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Sportdíjátadó
Február 14-én, pénteken rendezték meg
a Művészetek Házában a 2020-as sportdíj-átadó ünnepséget, ahol közel 80 gödöllői sportoló vehetett át elismerést a 2019es kiemelkedő eredményeiért. A díjakat dr.
Palkovics László, a Szent István Egyetem
rektora, dr. Gémesi György, Gödöllő város
polgármestere, dr. Lukács Adrienn aljegyző,
illetve Tokai Norbert, a Gödöllői Sport Közalapítvány kuratóriumának elnöke adta át.
A GEAC Aranykoszorús jelvényét idén három sportoló kapta: Kovács Gábor Krisztián,
Morvai Ákos és Csizmeg Richárd.
Év Sportolója felnőtt olimpiai kategóriában Nádházy Evelin
atléta és Gémesi Csanád
kardvívó lett. Az Év Sportolója nem olimpiai sportágak egyéni kategóriában
Szekeres Viktória, az 1WD
MSE versenyzője lett.

Utánpótlás kategóriában, olimpiai sportágak
kategóriában, az első díjat Mészáros Eszter, a GEAC sportlövő szakosztályának versenyzője vehette át. Az Év Edzőjének Körmendy Katalin atlétika edzőt
választották, míg a Gödöllő
Sportjáért elismerést Csató
Sándor vehette át.

Emellett kupát vehettek át a 18
év alatti, országos bajnokságon
egyéniben, illetve csapatban dobogón végzett versenyzők és a
Jövő Reménységeit is díjazták.
A megnyitó előtt Körösfői
Lászlóra, a gödöllői köz- és sportélet meghatározó személyiségére emlékeztek meg
az ünnepségen résztvevők.

(folytatás a 22. oldalon)
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Február 13-án ülésezett idén először
Gödöllő város képviselő-testülete,
amin elfogadták a 2020-as költségvetést – 30 perc című műsorunkban
erről beszélgettünk Gémesi György
polgármesterrel.

– Négy hónap telt el az önkormányzati
választások óta, hogyan értékeli az eddig eltelt időszakot?
– A kezdeti nehézségeket követően, gondolok itt az alakuló ülésre, ahol páran igen
méltatlanul viselkedtek, szépen megyünk
előre. Elfogadtuk a megújult Szervezeti
és Működési Szabályzatot, most, legutóbb
pedig a költségvetést. Haladunk abban az
ütemben, amit elterveztük. Nyilván más a
felállás, vannak viták, de én minden
lehetőséget megadok mindenkinek
arra, hogy kérdezzen, egyeztessen,
javaslatot,
véleményt
formáljon
az előkészítések
során. Az idei első
ülés egy olyan
döntést eredményezett, ami a
város következő
esztendejére meghatározó lesz.
– Gödöllő költségvetése
egy
közel száz oldalas dokumentum,
nézzük meg ezt
úgy, hogy azok is
értsék, akik nem
pénzügyi
szakamberek! Miből
áll tulajdonképpen a város költségvetése?
– A költségvetés gyakorlatilag arról szól,
hogy mi a következő évi terv, illetve milyen
formában alakulnak a város bevételei és
kiadásai; vannak működési és fejlesztési
kiadások és ezekből a fejlesztési kiadásokból mi az, amit meg tudunk valósítani.
A város bevételei, sajnos, az elmúlt időszak drasztikus állami döntései miatt csökkennek, hiszen azok a bevételek, amiket
eddig szabadon fel tudtunk használni, most
a kötelező állami feladatok finanszírozására kell költeni. Tehát az a 6 milliárd forint
körüli összeg, ami a bevételi oldalon az idei
költségvetésben szerepel, az gyakorlatilag
a működésre elegendő. A városnak vannak
kötelező és vállalt feladatai, ezeknek az
aránya nagyon nagy. A 6 milliárd forintból
mintegy 150 millió a vállalt feladat. Ilyenek
például a kulturális csoportok vagy a különböző sporttámogatások.
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Városi
költségvetés

Ami 2020-ban a működési
kiadásainkat
nagyon megterheli, az
a minimálbér következtében elindult bérspirál.
Három éve emelkedik a minimálbér, ami
természetesen jó dolog, de ennek a fedezetét a város nem kapja meg, a saját bevételeiből kell azt kipótolni. A dolognak az
a lényege, hogy a minimálbér növekedése
tolja fel a többi bért is, ez pedig idén több
mint 150 milliós többletterhet jelent a város
számára.
A 2020-as költségvetés stabilan biztosítja a város működését, a kötelező és a vállalt feladatok ellátását.

Valamint elindul az úgynevezett energiakorszerűsítési program is a különböző
intézményeknél. A működési költségeinket
próbáljuk egy picit visszaszorítani és nagyon fontos, hogy mindeközben zöldenergia kerül felhasználásra.
– Nagy vitát váltott ki a testületi ülésen
az, hogy a fideszes képviselők az ülést
megelőző nap, valamint az ülés reggelén
nyújtottak be több módosító indítványt.
Miért volt ez olyan nagy gond?
– Egy módosító javaslatra fel kell készülnie az előterjesztőnek is, nevezetesen
nekem. Szakmai segítséget kérek ahhoz,
hogy azokat a módosító javaslatokat milyen formában lehet beépíteni a
költségvetésbe. Az utolsó pillanatban leadott javaslatok esetén
erre nincs lehetőség. Joga van
mindenkinek módosító javaslatot
beadni, de ha az gyakorlatilag
közel egymilliárd forintot érint a
költségvetésben, azt nagyon nehéz ott rögtönözve megoldani.
Ennek ellenére, egy félórás szünet után, ezekből többet elfogadtunk volna. Javaslatot is tettem
ezek módosítására: a forrásoldalt javasoltam megváltoztatni.
Mert például az egyik eredeti fideszes elképzelés a gyereknap,
a természetfilm-fesztivál és más
rendezvények vagy a nemzetközi
kapcsolatokat tartalmazó keretből
vett volna el pénzt. Nem tudtuk
támogatni ezeket az egyébként
szakmailag is jó módosító javaslatokat; az már más kérdés, hogy
ezek a javaslatok nem voltak elő-

dr. Gémesi György
– Milyen fejlesztések várhatóak idén?
– 2020-ban elkezdődik a városháza építése, átépítése. A közbeszerzés folyik és bízunk abban, hogy két ütemben egy puritán,
de szép és minden szakmai és állampolgári
igényt kielégítő városházája lesz Gödöllőnek. A főtér fejlesztése ezzel az építkezéssel fog lezárulni.
A városháza mellet az infrastruktúra a
másik nagy tétel. Például sor kerül a Hegy
utca csatornázására, vízelvezetésére, aszfaltozására, ami százmilliós tétel, de számos más út-, vízelvezetési és járdaépítési
program fog megvalósulni; illetve folytatódik a kerékpárút-fejlesztési program is. Éppen ősszel nyert el a város 157 millió forint
támogatást.

készítve, nem előzték meg pénzügy számítások, szakmai konzultációk.
Én a költségvetés előtt három alkalommal biztosítottam lehetőséget a FideszKDNP képviselőinek egyeztetésre. A harmadik alkalomra már minden részlete ismerhető volt a költségvetés tervezetének!
Ők ennek ellenére egyetlenegy módosító
javaslatot sem fogalmaztak meg! Ezután
került sor a bizottsági ülésekre. Nem tisztelték meg a bizottságokat azzal, hogy ezeket a módosító javaslatokat ott ismertették
volna. Nem árt hangsúlyozni ismét: ezek jó
javaslatok voltak, köztük több támogatható
is. Volt olyan is, amire ott, helyben próbáltunk megoldásokat találni, de az nem volt
jó nekik, csak az eredetihez ragaszkodtak.
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A stabilitás a legfontosabb
Sajnálom, hogy a költségvetést nem szavazták meg és a saját módosítóikat sem támogatták.
– Az ülésen megint napirenden volt az
épülő gödöllői kiskórház telkének értékesítése. Miért került ez újra elő?
– Még az előző képviselő-testület hagyta
jóvá annak a területnek az eladását, előzetes vagyonértékelés után. Ezt az értékelést
egy országos hírű cég végezte, amely 30
éve dolgozik Magyarországon, nagyon komoly cégeknek készítenek vagyonbecslést.
Minden körülményt figyelembe véve meghatároztak egy árat. Ezt nem fogadták el az
akkori fideszes képviselők, majd feljelentettek minket a Kormányhivatalnál és az Állami Számvevőszéknél. Mind a két vizsgálat
negatív eredménnyel zárult!
Aztán a választási kampányban megint
többször előkerült a téma, de semmiféle
konkrét szakmai ellenértékelés nem volt
vagy bármi más, ami indokolta volna az ő
politikai játékukat. Most, amikor a testület
felállt és újra előkerült a kiskórház kérdése, megint politikai támadásokat kaptunk.
Erre én azt mondtam, rendben van, legyen
még egy vagyonértékelés, záruljon le ez
a vita. Meg is történt a második vagyonbecslés is, teszem hozzá, még korábban
Kolozs Csaba is úgy nyilatkozott, hogy az
értékelést végző cég nagyon jó. Ezért nem
is kerestünk mást. A cég még egyszer elvégezte körültekintően a munkát. Ennek az
eredménye, az ingatlan árak százalékos
változásán kívül igazán nagy eltérést nem
tartalmazott az előzőhöz képest.
Aztán a képviselő-testületi ülésen Kocsi
Tamás fideszes képviselő azt mondta, hogy
egy szakemberrel volt a területen, aki azt
mondta, hogy az a vagyonbecslés, ami két
alkalommal megtörtént, biztos, hogy nem
jó. Ez innentől kezdve nemcsak barátságtalan, de nagyon komoly politikai lejárató
kampány is.
– A heves viták ellenére, a fideszes
képviselőkkel való szorosabb együttműködés érdekében ön három tanácsnoki pozícióra tett javaslatot, melyek
ezek a pozíciók és kiket javasolt az
élükre?
– Szeretném világosan elmondani, hogy
nekem továbbra is fontos, hogy együttműködjünk. Semmi okom nincs arra, hogy
ne így legyen. Nemcsak beszélek erről,
de teszek is érte. A bizottságok kapcsán,
amikor javaslatot tettem, a bizottsági helyekre 36 külső tagra tettem javaslatot a
nem lokálpatriótáknak és 35-re a lokálpatriótáknak. Több lehetőséget kaptak volna.
Ők ezzel nem éltek, újra politikai kérdést
csináltak belőle. Több alkalommal jeleztem, hogy szeretném az együttműködést.
Ennek a folyamatnak a részeként tettem
javaslatot tanácsnoki feladatkörre. Kolozs
Csabát a kormányzati kapcsolatokért felelős tanácsnoknak szerettem volna felkérni.
Azt mondta, hogy nagyon szívesen segít,
de ezt nem fogadja el. Ugyanígy javaslatot tettem még két másik tanácsnoki fel-

adatkörre. Az egyik volt a sport tanácsnoki
feladatkör, amit Epres György elfogadott,
illetve a másik, a közbiztonsági tanácsnoki
pozíció, amire Klement Pétert kértem fel,
aki szintén elfogadta a javaslatot.
– A testületi ülés előtti napon jelentette be a kormány, hogy félmilliárd forint támogatást ad Gödöllőnek iparte-

– Varga Mihály pénzügyminiszter február 4-én jelentette be, hogy a kormány
módosítja az iparűzési adót. Mit jelent ez
a módosítás és hogyan hathat ez az önkormányzatokra? Mit jelent ez magának
Gödöllőnek?
– A költségvetés elején beszéltünk arról,
hogy a költségvetésnek van egy bevételi

rület-fejlesztésre, lehet már részleteket
tudni erről a támogatásról?
– Nem teljesen iparterület fejlesztésre,
hanem iparterület megközelítését biztosító
infrastruktúra építésre. Ennyit tudok a sajtóból, mert még a mai napig nem láttam a
kormánydöntést. Az autópálya Budapest
felől érkező lehajtó szakaszát kötik össze a
Kenyérgyári úttal. Erről azt mondják, hogy
már az elkerülőút része.
Ennek az útszakasznak a megépítése
egyébként nem most merült fel először. Én
magam két alkalommal ültem le tárgyalni az
elmúlt 15 esztendőben azokkal a cégekkel,
amelyek ott vannak, hogy próbáljunk meg
forrást teremteni erre. Ezért még ők is hajlandók lettek volna áldozatot hozni. Írtunk
is egy levelet az akkori illetékes államtitkárnak, amit a cégek is aláírtak, de azt a válaszolt kaptuk, hogy forrás hiányában nem
tudnak ezzel foglalkozni. Annak ellenére,
hogy ezek a cégek ennek az összegnek a
többszörösét fizetik be az államkasszába
adóként.
Minden híresztelés ellenére rendkívül
nagy öröm számomra, hogy most megvalósul ennek az ipari övezetnek a megközelítése. Ezzel kapcsolatosan lesznek még
majd városi feladatok, éppen ezért kértem
Kolos Csaba képviselő urat, hogy legyen
szíves elküldeni a kormányhatározatot és
azokat a kontaktokat, akikel tárgyalni lehet.
Pont ezért kértem őt kormányzati kapcsolatokért felelős tanácsnoknak, hogy ezekben az együttműködésekben dolgozzunk
együtt.

