvesztették

átmenetileg vagy tartósan a
kapcsolatukat. Például félelmek, önbizalomhiány, párkapcsolat hiánya, elakadás az
élet bármely területén: hivatás, anyagi helyzet, problémás
kapcsolatok és lelki eredetű
tünetek. Hogy hogyan? Részletek: https://lelekemeles.hu/
szolgaltatasaink/lelekterapiak/
hogyan-tudok-segiteni-neked
Tel: 06-70-284-7530 Belák
Anita
EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS
+ Gyógypedikűr: tyúkszem,
szemölcs, bőrkeményedés,
vastag benőtt gombás köröm
kezelése, ápolása. Talpmas�százs. Óvakodjon a feketén
dolgozó házaló kontároktól!
30 év szakmai háttér. Bárándi
József 06-20-532-7275

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

2020. február 4.
+ Alig használt 12 személyes
Indesit mosogatógép eladó
(30.000 Ft). Tel: 06-70-5554805
társkereső
+ Egyedülálló 60 éves férfi
korban hozzáillő párját keresi
hosszú távú kapcsolat reményében. Hívj bátran! Tel: 0620-618-3011
JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
+ AKKUMULÁTOR minden
típusú gépjárműhöz szaküzletünkben vagy kiszállítással.
Szolgáltatásaink: beszerelés,
bevizsgálás,
töltés-mérés,
szaktanácsadás. Minőségi akkuk, új akciók. Gödöllő, Dózsa
Gy. út 50. (Temetővel szemben) 06-30-536-4300, 28/611728 www.akkugodollo.hu
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. 28/417913
+ MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludányi Méhészetből!
Akác-, Virág-, Hárs-, Gesztenye-, Repce krém-, Lépesméz,
Propolisz, Virágpor és Dióbél
kapható. 3kg fölött házhoz
szállítjuk.06-30-9891-721
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