és egy kiadási oldala és a bevétel lassan
már csak a működési kiadásokat fedezi.
Fejlesztésre egyszerűen nem jut pénz, azt
pályázatokból, máshonnan kell előteremteni. Ez a döntés gyakorlatilag az iparűzési
adóalapot csökkenti, ami körülbelül 10-15
százalékos csökkenést jelenthet a város
bevételi oldalán; de ez nemcsak Gödöllőnek probléma, hanem az összes településnek. Ez a Fidesz és a főváros közötti harc
része, ez az ő dolguk, mi nem szeretnék
ebből „részesülni”. Szeretném, ha maradna pénz fejlesztésre is a bevételeinkből.
Ha megszavazzák ezt a döntést, hogy az
értékcsökkenést le lehet írni az iparűzési
adóalapból, akkor nálunk gyakorlatilag további mozgástérre már nem lesz lehetőség és sok más településen sem. Nem az
a baj, hogy az értékcsökkenés leírásával
erősíti a gazdaságot a cégeket az állam.
Ez jó dolog, de fizesse ki a saját kasszájából. Miért az önkormányzatoknak kell?
Nekünk a működésre kell forrás. Utat, vízelvezetést, járdát kell építeni, bölcsődét,
óvodát kell biztosítani. Mi szolgáltatunk az
iparűzési adóért. Ha ez a bevétel csökken,
akkor nem fogjuk tudni ellátni ezeket a feladatokat. Ezért egy olyan határozati javaslatot fogadtunk el, amiben felhatalmazást
kapok, mint a Magyar Önkormányzatok
Szövetségének elnöke, hogy kérjem az
államtól ennek a döntésnek az átgondolását. Egy biztos, hogy nagyon komolyan
kell venni a dolgot, mert komoly működési
problémákat eredményezhet.
Jaeger Ákos
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Képviselő-testületi hírek
ezek a költségvetés fő számai
A képviselő-testület idei első
ülésén, február 13-án 8 igen
és 7 nem szavazattal elfogadta
Gödölő város 2020. évi költségvetését.
A képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának
és intézményeinek 2019. évi
összes bevételét és kiadását
10.122.238.000 Ft főösszeggel
állapította meg, melyből az önkormányzat bevételi és kiadási
főösszege 9.326.398.000 Ft.
Állami támogatásként 1,46
milliárd forintot kap a város.
A költségvetési egyensúly
biztosítása érdekében összesen 1.992.600.000 Ft belső
finanszírozási célú előző évi
költségvetési maradványt, valamint 1.182.726.000 Ft forgatási
célú értékpapír beváltási bevételt von be a tárgyévi bevételek
közé.

az összege idén 211.547.549
Ft. Szolidaritási Hozzájárulást
2017. január 1-jétől, a magas
jövedelemtermelő képességgel
rendelkező
önkormányzatok
fizetnek – így a gödöllői is. Tavaly ez az összeg 430.029 E
forint volt, ám a TEVA megszűnésével jelentősen csökkent a
város ezirányú bevétele, s ezzel adóerőképessége.
Az idei évben is 1,1 milliárd forintot fordít a város infrastruktúra-fejlesztésekre.
Ezen belül kerékpárút-építésre 309.613.000 Ft, útépítésre
220.000.000 Ft, buszvárók kialakítására 5.000.000 Ft, járdák építésére 40.000.000 Ft,
hídépítésre 70.000.000 Ft, a
Várkapitányi Lak környezetének rendezésére 40.000.000 Ft
szerepel a költségvetésben. Az
önkormányzat a víz-, szenny-

betegirányító rendszer kerül
kialakításra, ami megkönnyíti
a bejelentkezést valamint, követhetőbbé és ellenőrizhetőbbé
teszi a várólistákat.
Mivel Gödöllő igyekszik kihasználni a pályázati lehetőségeket, amelyek több fejlesztést
segítenek, az ezekhez kapcsolódó kiadásokra 85 millió forintot tartalmaz a büdzsé.
A költségvetés idén is nagy
hangsúlyt helyez a kultúra
támogatására. Erre a célra
355.704.000 Ft áll rendelkezésre.
A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ
132.315.000 Ft, a Gödöllői
Városi Múzeum 58.661.000
Ft, a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Kft. pedig
164.728.000 Ft támogatást kap
a várostól.

De nézzük, miből, mire és
mennyit költ idén az önkormányzat, ha a legfontosabb tételeket emeljük ki!
Helyi adók bevételeiből ös�szesen 3.460.300.000 Ft bevételre számít a város, ebből
2.480.000.000 Ft az iparűzésiadó-bevétel, és 115.000.000
Ft a gépjárműadó helyben
maradó hányada (ez 40 százalék, 60 százalék kerül az államhoz). Működési bevételből
968.870.529 Ft-ra számítanak.
A magánszemélyek kommunális adója jogcímen az
előző évek adatai alapján
205.000.000 Ft bevételt tervez
a város. Érdemes megjegyezni,
hogy ez az összeg kevesebb,
mint az a Szolidaritási Hozzájárulás, amit a város az államnak
kell, hogy befizessen. Ennek

víz-elvezetésre, a szennyvíztelep és a szennyvízhálózat rekonstrukciójára 352.309.000 Ft
forintot szán.
A tervek szerint megkezdődik
a városháza épületének átalakítása, bővítése, ami a tervek
szerint két ütemben történik
meg: erre idén 700.000.000 Ft
áll rendelkezésre. Az átalakítás végére egy helyre kerülhet
a feladatellátás, és egy puritán,
de korszerű és gazdaságosan
üzemeltethető épület jön létre.
Tovább fejlesztik a térfigyelő-rendszert, erre 10 millió forintot fordít az önkormányzat.
10 millió forintot kap a Tormay Károly Egészségügyi Központ is, ami az első lépése a
most elinduló gödöllői egészségfejlesztési programnak. Ebből az összegből egy korszerű

A kiemelt Művészeti csoportok munkájának támogatására
idén 28 millió forintot fordítanak,
a városi sportszervezetekre 37
millió forintot, a civil szervezetekre pedig 4 milliót szánnak.
Az Ifjúsági Önkormányzat 1 millió forintból gazdákodhat.
A költségvetés a www.godollo.hu oldalon a testületi ülések
menüpontban teljes terjedelmében megtalálható.
***
A szavazást hosszas vita
előzte meg, részben a polgármester előterjesztésére vonatkozóan, másrészt, mivel a
Fidesz-KDNP képviselőcsoport
az ülést megelőző nap, valamint közvetlenül az ülés előtt
nyújtotta be több mint 800 millió
forintot érintő módosító javaslatait.

Mint az ülésen elhangzott, a
város költségvetéséről háromkörös egyeztetés volt, sem ezeken, sem a bizottsági üléseken
nem fogalmaztak meg módosítási javaslatot a fidesz-KDNP-s
képviselők.
Gémesi György polgármester
végül olvasási szünetet rendelt
el a javaslatok áttanulmányozására, majd a Török Sándor (Fidesz-KDNP) javaslatát, Pipacs
utca fejlesztésének megkezdését;
dr. Péterfi Gábor (Fidesz-KDNP)javaslatát, a Széchenyi utca
és a Semmelweis utca kereszteződésénél létesítendő gyalogátkelőhely megvalósítását;
valamint Klement Péter javaslatát, a Tábornok utcában
forgalomlassító eszköz (fekvőrendőr) kiépítést a forrásoldal
módosításával
támogatásra
javasolta. Ezt azonban a Fidesz-KDNP-s képviselők nem
fogadták el.
Nem zárkózott el Gémesi
György Török Sándor azon javaslatától sem, hogy a lakótelepeken zárt kerékpártárolókat
alakítsanak ki, felhívta azonban
a figyelmet, hogy erre csak a
megfelelő egyeztetések és előkészítések után kerülhet sor,
a beadott formában azonban
nem tartotta támogathatónak.
Az egyik módosító javaslat, a
kommunális adó kivezetésnek
megkezdése tárgyában Török
Sándor névszerinti szavazást
kért. Ennek eredményeként
a fideszes képviselők (Török
Sándor, Péterfi Gábor, Máthé
László, Kolozs Csaba, Kocsi
Tamás, Klement Péter és Epres György igennel szavazott,
A Lokálpatrióta Klub képviselői,
Gémesi György, Bárdy Péter,
Nagy Péter, Győrfi Beáta, Molnár Gergely, Pelyhe József és
dr. Pappné Pintér Csilla nemmel voksoltak, Bajkó Norbert (A
Hely az érték, városvédő egyesület) pedig tartózkodott.
A Fidesz-KDNP képviselőinek módosító javaslatait végül
nem támogatta a testület.
(k.j.)
A képviselő-testület
döntéseiről bővebben
a szolgalat.com-on és Facebook-oldalunkon
olvashatnak.

2020. február 18.
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Vasút-felújítás: újabb munkák kezdődnek
A forgalom fenntartása mellett folyamatosan zajlik a munka a vasútállomáson, de
már megkezdődtek a HÉV-végállomás
munkái is. Ha az időjárás engedi, hamarosan a területen futó utak építését, valamint az állomás előtti terület rendezését
is megkezdik.
A jelenlegi közlekedést jelentősen nehezíti, hogy a vasútállomás, így a peronok,
és az aluljáró környezete is munkaterület.
Ez főleg csapadékos
időben jelent nehézséget, fontos, hogy
ezen a részen fokozott
figyelemmel közlekedjenek.
A csapadékos idő
megnehezíti az aluljáróban való közlekedést
is, mivel a perontetők
még nem készültek el.
Mint megtudtuk, már
zajlanak azok a munkák, amelyeket vágányzár nélkül el lehet végezni. A tető a
tavasz folyamán a helyére kerül – s ezzel
az aluljáróban is jobb állapotok lesznek
–, az elektromos munkák elvégzéséhez
azonban a területen le kell kapcsolni a
felsővezetéket, így azokra majd a márciusi menetend módosítás után, az éjszakai vágányzár idején kerül sor.

Tavasszal, a tervek
szerint 2020. május
végére
befejeződik
a zajárnyékoló falak
építése, s ekkora készül el az Esze Tamás utcai új gyalogos
átjáró is. A liftekre – a

már csak – a tervek szerint –
módosított menetrenddel jár,
átszállásra, buszos közlekedésre nem lesz szükség.
A részletes vágányzári
menetrend megtalálható a
https://www.mavcsoport.hu/
mav-start/belfoldi-utazas/vaganyzar oldalon.

gödöllői vasútállomáson és a máriabesnyői megállóhelyen is – 2020. november
végéig kell várni.
A már említett tavaszi vágányzár 2020.
március 21-től 2020. április 13-ig tart,
erre a Pécel–Isaszeg közötti munkák miatt van szükség. Jó hír azonban, hogy ez

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.)

Nagyon fontos a faállomány ápolása
A tél a faápolási munkák ideje.
Az elmúlt hetekben a VÜSZI
meg is kezdte a munkát, folyamatosan dolgoznak a város faállományának rendbe tételén, ami
egyaránt vonatkozik a beteg,
sérült növények eltávolítására a
közlekedési utak űrszelvényeinek megtisztítására, a beláthatóság biztosítására, valamint az
elektromos vezetékeknél szükséges védőtávolságok biztosítására.
Sokan fájlalják a nagyobb,
öregebb fákon végzett sokszor

drasztikus
beavatkozásokat.
Nos, az elmúlt években városunkban többször került sor
ilyen visszavágásra, s ennek
köszönhetően a múlt heti hatalmas viharok mindössze néhány
fában tettek kárt. A vihar az Alsóparkban rongálta meg a növényzetet.
Az Alsóparkban már évek óta
tart a park rendezése, ez a munka most a palotakerti lakótelep
közelében folytatódik a cserjés
területek tisztításával. A beavatkozást követően a terület átlát-

hatóbb és fenntarthatóbb lesz,
többek között könnyebb lesz a
tisztántartás is.
A napokban megkezdődik a
munka az Erzsébet-parkban is,
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.
(kj)
2020. február 7. és március 7.
között a Kelet-Pest megyei Kft.
végzi Gödöllőn a 20 kV-os feszültségszintű villamos hálózatok nyomvonalában a fák gallyazását: a szükséges 3 méteres
védőtávolság kialakítását. A beavatkozásra kertész szakember felügyelete mellett kerül sor.
Az érintett utcák: Esze Tamás, Thököly Imre, Táncsics Mihály,
Kotlán Sándor, Semmelweis Ignác, Szent Imre, Széchenyi István,
Kandó Kálmán, Arany János, Kiss József, Bartók Béla, Grassalkovich Antal, Bethlen Gábor utca, Köztársaság út, Erdész köz, Fácán sor. (A munkavégzés menete az időjárástól függ.)
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A szent istván egyetemen
is megalakult a területi
innovációs platform
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal szervezésében, az Innovációs
és Technológiai Minisztérium
szakpolitikai
támogatásával
tavaly októberben indult útjára
a Területi Innovációs Platfor-

Dr. Palkovics László, az
egyetem rektora köszöntőjében elmondta: „A Szent István
Egyetem a legnagyobb hazai
agrárprofilú intézmény. Ezért a
helyi innovációs ökoszisztéma
hatókörét nem csak regionális,

mok (TIP) kezdeményezése.
Az alapító nyilatkozatot eddig 6
vidéki és 11 budapesti egyetem
írta alá, február 12-én pedig a
Szent István Egyetemen is
megalakult a TIP. A kezdeményezés célja, hogy az egyetemi
tudásbázisokra épülve olyan
térségi szerveződések jöjjenek
létre országszerte, amelyek
egyszerre biztosítanak lehetőséget az innovációs szakpolitikai irányok közvetlen megismerésére, a helyi innovációs
ökoszisztéma szereplői közötti
együttműködések erősítésére
és új szakmai alapok létrehozására.
A gödöllői TIP alapító rendezvényén dr. Szabó István,
az NKFI Hivatal tudományos
és nemzetközi elnökhelyettese
kiemelte: „A hazai gazdaság
teljesítőképessége jelentősen
fokozható, ha sikerül növelni
az országszerte fellelhető tudásbázisok
szakértelmének
hasznosulását, ahhoz kapcsolódva pedig a kis- és közepes
vállalkozások innovációs képességét. A magyar egyetemi
hálózat egyértelműen alkalmas
arra, hogy az innovációs ökoszisztéma központi szereplőjévé váljon, és különösen fontos,
hogy az egyetemi tudás megnyíljon a helyi kis- és középvállalkozások előtt is.”

hanem ágazati szinten, azaz
országos, sőt, több évtizedes
gyakorlatunk alapján Kárpát-medencei
kiterjedésben
értelmezzük. Célunk, hogy a
kutatási, fejlesztési eredményeink végterméke ne csak
tudománymetriai szempontból
magasan mérhető publikációkban öltsön testet, hanem profitorientált, saját tulajdonú cég
jöjjön létre a fejlesztőkkel és a
hallgatókkal közösen, amely
részt vesz a gyártásban, forgalmazásban, megjelenésben
és a piacra vitelben is. Így tudjuk visszacsatolni a kutatásfejlesztésből származó sikeres
gazdasági eredményeket a
korszerű piacorientált felsőoktatási képzésbe.”
A Területi Innovációs Platformok 2019 novemberében
elindított kezdeményezése a
szereplők együttműködése érdekében egy-egy térség legfontosabb innovációs szereplőit –
egyetemeket, kutatóintézeteket,
nagyvállalatokat, kkv-kat, startupokat, klasztereket, inkubátorokat, akcelerátorokat, üzleti angyalokat, országos kamarai hálózatokat – kívánja megszólítani
a lehető legszélesebb körben. A
rendezvényen az önkormányzatot Bajkó Norbert és Bárdy
Péter alpolgármesterek képviselték.		
SZIE

A kormány fél milliárd forinttal
támogatja Gödöllő térségének
iparterület-fejlesztését,
azon
belül is a közúti beruházásokat
– ezt az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti és
stratégiai államtitkára jelentette
be február 12-én.
Schanda Tamás elmondta,
hogy a hasonló fejlesztések számos közvetlen vagy közvetett
kedvező hatással bírnak, ilyen
például, hogy egyszerűbbé,
gyorsabbá és biztonságosabbá
válik a térség közlekedése és
vonzóbbá válik a cégek, vállal-

Fotó: Balázs Gusztáv

Kép: Google

Elkerülő út:
Az első 250 méter

kozók számára az adott terület.
Mindez elősegíti újabb munkahelyek létesítését, ami támogatja
a magyar családok stabil, kiszámítható megélhetését.
A mostani bejelentés lényegében a Gödöllőt elkerülő út első
250 méterének megépítésére
vonatkozik, ami a 3-as út körforgalmát köti össze a Kenyérgyári úttal. Az elkerülőút a Gödöllőt
terhelő átmenő forgalmat jelentős mértékben csökkentené. Ehhez szükséges a Kenyérgyári út
rendbetétele is, ennek a tervezése már folyamatban van.
(k.j.)

utazási szokásainkról és életkörülményeinkről gyűjt adatokat a ksh
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2020-ra engedélyezett, önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételt végez Gödöllőn a korábbi évek gyakorlata szerint – erről a KSH tájékoztatta az
önkormányzatot.
A felvételek Országos Statisztikai Adatfelvételi Program (OSAP)
szerinti nyilvántartási számai és megnevezései a következők:
1539 Munkaerő-felmérés és kiegészítő felvételei;
1942 A lakosság utazási szokásai;
2153 Háztartási költségvetési és életkörülmény adatfelvétel, naplóvezetés;
2154 Háztartási költségvetési és életkörülmény adatfelvétel, éves
kikérdezés ;
Az összeírási munkát a Központi Statisztikai Hivatal megbízásából
a Statek Statisztikai Elemző Központ Kft. (Statek Kft.) fényképes igazolvánnyal ellátott kérdezői végzik. A válaszadásra kijelölt háztartások kiválasztása a KSH népszámlálási adatállományának aktualizált
változatából véletlenszerű mintavétellel történik az ország különböző
településein. Az adatfelvételekből származó eredmények nélkülözhetetlenek a társadalom jellemzőinek feltérképezésében.
A kapott adatokat a Központi Statisztikai Hivatal a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény, valamint az Európai Parlament
és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) előírásának megfelelően bizalmasan kezeli, azokat más
szervek, személyek részére nem szolgáltatja ki.
Az eredményeket név és egyedi adatok nélkül, összesített statisztikai táblázatokban közlik.
A lakosság részére munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8:00 és
16:30 óra között, pénteken 8:00 és 14:00 óra között a +36 80 200766-os telefonszámon, valamint a lakinfo@ksh.hu email címen adnak további felvilágosítást.
Az adatgyűjtés módszertanával és a kutatási eredményekkel kapcsolatosan a www.ksh.hu internetes oldalon található Adatszolgáltatóknak/Adatszolgáltatás teljesítése/Elektronikus lakossági adatgyűjtések menüpont nyújt tájékoztatást.
(bne)

2020. február 18.
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Kerékpárosbarát munkahely
lett a Polgármesteri hivatal
Nem sokkal azután, hogy Gödöllő
városa harmadszor is elnyerte a
Kerékbarát Település címet, újabb
elismerést kapott a kerékpáros fejlesztésekért. Ezúttal a Polgármesteri Hivatal ezirányú törekvéseit
ismerték el: az intézmény Haladó
Kerékpárosbarát Munkahely címet
nyert az Innovációs és Technológiai
Minisztérium kerékpárosbarát munkahely pályázatán.
A szakmai értékelés során a minisztérium azokat a munkahelyeket
értékelte, melyek hozzájárulnak a

környezetbarát és egészség-megőrző mozgásforma segítéséhez és
népszerűsítéséhez.
A Polgármesteri Hivatal munkatársai részére szolgálati célú használatra kerékpárokat vásárolt, amikkel nemcsak a több telephellyel
működő szervezet munkáját kön�nyíti meg, hanem a fenntarthatóbb
közlekedéshez is hozzájárul. A dolgozók közül, akik tehetik, városunk
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gödöllőn négy hadisír
újult meg eredményes
pályázat eredményeként
Gödöllő
Város
Önkormányzata 2016. év végén
pályázott
eredményesen
I.világháborús hadisírok felújítására.

túlterhelt útjait nem
terhelik tovább gépjárműveik használatával,
hanem ezt a környezetbarát közlekedési
eszközt használják.
Az elmúlt évek során egyre többen élnek
ezzel a lehetőséggel, s
egyre többen vannak
azok is, akik saját kerékpájukkal
járnak munkába. Ebben a városvezetők is jó példával járnak elől.
A saját kerékpárral történő munkába járás segítésére valamennyi
telephelynél kerékpártárolók kerültek kialakításra, valamint a legalapvetőbb szerszámok is rendelkezésre állnak az esetleges kisebb
műszaki problémák megoldására.
Bdz.

2017 első felében négy
sír (Sipos Géza, Révész
Nándor, Sztrehovszki Pál
és Kepes József nyughelye)
felújítása történt meg a pályázat keretében a Gödöllői
Dózsa György úti Temetőben. A projekthez 400.000
Ft támogatást nyert el a
város, melyhez 616.000 Ft
saját forrást biztosított az
önkormányzat.
Az országos projekt ünnepélyes záróeseményre
2020. február 6-án került
sor, melyen városunkat Bajkó Norbert alpolgármester
képviselte.
A rendezvényen a résztvevők megismerhették a

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-

program eredményeit, közöttük megemlítésre kerültek a Gödöllőn felújított síremlékek is.
Itt mutatták be a projektről
készített
„Véres csaták
után
látnak édes
á l m o t ”
című dokumentum
filmet, ami
egyben az
I.világháborúban elesettek emléke előtt is
tiszteleg.
A filmről a HM Hadtörténeti
Intézet és Múzeum részéről
dr. Kovács Vilmos ezredes,
parancsnok tartott ismertetőt.
KJ

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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Pályázati
felhívás
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Gólyák
a tornacsarnokban

Gödöllő Város Önkormányzata pályázatot ír ki a város közéleti,
kulturális egyesületei, egyesületszerűen működő közösségei,
egyéb civil szervezetei támogatására.
1. Pályázat célja: Gödöllő Város Önkormányzata pályázatot hirdet
helyi hatáskörű közfeladat ellátására, civil kezdeményezések támogatására, amelyek kizárólag Gödöllő városához kötődnek (2011. évi
CLXXV. törvény 2.§ bekezdései alapján).
2. A támogató megnevezése: Gödöllő Város Önkormányzata
3. A pályázat jellege: nyílt
4. A pályázók köre: Gödöllőn ténylegesen működő (gödöllői székhellyel rendelkező), magyarországi adószámmal és számlaszámmal
rendelkező civil szervezetek, egyesületek, alapítványok gödöllői hatáskörű feladatok ellátására.
5. A pályázat tartalmi és formai követelményei: a pályázati adatlapon minden * jelölt rész kitöltése kötelező! Más jellegű (előző évi),
vagy hiányos pályázati adatlapot nem áll módunkban elfogadni. Ha a
civil szervezet nem bejegyzett, akkor is rendelkezésre áll lehetőség
egy bejegyzett szervezeten keresztül pályázni
6. A támogató rendelkezésére álló forrás megnevezése: Civil szervezetek támogatása
Támogatási keret összege: 4.000 E Ft.
7. A költségvetési támogatásból elszámolható költségek köre: a
támogatási célhoz közvetlenül kapcsolódó költségek.
8. A támogatás jellege, formája: vissza nem térítendő, egyszeri
támogatás.
A pályázati tevékenység megvalósításának időtartama: 2020. január 01 - 2020. december 31-ig.
9. A támogatás folyósítása, elszámolása:
Gödöllő Város Önkormányzata a „Támogatási megállapodás”
aláírását követően – a szerződésben foglaltak alapján –, a Pályázó
bankszámlájára utalja a támogatás összegét.
A Pályázó a támogatás összegét köteles a pályázatban megjelölt
célra fordítani, és a megvalósítást követően, de legkésőbb 2021. január 31-ig az összeg felhasználásáról elszámolni, a jelen pályázati
felhívásban szereplő szabályok szerint. Csak olyan számla (pénzügyi
bizonylat, pénzügyi dokumentum) fogadható be, amelyről kideríthető, hogy a pályázati cél megvalósításához közvetlenül kapcsolódik.
10. A pályázat benyújtásának határideje és módja (ettől eltérni
nem lehet): 2020. március 5. (csütörtök) 12 óra
A pályázatokat egy példányban kell eljuttatni e-mailen keresztül
word formátumban a Gödöllői Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri Kabinet, Simon Edina részére: simon.edina@godollo.hu címre. A
pályázati adatlap 2020. február 14-től beszerezhető és letölthető a
városi honlapról (www.godollo.hu/hirek).
11. A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségei és feltételei:
Hiánypótlásra nincs lehetőség. A követelményektől eltérően – akár
formai, akár tartalmi hibákkal – összeállított pályázat, értékelés nélkül, elutasításra kerül.
12. A pályázatok elbírálásának határideje, főbb szempontjai:
Tevékenységi körök, Gödöllőn aktív programokkal régóta működő
civil szervezetek, aktív kapcsolattartás a többi gödöllői és más civil
szervezetekkel. Kizáró ok: nem lehet gazdasági és politikai tevékenységi köre a civil szervezetnek.
13. A pályázat eredményéről történő értesítés módja és határideje:
e-mailen keresztül 2020. március 30-ig.
14. Bővebb felvilágosítás a pályázattal kapcsolatban:
személyesen a Polgármester Hivatal, Polgármesteri Kabineten
(2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.) Simon Edinánál, e-mailben a
simon.edina@godollo.hu e-mail címen keresztül, telefonon a 0670/886 8747-es telefonszámon.

Különleges alkalomra invitálták városunk gimnazistáit február 14én. A Gödöllői Ifjúsági Önkormányzat első alkalommal, hagyományteremtő céllal rendezett „gólyaavatót” a Török Ignác Gimnáziumban.
A diákokat az intézmény tornacsarnokában várták az Ifjúsági
Önkormányzat tagjai. A rendezvényen a Török Ignác Gimnázium,
a Gödöllői Református Líceum és a Premontrei Iskolaközpont tanulói vettek részt,
akiket játékos feladatok várták a
helyszínen.
A
résztvevőket Bárdy Péter
alpolgármester
köszöntötte, aki
örömének adott hangot, hogy az Ifjúság Önkormányzat, ami megalakulása óta rendszeresen bekapcsolódik a városi rendezvényekbe, most önálló, a városi diákokat összefogó programot szervezett. Egyúttal bejelentette, hogy a város idei költségvetésében
1 millió forint áll rendelkezésre a szervezet céljaira.
Bdz

III. Mladifest: április 24-26.
Már zajlanak a III. Mladifest szervezési munkái.
Az elmúlt években nagy sikerrel megrendezett
ifjúsági találkozóra idén április 24-26. között kerül sor, regisztrálni pedig március 5-től lehet.
Az időpontot a szervezők a tavalyi fesztiválról
készült kérdőív eredményeit figyelembe véve választották ki, így a rendezvény már húsvét után, de
még éppen az érettségik előtt lesz.
A változékony időjárás miatt azonban az eddigi szabadtéri eseménynek a Szent István Egyetem sportcsarnoka ad helyet, de
természetesen a máriabesnyői kegyhelynek így is fontos szerepe
lesz a fesztiválon.
Ahogy az elmúlt két évben, idén is lesz szentje a fesztiválnak,
mégpedig II. János Pál pápa, aki 100 éve született. Éppen ezért
az idei mottót is az ő híres és kedves mondatai közül választották
ki: „Soha nem vagytok egyedül!”
A pápának ez a mondata az 1997. augusztus 23-án a párizsi
Ifjúsági Világtalálkozó keresztelési vigiliáján hangzott el „Emlékezzetek rá, hogy soha nem vagytok egyedül, Krisztus veletek
van az úton életetek minden napján. Meghívott és kiválasztott
benneteket arra, hogy Isten gyermekeinek szabadságában éljetek. Forduljatok hozzá imádsággal és szeretettel. Kérjétek tőle a
bátorságot és az erőt, hogy mindig az Ő szabadságában éljetek.
Sétáljatok vele, aki maga az Út, az Igazság és az Élet!” Az áprilisi
fesztivál ehhez a mottóhoz fog kapcsolódni.
A fesztiválról a mladifest.eu oldalon találnak bővebb információt az érdeklődők, de az Instagramon és a Facebookon is nyomon
követhetik az eseményeket.
(AJ)

2020. február 18.

civil

Zselyke és Márkó
gyógyulását segíti Bürgi
Mint arról már korábban
beszámoltunk, Frau Bürgermeisterin von Gödöllő
2020-as naptára ez alkalommal is jótékony célt
szolgál. A bevétel most
beteg gyermekek gyógyulását segíti.
A 350.000 forintos összeg
Tóth Márk és Petrák Zselyke családjához kerül, hogy
segítse a gyerekek kezelését életkörülményeinek
javítását.
Az adományok átadására
még februárban sor kerül, s
ha a gyerekek szeretnék, és

állapotuk ezt lehetővé teszi,
városunk cica polgármesterasszonya személyesen fogja
átadni részükre.

Inspiráló gödöllői nők
A femcafe.hu idén is átadja az Inspiráló Nők díját. A jelöltek 2020-as
listáján hét kategória szerepel,
amelyekben 3-3 jelölt közül kerül
ki a győztes, akinek személyéről
a közönség dönt online szavazás
keretében.
A jelöltek között két gödöllői is van:
Dr. Farkas Alexandra, a leginspirálóbb fiatal tehetség kategória
jelöltje, táj- és környezetkutató,
tudományos újságíró, a Szent István Egyetem munkatársa.
Tóth Andi, a leginspirálóbb civil

teljesítmény kategória jelöltje, aki
már négy éve hulladékmentes
háztartást vezet és az által kidolgozott program egyre több követőre talál.
Szavazni február 24-ig lehet a
www.femcafe.hu/inspiralonok
szavazas oldalon. Fontos, hogy
kategóriánként csak egy jelöltet
lehet támogatni és minden kategóriában szavazni kell!
Fotók: femcafe.hu

Presszó Szerdák sok mosollyal
A Magyar Rákellenes Liga Gödöllői Alapszervezetének „Add
tovább a mosolyodat” csapata
idén is számtalan színes és érdekes programmal várja az érdeklődőket. A Mi újság V.An?- irodalmi kávézóban rendezett nyitott
„Presszó Szerdák” egyre népszerűbbek, a szervezők minden
szerda délutánt „megtöltenek”
mosollyal, szeretettel és tudással. Februárban és március elején az alábbi lehetőségek várják
az érdeklődőket:
Február 19., szerda, 17.00: 5
órai csevej Szekér Edit dieteti-

kus-gyógytornásszal/A szervezet
mint erőmű vagy ételed az életed;
Február 26., szerda, 17.30: Identity - önismereti társasjáték Ármós Dorottya pszichológus vezetésével
Március 2., hétfő, 18.00 (CIVIL
HÁZ): Nyitott meditáció Kiss Konrád, Sir Chinmoy tanítványával;
Március 4., szerda, 18.00: TUDÁSKLUB- dr Baranya István
onkopszichológussal - A pszichológus szerepe a daganatos
betegek hozzátartozóinak szolgálatában
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A gödöllői Nemzetközi Természetfilm Fesztivál pályázatai

Kolbásztöltő verseny,
immár harmadszor

„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.

Ismét nagy sikert aratott
a gödöllői kolbásztöltőverseny, amit szombaton rendeztek meg
a városi piacon felállított hatalmas sátorban.
Az óriási érdeklődésre
jellemző, hogy a késő
estébe nyúló fesztiválon olyan nagy volt az
érdeklődés, hogy nemcsak a sátorban, hanem
azon kívül is nagy volt a tömeg.
A jó hangulatú megmérette-

tésen 15 csapat vett részt. A
versenyt csípős kolbász kategóriában az Erikajálda csapata
nyerte meg, a csemege kategóriában pedig a Kol-Bá-Szo-Lók
csapata győzött. Üres kézzel
azonban szinte senki sem távozott, hiszen számtalan különdíjat osztottak ki: a közönségdíjat
például csípős kategóriában
a Szivacs Brothers, csemege
kategóriában pedig a Szadai
Kiskert Tulajdonosok Szőlészeti
és Borászati Egyesülete érdemelte ki.
(A rendezvényről még több fotó
a szolgalat.com-on és Facebook-oldalunkon.)

Kedves Tagok,
Mozgáskorlátozottak!
A Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális
Egyesületének gödöllői területi csoportja következő fogadóóráját 2020. március 4-én, szerdán 15-16 óra között
tartja.
Helyszín: Civil Ház, Gödöllő, Szabadság út 23.
E-mail: mkmore.godollo@gmail.com
Telefon: 06/30-295-2456, www.mozgasserultek.hu
Amiben tudunk a hozzánk fordulóknak segíteni:
– tagkönyv érvényesítése;
– információszolgáltatás ügyintézéséhez
„Lakás Akadálymentesítési Állami Támogatások” (LÁT)
parkolókártya, gépjármű adókedvezmény, autószerzési
támogatás.
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waldorf 100
könyvbemutató
Különleges találkozóra került sor február
7-én a Waldorf-pedagógia születésének
100. évfordulója alkalmából, tavaly év végén megjelentetett „100 kérdés – 100 válasz, Gödöllői életképek Dióhéjban” c. kiadvány kapcsán
a
Waldorf
iskolában. A
különkiadásban 100 olyan
régi és jelenlegi – szülő,
pedagógus
– és egykori
diák válaszolt
a személyre
szabott kérdésekre, akik
fontos szerepet játszottak
a közel 30
éves Gödöllői
Waldorf életében. Az eredetileg könyvbemutatóra
tervezett alkalomra közel 100-an érkeztek
– főképpen régi szülők, tanárok – és meséltek az iskolában töltött sokszor igen küzdelmes, ugyanakkor meghatározó élményekben gazdag évekről. Hiszen kezdetben nem
volt könnyű az ország második legidősebb
Waldorf-iskolájaként a működés – az engedélyek megszerzése, a költözések, a mai
iskolaépület kialakítása – szokatalanul sok

feladatot rótt a régiekre, rengeteg munkával ők taposták ki
az útját a mára stabilan működő, elismert gödöllői iskolának.
A vendégek sorában voltak régi
diákok is, akik
mára helyüket jól
megálló
felnőttekké cseperedtek. Valamennyi
megnyilatkozást
mély elkötelezettség
jellemezte,
az iskolában töltött éveket életük
legszebb
időszakaként élték
meg. Az esemény
különlegességét
fokozta, hogy ellátogatott Six Edit,
aki egykori alpolgármesterként
sokat segített az
új és szokatlan intézmény elfogadtatásában városunkan.
Jelenlétével megtisztelte az egybegyűlteket
Bárdy Péter alpolgármester is, kifejezve a
város vezetésének elismerését az itt zajló
értékteremtő munkáért.
A résztvevőket a jelenlegi szülői kör pazar
büfével látta vendégül, amiből látszik, hogy
az összetartás ereje ma is jellemző a közösségre. Az éjszakába nyúló est házigazdája
Vizy Miklós, az iskola egyik legrégebbi taná-

ra volt, az elhangzottakat Eszenyi Zsombor
és Tari Levenete, az iskola egykori diákjainak zenei bemutatói színesítettek.
A megemelő – ugyanakkor sok vidám pillanatban gazdag – rendkívüli esemény erőt
és bátorságot ad az iskola közösségének
napjaink újabb és újabb kihívásaival való
megbirkózáshoz.
Bővebben a szolgalat.com-on
és Facebook-oldalunkon
Kecskés Judit

Nagykorú lett az Életmód csonritkulásos klub!
Február 12-én ünnepelte fennállásának
18. évfordulóját az Életmód Csontritkulásos Klub, mely aktivitásával az évek során
komoly elismerést vívott ki a városi civil
életben. Az ünnepségen Six Edit, a Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesület elnöke
ismertette a klub történetét és méltatta tevékenységét, aki maga is aktív résztvevője
a klub által szervezett heti rendszerességű
tornának. Az ünnepség során megemlékeztek az indításban nagy szerepet játszó
Littkey Andrásnéról, valamint a 2007-ben
klubbá szerveződött csoport alapító elnökéről, Kómár Gyulánéról. Külön köszönetet mondtak még az alapító tagoknak,
Iványi Györgynének, Ján Leventénének,
Jenei Istvánnénak, Kalmár Lajosnénak,
Kerstner Istvánnénak, Kertész Klárának és
Schaff Katalinnak, akik sokat fáradoztak
azon, hogy Gödöllőn is elérhető lehessen
az idősebb korosztály számára szervezett
szakszerű, speciális torna. A jubileumi ünnepség vendége volt Nagy Marianna gyógytornász is, az ő vezetésével indult el a
torna a kezdetekben és sokat segített a
klubbá alakulásban.

A közel húsz éve elindított torna célja
a népbetegséggé váló csontritkulás megelőzése ill. megállítása, a fizikai erőnlét
javítása, de sokat segít a mozgásszervi
betegségek utáni felépülésben is. A heti
rendszerességű foglalkozások hét csoportban működnek Bihari Vanda és Bíró
Katalin gyógytornász vezetésével a Művészetek Házában. Tudatosan felépített foglalkozásaiknak nemcsak fizikai, de mentálhigiénés hatása is van. A torna rendkívül
népszerű, a csoportok teljes létszámmal
működnek, új érdeklődőknek szinte lehetetlen helyet kapniuk és várólistára kerülnek.
A tornászok azonban nem elégedtek
meg „pusztán” a mozgás örömével, mára
összetartó közösséggé formálódtak. Vezetőjük Kalydy Endréné, aki korát meghazudtoló aktivitással, szívvel lélekkel áll
évek óta a klub élén és fogja össze a 140
fővé növekedett csapatot. A klubon belül
idővel igény mutatkozott a tagokban rejlő tudás és érdeklődés megosztására is.
Így létrehozták és aktívan működtetik az
egészségügyi és irodalmi szakkört, a Kre-

atív Nagyik klubjában pedig az alkotni vágyók bontakoztathatják ki sokrétű tehetségüket. Színvonalas alkotásaikat már több
kiállításon és nagyobb civil eseményeken
is megismerhettük.
Az Életmód klub tagjai közül sokan tagjai más nyugdíjas szerveződéseknek is,
rendszeresen részt vesznek nagyobb városi civil eseményeken és kirándulásokon,
a 70 éves átlagéletkorú csoport tevékenysége is példaértékű az eljövendő generáció számára.
Az ünnepségen köszöntőt mondott még
Kecskés Judit civil referens és Pataki Pál,
a Gödöllő Városi Nyugdíjasok Egyesületének elnöke is, aki külön erre az alkalomra
írt „Életmódklubunk születésnapjára” c.
versével örvendeztette a vendégeket. Az
ünnepi vacsora után Fekete Zoltán, a Gödöllői Piac vezetője biztosította közkedvelt
zenés műsorával a szórakozást és a talpalávalót a táncoslábú vidám csapatnak.
Kecskés Judit,
civil referens
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Mert Az Asztalom foglalkozásain örömfestés zajlik, ahogy azt
Erika hangsúlyozza. Itt mindenki a saját tempójában haladhat,
a bútor színét, mintáját maga
döntheti el, épp úgy, mint azt,
hogy antik hatású vagy teljesen
fedett felületet szeretne, esetleg valamilyen díszítést.
– 100 évvel ezelőtt kézzel festették – pingálták – a mintákat a
bútorokra. Ma már egyszerűbb
technikák vannak. Az egyszerűbb festést a kezdőknek, a
dekorálást a haladóknak szóló
workshopokon lehet elsajátítani – avat be a folyamatba Erika. – Ezeken mi tanácsadást is
tartunk. Itt kisebb bútorok festésére van lehetőség, de ha valaki otthon a konyhát szeretné
átalakítani, akkor azt szoktuk
javasolni, hozzon fotót róla. Se-

gítünk kiválasztani a festéket,
a színt és a mintát. De ez arra
is vonatkozik, ha valaki csak
vásárolni szeretne, Itt egy vásárlás nem úgy történik, hogy
valaki bejön, leveszi a festéket
és elmegy. Két órát biztos, hogy
itt van minden vásárló, még a
férfiak is.
A tanácsadás pedig megalapozott, hiszen Erika időközben
festészetet, Andi pedig lakberendezést tanult. És ahogy az ő
tudásuk bővült, úgy színesedett
Az Asztalom szolgáltatása is. A
bútorfestés mellett Andi táska
varró workshopokat is tart. Ezt
is az igényekre alapozva indították el: Andi, aki táskamániás,
a saját részére készített éppen
egy új darabot, amikor a jelenlévők jelezték, hogy ők is szívesen kipróbálnák a táskakészítést. Ma már ez is sokakat vonz,
és minden lehetséges eszköz
rendelkezésre áll.
Ennek köszönhetően hétvégenként már egymást váltják a
bútorfestő, díszítő és a táskakészítő foglalkozások, amelyekre
célszerű időben bejelentkezni,
mert hamar elfogynak a helyek.
Ezeken bárki részt vehet, nincs
életkorhoz kötve, arra viszont
Erika és Andi mindig felhívják
a figyelmet, hogy ezek a programok egésznaposak, tehát
egy gyerek esetén ezt érdemes
mérlegelni a szülőknek.
A műhelyről és a workshopokról
bővebben a www.azasztalom.
hu oldalon tájékozódhatnak az
érdeklődők.
(k.j.)

Sophia Loren az időközben királ�lyá koronázott spanyol trónörökös, Fülöp és felesége a szépséges Letizia.
A kulturális programok között

megjelent a zene, az immáron
nemzetközivé bővült gödöllői
hárfafesztivál. A sportesemények közül bizonyára a rekordok könyvébe is bekerült volna
a 90 éves vívószövetség ünnepe: az egy négyzetméterre jutó
olimpiai és világbajnokok számát azóta sem múlták felül sem
a kastélyban, sem Gödöllőn.
És diplomáciai csúcs: 2011ben, az Európai Unió elnökségének ülése. Bakos Piroska az
esemény sajtófőnöke vezetésével ezt idézik fel a résztvevők
a kastélyhistóriák sorozat 6. részében. 2020. február 28-án,
pénteken, 17.00-tól, az eredeti
helyszíneken a lovardában és
a barokk színházban. Támogató jegy (1000 Ft) a helyszínen
16.30 órától váltható. A Gödöllői
Értékvédő Egyesület, szeretettel
várja a vendégeket.
Fotó: Sanoma

Az Asztalom Műterem és Műhely, ahol
nemcsak a nők töltenek el órákat...
Különleges világ tárul a szeme
elé annak, aki belép Az Asztalom Műterem és Műhely ajtaján.
A Városmajor utcai földszinti kis
helyiségben első látásra festői
összevisszaság fogadja a látogatót, hogy azután körbetekintve összeálljon a rendszer: a
festett bútorok, az eladó bútorfestékek, a sablonok, a táskának való bőrök, és a hangulatos
enteriőrök.
A műhely két vezetője Nemes-Gergely Erika és Gergely
Andi rendszeres vendége a különböző TV műsoroknak és akreatív magazinoknak, miközben
workshopjaikon egymásnak adják a kilincset az ország különböző városaiból érkező érdeklődők, a gödöllőiek közül sokan
még mindig rácsodálkoznak a
már hét éves múltra visszatekintő műhelyre.
Üde színfolt lehet a lakásban
napjaink bútorai között a dédi
komódja, vagy telefonszekrénykéje. Egyre többen mentik meg
így a családi emlékeket, amiben
Erika és Andi sokat segítenek.
Mint megtudtuk, minden egy
ajándékba kapott 100 éves asztallal kezdődött 2013-ban, amit
Erika „felújított”, pontosabban
megújított. Innen Az Asztalom
elnevezés is. A bútorfestés
először saját otthonuk szépítését szolgálta, majd elindították

blogjukat, amire sokan felfigyeltek. Hamar felismerték az
igényt és 2014-ben már családias hangulatú workshopot tartottak az érdeklődőknek.
– A szüleink is ezermesterek –
mondja Andi. Az ügyességünket tőlük örököltük, de sok mindent nekünk kellett megtanulni,
kitapasztalni, például, hogy milyen festéket használjunk a festéshez. Sokat kísérleteztünk,
amíg rátaláltunk az Annie Sloan
festékekre, amiket kifejezetten
ehhez a munkához készítenek.
Ezt használjuk a workshopokon
is, mivel nagyon jól kezelhető,
minden felületen tapad előkezelés nélkül, nem csöpög és
gyorsan szárad – amit délelőtt
lefestünk, abba délután belepakolhatunk – ezzel is hozzájárul
az örömfestés élményéhez.

Kastélyhistóriák
DIPLOMÁCIA A KASTÉLYBAN
Az első és utolsó jelentős diplomáciai esemény között, 260 esztendő, vagyis mintegy egynegyed
évezred telt el. A Gödöllő Királyi
Kastély – akkori nevén az építtetőjéről Grassalkovich Kastély
– máig legrangosabb eseménye
volt Mária Terézia 1751-es látogatása.
A királynő jól érezte magát, szobor formájában ma is a kastélyparkban vendégeskedik…
Aztán egy másik asszony, Erzsébet, Ferenc József felesége lett
tartósan a barokk palota máig is
leghíresebb lakója. Ő is pompás
környezetben, az emlékére kialakított Erzsébet parkból figyeli
bronzba öntve, mi is történik kedves épületében.
A történelmi megrázkódtatás az

immár király nélküli királyság idején, hogy a kormányzó a világ
cserkészeit fogadta. Szinte nincs
olyan gödöllői, akinek családja
ne őrizne emléket az 1933-as
Jamboree-ról. A Gödöllő környéki erdőkben a felségek közül ki
sólyomra, (Viktor Emánuel olasz
király) ki (a trónjáról lemondott
windsori szerelmes, Edward)
szarvasra vadászott, sikerrel.
A kastély arisztokrata lakói közül
kitüntetett tisztelettel fogadta a
város a több évtized után visszatérő utolsó magyar trónörököst.
Habsburg Ottó örömmel nézte
meg a kastély már helyreállított
részeit, ahol gyermekkorában sokat játszott.
És jöttek más hírességek, a két
olasz díva, Gina Lollobrigida és
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A lovakat megmentik ugye?
Előfordul, hogy az ember mást
kap egy könyvtől, mint amire számít. Arra azonban végéképp nem
gondoltam, amikor kézbe vettem A
tökéletes ló című könyvet, hogy már az első
oldalak után elszorul a
torkom, és a történet
folyamatos feszültsége
miatt teszem majd le
a könyvet, hogy amint
lehet, folytassam az
olvasást. Ez a rendkívüli történet néhány
felbecsülhetetlen
ló
hősies megmentéséről szól, a II.
világháború idejéből, amikor is egy
kis csapat, a harcba már belefáradt
amerikai katona elhatározza, hogy
megmenti azokat a gyönyörű telivér lovakat, amikből a németek a
tökéletes katonalovat - a lovak uralkodó faját – akarták kitenyészteni.
Az éhező orosz hadsereg közeledte miatt azonban nagy a veszélye
annak, hogy az állatokat hamarosan levágják és megeszik.
Az amerikaiak - néhány átállt némettel kiegészülve - versenyt futnak az idővel, s az ellenséges

vonalakon átlopakodva próbálják
meg kimenekíteni az értékes állatokat. Ami hajtja őket: a lovak szeretete. A megtörtént esetet elénk táró
mű, nem véletlenül
lett a New York Times
bestsellere. Elizabett
Letts könyve úgy tárja
elénk a második világháború borzalmait és
avatja be az olvasókat
a lengyel, az osztrák, a
német és az amerikai
lótenyésztés történetébe, hogy közben észre
sem vesszük, hogy nem egy izgalmas regényt vagy thrillert tartunk
a kezünkben. Az állatbarátok és
a II. világháború iránt érdeklődők
számára egyaránt érdekes könyv
emléket állít azoknak a civileknek
és katonáknak, akik az életüket
kockáztatták ezeknek a lovaknak
a megmentéséért. A tökéletes ló
most először meséli el részletekbe
menően ezeket az eseményeket.
Elizabeth Letts mindezek mellett
megismertet bennünket a szereplők további sorsával is.
(Elisabeth Letts: A tökéletes ló)

Semmiért egészen – Istók Anna könyvbemutatója

A Gödöllői Városi Könyvtár és
Információs Központban február
7-én este mutatták be Istók Anna
Semmiért egészen című könyvét.
A gödöllői írónő második regénye
nemrég jelent meg.
A történet a görög mitológiából
vett Narcisszusz legendájának
feldolgozása, ám a történetet
napjainkba ülteti át, rámutatva
korunk számos kapcsolati problémájára.
Istók Anna elárulta, a megjelenés óta sok visszajelzést kapott,
amikből többek között kiderült, a
női és a férfi olvasók nem mindig
egyformán értelmezik a számos

morális problémát felvető történetet, amely két egyetemista, Nándi
és Flóra kapcsolatát tárja elénk.
Senki sem jósol nekik nagy jövőt, de ők egymásba szeretnek
és összeházasodnak. A felszínen
minden ideális. De vajon milyen
sérelmek, hazugságok, titkok
rejlenek a látszólag tökéletes
kapcsolat mélyén? Mi kell ahhoz,
hogy ez a kártyavár összedőljön
és Nándi szép lassan feladjon
mindent: családot, lakást, munkát, karriert? És ki az a titokzatos
harmadik, aki szép lassan átveszi
az irányítást?
Az Ocsovszky Zsófia által veze-

tett beszélgetésből kiderült az is,
a legtöbben úgy vélik, a regény
nem csak letehetelen, hanem „újraolvasós”, ráadásul sokak szerint „meglepően valóságos”. Istók
Anna leszögezte, a történet fiktív,
minden szereplője kitalált, csupán a helyszínek
valósak, ám ha valaki
odafigyel, akkor itt is talál
némi csavart. A történet
egyébként is bővelkedik
a sokszor megdöbbentő
fordulatokban, amelyek

segítségével fokozatosan bontakozik ki a két főhős jelleme, feladva a kérdést az olvasóknak:
Ki érdemel megbocsátást és ki
büntetést? Az est folyamán kiderült, hogy vélekedik erről a szerző, s megtudhattuk,
mit tesz hozzá egy
regényhez a tapasztalat, a fantázia és az
írói „lustaság”. Mint
mondta a történet
rámutat korunk egyik
igencsak elgondolkodtató jelenségére,
az online lét nyújtotta
tökéletes „kapcsolatok” hamis valóságára. A könyv egyik érdekessége
azonban, hogy nem csak morális
problémákat feszeget, hanem a
kortárs irodalom egyik kérdését
is: Van-e helye ma az irodalomban olyan műveknek, amelyek
megértéséhez némi műveltségre
is szükség van?
Istók Anna szerint nem csak létjogosultságuk van az ilyen írásoknak, hanem igény is van rájuk.
			
(k.j.)
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Évszázadok találkozása

Ismét különleges koncerttel ajándékozta meg a gödöllői közönséget
a Gödöllői Szimfonikus Zenekar.
Szombaton este a Művészetek
Háza színháztermében folytatódott
a Remekművek Gödöllőn koncertsorozat, amelyen ez alkalommal
Ludwig van Beethoven, Pertis Jenő
és Franz Schubert művei csendültek fel. Az Évszázadok találkozása című összeállításban elsőként
Beethoven Prometheus nyitányát
hallhatta a közönség, majd Pertis
Jenő Ritornell, változatok zongorára és kamarazenekarra című művét a zeneszerző fia, Pertis Attila
Liszt - díjas zongoraművész közreműködésével szólaltatták meg. Az

est harmadik, nagyszabású zeneműve Schubert Asz-dúr miséje volt,
amelyben a Pechan Kornél vezette
Gödöllői Városi Vegyeskar és az
Oláh Gábor által vezetett Baptista
Központi Énekkar működött közre,
szólót énekeltek Csereklyei Andrea-szoprán, Nagy Bernadett-alt,
Megyesi Zoltán-tenor és Hámori Szabolcs-basszus. A zenekart
ezen az estén Oberfrank Péter
Liszt-díjas karmester vezényelte. A
Remekművek Gödöllőn koncertsorozat következő előadása március
21-én lesz, akkor Verdi, Mahler és
Weiner műveit hallhatja majd a közönség.
(Fotó: Váraljai János)

Kortárs ékszerek a GIM-házban
Különleges kiállítással indította
az évet a GIM-ház, ahol fiatal
művészek kortárs ékszereit tekinthetik meg az érdeklődők. A
tárlaton a megszokottól eltérő
formák, anyagok és megjele-

nítés várja a közönséget. Börcsök Anna, Fazekas Veronika,
Fekete Fruzsi, Horányi Kinga,
Lőrincz Réka, Neuzer Zsófi,
Tengely Nóra, Vági Flóra és
Veszprémi Gabriella egyedi, a
különböző fémek mellett többek között gyöngyből, papírból,
bőrből, mészkőből vagy éppen
szénből megformált alkotásai
segítenek újraértelmezni az ékszer fogalmát.
A megnyitón Bárdy Péter alpol-

gármester mondott köszöntőt,
majd Horányi Attila PhD művészettörténész nyitotta meg
a tárlatot, aki nem csak az alkotásokról és a művészekről
beszélt, hanem többek között
arról is, mi minden köthet bennünket egy-egy
ékszerhez, ami
lehet ajándék,
vagy
emlék.
Szólt arról is,
hogyan
kell/
kellene,
hogy
kiegészítse viselője megjelenését egy adott
ékszer, illeszkedve a ruhához,
az alkalomhoz, amelyre felveszik. Mert szerencsére -igaz
még nagyon
kevesen
vannak, akik
felvállalják a
tradicionálistól eltérő,
sokszor formabontónak
számító darabok viselését.

A különleges formákkal bíró és
a mindennapokban a megszokottól eltérő anyagokból készült
munkákat csodálhatnk meg a
az érdeklődők, akiknek szinte
tálcán kínálják magukat az al-

kotások. A megnyitó vendégművésze: Góg Angéla food designer volt, aki a vendéglátást,
az étel kóstolást tette érdekes-

sé és izgalmassá installációjával. A kiállítás kurátora Hidasi
Zsófi textiltervező művész.
(Több fotó a szolgalat.comon és Facebook-oldalunkon.)

16 gödöllői Szolgálat

kultúra

Hogy többet tudj Japánról!
2020. február 29-én, szombaton 13 órától Japán Kulturális
Családi Délutánt tartanak a
Gödöllői Városi Könyvtár és
Információs Központban. Az
előzményekhez tartozik, hogy
már három éve működik a Kamaszhídon az ifjúsági Anime
klub, melynek tagjai a japán
kultúra, a mangák és animék
rajongói. Február utolsó napjára azonban nem csak klubtagokat várnak, hanem minden érdeklődőt, aki szeretné
közelebbről megismerni a japán kultúrát.
13 órától vendégük lesz Eszes
Rita, a Könyvmolyképző Kiadó írója, aki diákként egy
évet töltött Japánban, és élményeiből egy népszerű ifjúsági fantasyt írt, Rókatündér
címmel. A Rókatündér, vagyis
kicune egy ősi japán mesealak, eredetileg a sintó vallás
jóindulatú, rókaképű istene.
14 órától bemutatót tartanak a
GOSHINKAN Harcművészeti
Szövetség tagjai, akik Suzuki

Kimiyoshi japán nagymester
tanításai szerint foglalkoznak
a hagyományos japán kardvívással, melynek alapjai az
1490-es évekre nyúlnak vis�sza.
15 órától teaceremóniát mutat be dr. Vihar Judit, a Ma-

gyar-Japán Baráti Társaság
elnöke. A teaszertartás egyike a három klasszikus japán
„finom művészetnek”, több
évszázados
hagyományai
rengeteg szabály által meghatározott rendben zajlanak.
16 órától Hársvölgyi Virág, a

A gödöllői könyvtárosok mindig is
sokat tettek azért,
hogy népszerűsítsék az olvasást a fiatalok és felnőttek körében, idei ötletük pedig az volt,
hogy olyan egész éven át tartó olvasási kihívást hirdetnek,
mely bárki számára könnyen
teljesíthető, hiszen csak napi 20
percet kell hozzá olvasni.
A kihívás a 20-as szám mellett
két fontos ötletre épül: az egyik,
hogy az egész város ugyanazokat a könyveket fogja olvasni,

Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti
Múzeum művészettörténésze
Köpi baba és társai - fejezetek a japán babák történetéből
című előadásában ad betekintést a japán babák és játékok
világába.
17 órakor könyvbemutató zárja a családi napot:
Bayer Ilona, a közismert
televíziós
szerkesztő,
Anyós lettem Japánban
című könyvéről lesz szó
a Mi újság V.An? irodalmi
kávézóban. A beszélgetés során megismerhetjük a felkelő nap országának hétköznapi oldalát:
egy ősi hagyományokkal
ötvözött szupermodern
világot, a „japán csodát”.
A délután folyamán a budapesti Japán Alapítvány
jóvoltából az érdeklődők
felpróbálhatják a tradicionális japán viseletet is.
A kisebbeket papírszínházzal és kézműves foglalkozásokkal várják, a kávézóban
pedig tradicionális japán falatkákat lehet vásárolni.
A rendezvény ingyenes. Ne
feledd, belépőd az olvasójegyed!
(k.j.)

így az olvasási élményeket
meg lehet majd osztani sok ismerős emberrel. A másik fontos
jellemzője az olvasási kihívásnak, hogy megmutatkoznak a
könyvtárosok, és elárulják, nekik melyek a kedvenc könyveik,

felnőtt kategóriában.
A csoport tagjai két napon keresztül szavazhatnak a Facebookon, melyik legyen a hónap
könyve Gödöllőn, és indul az
OLVASÁS. Az olvasásához a
könyvtár biztosítja a könyveket

teszik közzé. https://www.gvkik.
hu/blog.
Minden hónap utolsó péntek
délutánján egy közös könyvmolyos találkozóra hívják a játékosokat, ahol meg lehet ismerkedni egymással, lehet beszélgetni
a könyvről, lesznek játékok és
meglepetések is.
A könyvtár szeretné, ha minél
többen részt vennének a kihí-

melyeket ajánlják olvasásra. A
#napi20percolvasás kihívásban
összesen 2x10, azaz 20 könyvet olvashatnak majd el a játékosok. (10 ifjúsági és 10 felnőtteknek szólót.)
Aki szeretne csatlakozni a játékhoz, annak nem kell mást
tennie, mint csatlakozni a #napi20percolvasás
Facebookcsoporthoz. Itt minden hónap
20-án könyvtárosaink ajánlanak
3-3 kedvenc könyvet ifjúsági és

minden hónap elsejétől. A játékosok tehát szavazással választják ki a könyvtárosok ajánlásaiból minden hónapban azt
az egy könyvet, amit az egész
város olvas.
Aki elolvasta a könyvet, az küldhet róla kritikát, könyvajánlót,
videótrailert, fotómontázst, borítótervet a napi20percolvasas@
gvkik.hu emailcímre. A beküldött anyagokat szerkesztés
után a könyvtár epadlás blogján

vásban, ha létrejönnének könyves csoportok, barátságok, beszélgetések, akár online, akár
offline környezetben.
A kihíváshoz az év folyamán
bármikor lehet csatlakozni, a
részletes leírást a könyvtár honlapján és a
#napi20percolvasás Facebookcsoportban lehet elolvasni.
Próbáld ki Te is! El tudsz olvasni
napi 20 perc olvasással havonta egy könyvet?

Városi könyvtár: A 20-as éve
A gödöllői városi könyvtárban
2020 a húszas szám köré épül.
Évi 20 jótékonysági akció, 20
éves könyvek, 20 akció, 20 kiállítás, minden hónap 20. napján meglepetések várják az
olvasókat, és a legfontosabb
szlogen, mely meghatározza az egész
éves programukat:
a napi 20 perc olvasás.
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Tavaszra hangolva
Valóban tavaszt varázsoltak a Gödöllői
Városi Könyvtár és Információs Központba
a Gödöllői Fotóskör
tagja február 13-án
megnyílt kiállításukkal. A profi és amatőr
fotósokat összefogó
csoport képei részben Gödöllő, részben
más tájak szépségeit,
a bennünket körülvevő világ csodáit varázsolták az
olvasó- és a konferenciaterem
falaira. A csapat (Almási Lajos,
Által Anikó, Braun Katalin, Bukovinszki Valéria, Csiki Krisztina, Faludi Ildikó, Hanula Károly,
Juhász Tamás, Kovács Ibolya,
Kreisz Ferenc, Lejtényi Judit,
Nagyné Erzsi, Oláhné Nyáry
Zsuzsanna, Rimán Dorottya,
Seesink Dániel, Somogyvári
Zsóka, Suhajda Zsuzsanna,
Török Tamara és Varga Tamás)
bemutatkozása igazi meglepetés, a lenyűgöző természetfotók
között nem egy olyan alkotást
láthatunk, ami bármely kiállításon megállná a helyét.
A tárlatot Danis János EFIAP/p
fotóművész nyitotta meg.

Újabb rangos elismerésre
esélyes Baráth Emőke

Baráth Emőke Voglio Cantar
című, Barbara Strozzi darabjaira fókuszáló lemeze is esélyes
a rangos International Opera
Awards díjra.
Baráth Emőke az Erato kiadásában megjelent debütáló
albuma korábban Az év fiatal
művésze kategóriában a rangos Opus Klassik díjat is elnyerte.
A nemzetközi operadíjat, melynek idei győzteseit május 4-én

hirdetik ki 2013-ban alapította Harry Hyman brit üzletember és operarajongó, valamint
John Allison, az Opera című
brit magazin szerkesztője. A
díjakat odaítélő zsűriben többnyire brit lapok zenei újságírói,
kritikusai foglalnak helyet. A
díjátadó gála bevételének egy
részéből az opera műfajához
kötődő fiatal tehetségeket támogatnak. (Forrás: Papageno)
Fotó: Raffay Zsófia

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 hagyományoknak 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.
(k.j.)
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1 könyv, 1 film, 1 kávé krizsó szilviával
Február 16-án újból jelentkezett az
1 könyv, 1 film, 1 kávé című programsorozat, ami némi fazonigazításon esett át. Míg a korábbi „epizódokban“ egy filmhez párosítottak
egy könyvet, 2020-ra fordult a kocka: a könyv vette át a főszerepet a
mozitól. Az aktuális részben Krizsó
Szilvia újságíró, riporter, televíziós
műsorvezető, íróval beszélgetett L.
Péterfi Csaba műsorvezető, majd
ezt követően a szerző dedikálta

KrizShow 2. című (ami valójában
a harmadik kötet) könyvét, végül
pedig az érdeklődők megnézhették
a Hírek szerelmesei című amerikai
filmet Michelle Pfeiffer és Robert
Redford főszereplésével.
Krizsó Szilvia nem egy lócán ülő,
nyugalmas típus, aki hímez és köt

vagy főz. Bár csak 28 évesen csöppent bele a média világába, előtte
sem „unatkozott“. A szóban forgó
hölgy eredetileg színésznő szeretett volna lenni, de a Kereskedelmi
és Vendéglátóipari Főiskolán és a
Közgazdaságtudományi Egyetem
pénzügy szakán szerzett diplomát.
Ezután banki tisztviselőként helyezkedett el. Egy barátja révén eljutott
Kertész Zsuzsához (Kazinczy-díjas
televíziós bemondónő), aki, amellett hogy főtt kukoricával kínálta
meg (ami Szilvi
gyengéje),
1998-ban benevezte a Magyar Televízió
(MTV) Riporter
kerestetik! versenyére, amit
meg is nyert.
Nem mellesleg
azzal is felhívta magára ott a
figyelmet, hogy
a híresen kekec Havas Henriknek
sem kegyelmezett a kérdéseivel.
Így került a Nap-keltéhez, ahol
gazdasági és rendőrségi hírekkel
foglalkozott, de miután elege lett,
átnyergelt a Duna Televízió „Napóra” című műsorához, mint felelős
szerkesztő-műsorvezető.,
majd

kávéházi történetek

A Kávéházi történetek első alkalommal február 23-án, vasárnap, 16 órai kezdettel várja az érdeklődőket a Királyi
Váróban. 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, azok szokásait.
Ezek felelevenítésében nyújtanak segítséget a meghívott
vendégek, Saly Noémi irodalomtörténész és Gundel Károly
(a család képviseletében).
A zenéről Buka Enikő és Fodor László gondoskodik, Buka
Enikő azonban nemcsak énekelni fog, hanem L. Péterfi Csaba műsorvezetőtársa is lesz. Az előadásra jegyek a Művészetek Háza jegyirodájában kaphatók.

jött az „Indul a nap” című műsor.
Valamit jól csinálhatott, mert 2001ben Betlen János és Vitézy László áthívta az MTV „Aktuális” című
műsorába műsorvezetőnek Baló
György mellé. Ezzel kapcsolatban

Krizsó Szilvia elmondta, hogy Baló
nem könnyű ember, de vele mindig
jól kijött, igaz, csak folyosói pletykákról beszélgettek, de azt minden mennyiségben. Vezette még
„Az Este” című hírmagazint, a „A
szólás szabadsága” című közéleti
magazinműsort és a „Ma reggel”-t.
Elárulta, hogy a politikai újságírói
pályája során nagyon büszke arra,
hogy ő volt az egyetlen személy,
aki egy interjú során 13 kérdést is
fel tudott tenni Torgyán Józsefnek,
akiről köztudott, hogy nem nagyon
hagyott levegőt venni maga körül,
ha ő beszélt.
De visszatérve a korábban említett

2020. február 18.
lócára: ezt követően főszereplőnk
újabb vizekre evezett, elhagyva a
politikai pártok szigeteit. Ráadásul
egy szakmailag igen éles váltás
révén egy olyan színházi talkshow
következett, ami nem várt népszerűséget hozott a kérdezőnek. A
Radnóti Színház „Libikóka” címmel
havi rendszerességgel jelentkező
talk-show-járól van szó, ahol
híres, neves emberekkel beszélgetett. De ez nem volt elég.
Legalábbis mások számára,
akik úgy ítélték meg, hogy ez
a produkció tévéképernyőre kívánkozik. AZ ATV kereste meg
azzal, hogy szeretnék, ha adás
lenne az előadásból. Ekkor
született meg a KrizShow. Az
első tévés fellépő Palya Bea és
Alföldi Róbert lett, az utolsó pedig Náray Tamás divattervező, aki
akkoriban már Spanyolországban
élt, de a felkérésre azonnal igent
mondott és repült haza.
Krizsó Szilvia interjúkötetei magáért beszélnek, ahogy az abban
megszólaltatottak is, így érdemes
elovasni.
A meghívott vendég pedig továbbra
sem ül a lócán: beszélgetős műsort
vezet a 24.hu internetes oldalon
az üzleti világ hírességeivel (magyarokkal), illetve jelen van a Nők
Lapja online felületén is, ahol Náray
Tamással diskurálnak a „Köztünk
szólva“ című műsorban szinte mindenről.
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szerzett a gyerekeknek.
Ez alkalommal a Petőfi
Sándor Általános Iskola
2.b. osztályának diákjait
lepték meg a könyvtárosok. De
ahogy a korábbi években, most
is meglepetések várták azokat
a párokat, akik együtt iratkoztak
be, vagy hosszabbították meg
tagságukat, s a betérők kedvükre válogathattak az romantikus
irodalmi művek között. 		
		
(b.j.)

Valentin nap könyvtár módra
honosította meg
a
kezdeményezést, amihez idén
is csatlakozott a
Gödöllői
Városi
Könyvtár csapata.
Az akcióval most
is nagy meglepetést és örömet

Idén is különlegesre sikerült február 14. Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központban.
Ez a nap kétszeresen is különleges, hiszen Valentin napján a
szerelem kerül a közppontba,
másrészt ekkor van a a Nemzetközi Könyvajándék Nap is,
aminek célja, hogy még több
gyerek kapjon kedvet az olvasáshoz. Magyarországon a Magyar Gyermekirodalmi Intézet

GÖDÖLLŐI
IPARMŰVÉSZETI

MŰHELY

a kortárs
ékszer

fiatal ékszerművészek csoportos kiállítása

2020. 02.15.-05.10.
A kiállítás olyan fiatal, feltörekvő ékszerművészek munkáit
mutatja be, akik a kortárs ékszerre a hagyományos funkcióján túl a konceptuális művészet egyik lehetséges médiumaként tekintenek.
Kiállító művészek: BÖRCSÖK ANNA, FAZEKAS VERONIKA, FEKETE FRUZSI,
HORÁNYI KINGA, LŐRINCZ RÉKA, NEUZER ZSÓFI, TENGELY NÓRA, VÁGI FLÓRA,
VESZPRÉMI GABRIELLA.
Kurátor: HIDASI ZSÓFI textiltervező művész
Felelős kiadó: KATONA SZABÓ ERZSÉBET Ferenczy Noémi-díjas textilművész
A kiállítás látogatható: 2020. február 22-én és február 23-án 14 órától 17 óráig,
2020. február 29-én és március 1-én 14 órától 17 óráig
Támogató: Gödöllő Város Önkormányzata, Nemzeti Kulturális Alap

Cím: Gd. Körösfői u. 15-17., Tel./fax: 06-28/419-660
email: gimhaz@invitel.hu, www.gimhaz.hu
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A 2020-as
év emlőse:
vidra
A menyétfélék közül talán a vidra alkalmazkodott leginkább a
vizes életmódhoz: áramvonalas
teste és a lábujjai között feszülő
úszóhártya kitűnő úszóvá teszi.
Kedvelt élőhelyei a vízfolyások,
tavak csendes, növényzettel tarkított part menti területei, ame-

2020. február 18.

Hazaért az
első gólya
Megérkezett az első fehér gólya Magyarországra a telelésből. Nagy az öröm Vassurány-

lyek kitűnő halászó- és búvóhelyül szolgálnak. Szórványosan
többek között a Duna–Tisza kö-

zén is megtalálható. Fokozottan
védett, természetvédelmi értéke
kétszázötvenezer forint.

A 2020-as év vadvirága: májvirág
A májvirág kora tavaszi, március–áprilisi virágzású növény, kék virágokat
hoz, amik olykor akár rózsaszínek
vagy fehérek is lehetnek. Levelei jellegzetesen három hegyes karéjúak, a
máj lebenyeire emlékeztetnek. Egész
télen át fellelhetők, ha nem fedi be
őket a hótakaró. A kis termetű növény
alig öt-tizenöt centiméter magas.
Bükkösökben és gyertyános-tölgyesekben, köves talajú tölgyesekben
találkozhatunk vele. 1988 óta védett
faj, természetvédelmi értéke ötezer
forint.

ban, a Vas megyei településen,
épségben visszatért hozzájuk a
település gólyája, Suri. Február
11-én reppent be a fészkébe.
Vélhetően megint ő érkezett
haza elsőként a hazánkban élő
csőrösök közül, ahogy azt az
elmúlt két évben is tette. Tavaly
a szerelmesek napján érkezett,
idén még egy kicsit bele is húzott, mert korábban landolt.

A 2020-as év fája: tatár juhar
A tatár juhar már honfoglaló eleink útvonalán is elterjedt, általuk
is jól ismert fafaj. Napjainkra az alföldi területeinken erőteljesen
visszaszorult, hegyés
dombvidékeken
pedig kevésre becsülik alacsony termete,
csekély
gazdasági
értéke miatt. Ökológiai szerepe viszont jelentős, emellett pedig
szárazságtűrése, alacsony termete, színes
termése és őszi lombszíne kiváló parkfává
teszi.
A süllő nagyra növő, megnyúlt testű, oldalról
enyhén lapított hal. Csúcsba nyíló nagy szájában
nagy, erős fogak ülnek, melyek közül kiemelkednek az ebfogak. Hazánkban viszonylag széles
körben elterjedt, kisebb folyóinkban azonban
csak a bővebb vizű alsóbb szakaszokon érzi otthon magát. Állóvizeink közül pedig inkább csak
a jobb oxigénviszonyokkal rendelkező, nagyobb
tavakban fordul elő. A horgászok körében a legnemesebb ragadozóként ismert, mind csalihalas, mind pergetőmódszerekkel eredményesen
fogható. Húsa szálkamentes, kiváló minőségű,
a halgasztronómia egyik legkedveltebb alapanyaga.

A 2020-as év gombája:
csoportos csészegomba

Idén a pompás megjelenésű, piros színe miatt a tavaszi erdők
egyik ékkövének tekinthető csoportos csészegomba (Microstoma protractum) kapta e kitüntető címet. Általában nagyobb
csoportokban terem, öt-tíz példány alul összenő; néha elágazó. Nem ehető!

A 2020-as év hala: süllő

2020. február 18.

élő-világ

Nagy fal vagy kis hely...

Manapság rengeteg társasház
épül, sajnos, egyre kisebb kertekkel, de más kerteket vagy
hatalmas fal vagy éppen kőkerítés határol, amit takarni szeretnénk.
Nem mindenkinek adatik meg
akkora terület, hogy elé nagyobb fákat, cserjéket ültessen,
mert akkor a használatban lévő
területből venne el jókora részt.
Ezekre a problémákra remek
megoldás a vertikális kertészet,
aminek ezen a héten egy szeletét ismerhetik meg.
A hatalmas falfelületeket nagyon egyszerűen, hátrányukból, akár előnyt kovácsolva
dobhatjuk fel.
Még a szomszéd kopott kőfalából, kőkerítéséből is előkelő,
rusztikus felületet tudunk varázsolni.
Az egész művelethez nem sok
kell, csupán acélhuzal, tartó
kampók és egy ügyes férfi a
háznál, akit rá tudunk venni a
felrögzítésre.
Első lépésként egy papírra érdemes felrajzolni milyen mintá-

val szeretnénk díszíteni, majd a
falon, kerítésen érdemes pontosan kimérni, hová kerüljenek
a kampók, amelyben majd a
huzalokat végigvezetjük. Nagyon fontos, hogy erős vezetéket használjunk, mert bármilyen

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

Zserbó: 3 éves ivartalanított szu- turbó: 11 hónapos, staff keverék
ka. Állatokkal és emberekkel kiváló- kan. Örökmozgó, kutyákkal és eman kijön. Az embereket, gyerekeket berekkel egyaránt barátságos.
imádja, kan kutyákkal is jól kijön.

növényt is választunk, előbbutóbb súlya lesz, így a vékony
vezetőket el is szaggathatják.
Miután pontosan ki van
mérve és megjelölve a
minta (aminek csak a fantáziánk szabhat határt),
be lehet a kapcsokat fúrni
a falba és a huzalokat végig lehet húzni közöttük,
így már élőben is láthatjuk majd, merre tudnak a
hajtások növekedni.
Utána gyakorlatilag már
csak az ületetés és a
növény nevelése következik. Kérdés, milyen
növényt szeretnénk használni?
Tulajdonképpen
bármit
alakíthatunk
kedvünk
szerint, de a futónövények általában gyor-

Abu: 3 éves, ivaros kan. Felnőtekkel, gyermekekkel kiválóan
kijön, lánykutyákkal összeszoktatható.
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sabban növekszenek, mint a
cserjék. A futórózsától kezve,
a borostyánon, loncokon, tűztövisen át, szinte bármilyen növényt választhatunk, biztosan
sikerrel járunk majd. Arra figyeljünk azonban, hogy olyan növényt válasszunk, ami az adott
fekvésnek megfelelő. A különböző pontokon való elültetés
után igazából arra kell törekednünk, hogy a vezetőszárak mellett fusson a növény. Ezekhez a
gazdaboltokban megfizethető
áron lehet, különböző méretekben, rögzítő csipeszeket kapni,
melyekkel remekül kordában
lehet tartani felfutó növényünket. A kialakított minta, hogy ne
torzuljon el, néha metszést igényel, amikor is a belógó ágakat,
hajtásokat kivágjuk a felfutó növényről.
További ötletekért keressenek
minket bátran, szívesen segítünk még képekkel.
Jó kertészkedést kívánok!
Bujtás Anikó
www.bujtaskert.iwk.hu

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

A gyepmesteri tevékenységhez kapcsolódó telefonszámok (Gödöllő közigazgatási határain belül):
Kóbor ebek bejelentése: 06-70-648-0200, naponta 8-18 óráig
Gyepmesteri telep: 06-70-648-0020, munkanapokon 7-16 óráig
Állattetem bejelentés: 06-30-303-3041, naponta 8-20 óráig
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Közel nyolcvan kitüntetett a városi díjátadón
(folytatás az első oldalról)

ton, Kolozsvári Sámuel, Koltai
Csongor Tamás, KorzenszA díjátadó keretein belül adták ky Bence, Kőmüves Márton,
át a GEAC aranykoszorúit, idén Kurucz Benedek, Mácsár HuKovács Gábor Krisztián (GEAC nor, Majoros Domokos, Nagy
atlétika) edző, Morvai Ákos Ágoston, Pásztor Áron, Pásztor
(GEAC vívás) vívó és Csizmeg Imre, Vilhelm Tamás). Ebben a
Richárd labdarúgó kapták.
kategóriában második helyen
Az év egyéni sportolója olimpiai végzett a Grassalkovich SE Lesportág kategóriában megosz- ány hármasa (Méder Boróka,
tott első díjat kapta Nádházy Szabó Csilla, Lőrincz BoglárEvelin (GEAC atlétika) atléta és ka), míg harmadik lett a GEAC
junior leány
Gémesi Csanád
kardcsapata (Missurai
Nádházy Evelin
Pálma, Bata
Édua, Bevíz
Dorottya).
Az Év csapata olimpiai sportágak
felnőtt
kategóriában
első díjat kapott a GEAC
4x400-as váltója (a váltó
tagjai: Répási
Petra,
Pótha Johanna,
Dobránszky
Laura, Zsíros
Zsanett, Nádházy Evelin),
Gémesi Csanád (GEAC vívás) második lett a Gémesi Csanád,
kardvívó, míg eredményei alap- Gémesi Bence, Gémesi Huba,
ján második díjban részesült Mészáros Áron, Morvai Ákos
Lovász Dorina sportlövő.
alkotta GEAC férfi kardcsapat.
Az Év sportolója nem olimpiai Utánpótlás olimpiai kategóriáfelnőtt kategóriában 2019-es ban első díjat vehetett át Méeredményei alapján Szekeres száros Eszter a GEAC sportlöViktória cyclocross kerékpárost vője, második díjban részesült
(KTE Team Hungary) válasz- Mihajlovic Alex gerelyhajító,
tották a kuratórium tagjai a leg- míg eben a kategóriában a harjobbnak.
madik legjobb lett Czink Szonja
Az Év utánpótlás csapata olim- a Vuelta SE sportolója.
piai sportágban, megosztott A nem olimpiai utánpótlás kateelső díjat kapott a GRC junior góriában Osterling Ádám hegyileány csapata (A csapat tagjai: kerékpáros nyert.
Tóth-Bagi Réka, Barta Karoli- Az ünnepségen két különdíj is
na, Sorompó Kinga, Tettamanti átadásra került. Egyéni különVirág, Király Anna, Kump Alíz, díjat vehetett át Vecsey Fanni
Bajnóczi Fruzsina, Szekeres röplabdázó, aki az egyetlen röpDea, Körtvélyessy Réka, Ratkai labdázó Magyarországon, aki
Panna, Albert Anna, Ferentzi terem- és strandszakágban is
Zoé, Tóth Szandra, Saáry Blan- Európa-bajnokságon szerepelt.
ka, Halla Gréta, Rausch Blanka, Csapat különdíjban részesült a
Dénes Csenge és Nagy Léna) Bútor Anna, Kristóf Dóra, Szabó
és a Gödöllői Kézilabda OSB III Anna röplabdás trió, akik megférfi serdülő csapata (A csapat nyerték a középiskolai strandtagjai: Bréda Péter, Cseh Péter, röplabda világbajnokságot.
Csermely Ábel, Farkas Balázs Az Év edzője Körmendy Katalin
Boldizsár, Farkas Domonkos, atléta edző lett, míg a Gödöllő
Fazekas Ádám Dénes, Ferencz Sportjáért elismerést az idén
Márton, Fedor Balázs, Horváth Csató Sándor labdarúgóedző
Balázs Hugó, Jambrik Már- érdemelte ki.

A díjátadó ünnepség keretein
belül, a beérkezett lista alapján
díjazták a 18 év alatti egyéni bajnokokat, valamint a csapatban
az 1-3. helyen végzett csapatokat és a „Jövő reménységei”
Körmendy Katalin

Nagy Marcell, Pánczél Botond,
Gerőfi Csanád, Kuti Zsombor,
Vezsenyi András, Szatlóczki
Vidos, Hamar Kata, Sárvári Ádám, Hinterberger Belián
Gödöllői Judo Klub: Majercsik
Márk
18 év alatti 1-3. helyen végzett csapatok: GEAC Ifjúsági leány légpuska csapat:
Szász Hanna Rebeka, Kalász Karina, Mészáros Eszter
GEAC Újonc fiú 4x200 m váltó: Grünwald Tamás, Fodor
Péter, Szécsényi-Nagy Rudolf, Balázs Gergely GEAC
Újonc leány 4x200 m váltó:
Tóth-Sztavridisz Szófia, Benke Alexandra, Lukács Gabriella Laura, Kriszt Sarolta Mária GEAC Ifjúsági fiú 4x200
m váltó: Tóth Gábor, Kaposi
Márton, Menyhárt Márk, Normann Márton GEAC Ifjúsági
fiú rúdugró csapat: Bánovics
József, Bánovics Károly, Ladányi Viktor, Török Vilmos
GEAC Ifjúsági fiú 4x400 m
váltó: Tóth Gábor, Kaposi Márton, Menyhárt Márk, Normann
Márton Grassalkovich SE: Leány páros 11-16 éves korosztályban: Brandt Boglárka, Balogh-Czoller Sára

is átvehették díjaikat. A díjakat
dr. Palkovics László rektor, dr.
Gémesi György polgármester,
dr. Lukács Adrienn aljegyző és
Tokai Norbert, a Sport Közalapítvány elnöke adták át.
A 18 év alatti egyéni díjazottak
klubonként:
BIKE-ZONE Kerékpár SE: HegeCsató Sándor
dűs Heléna, Kiss
Nikoletta Bettina,
Rónay
Kristóf,
Szávai Petra Vuelta SE: Eisenkrammer
Nóra
GEAC Sportlövő
Szo.: Mészáros
Eszter, GEAC Atlétika Szo.: Kriszt
Sarolta,
Fodor
Péter,
Mihajlovic Alex, Eszenyi
Napsugár,
Halászy
Tamara,
Grünwald Tamás,
Bánovics József,
Lippai Tünde, Simonváros Zille, A Jövő reménységei díj kategóDobránszky Laura, Szőke-Kiss ria győztesei: Szász Lilla (VuelJácint, Balázs Gergely GEAC ta SE), Kalász Karina (GEAC
Vívó Szo.: Missurai Jonatán Sportlövő Szo.), Halászy TamaSaino Karate-Do SE: Koncz ra, Fodor Péter (GEAC Atlétika
Bence, Frey-Könczei Csenge, Szo.), Kiss Benedek (GEAC
Kelemen Csaba Sándor, Ké- Vívó Szo.), Kelemen Csaba
pes-Harjay Sára, Lauber Zille, Sándor (Saino Karate-Do KSE),
Jéga-Szabó Áron, Fekete-Nagy Nemes Márton, Brandt Kinga
Levente, Orbán Bálint, Orbán vegyes páros (Grassalkovich
Balázs, Csjernyik Gréta, Kle- SE), Máthé-Barabássy Kata
men Botond, Kelemen András, (GRC).

2020. február 18.

Három érem az Összetett
Bajnokságon

Február 15-én és 16-án rendezték az összetett országos
bajnokságot felnőtt, junior és
ifjúsági korosztályban.
A felnőtt férfiaknál Tóth Zsombor hét számból hármat is
egyéni csúccsal abszolvált
és 5113 ponttal, ami szintén
egyéni csúcs számára, a dobogó második fokára állhatott
fel. Bronzérmes lett Kriszt
Botond, aki szintén három
egyéni csúccsal teljesítette a
hétpróbát, az elért 4668 pontszáma szintén egyéni csúcs.
Negyedik helyen végzett Szamosi András, aki tartotta sor-
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mintát a GEAC-os fiúk között,
ő is három számban javított
egyéni legjobbján, és csak 40
ponttal, de lemaradt edzőtársa mögött. Kemenes Ákos a
megszerzett 3881 pontjával a
7. helyet szerezte meg a mezőnyben. Edzőjük: Zsivóczky-Pandel Attila
A junioroknál szintén hétpróba
volt a próbatétel, amit a GEAC
atlétája Mihály Ádám teljesített a legjobban. Ádám 4668
pontot ért el, négy számban
is új egyéni csúcsot teljesítve,
igazi bajnokhoz méltó szereplés. Edzői: Szörényi István és
Körmendy Katalin.

Sakk-Csak döntetlenekre futotta

Két négypontos vereség
A Gödöllői Sakkbarátok két csapata csak döntetlen partikat
tudott elérni a sakk csapatbajnokságok hétvégi fordulóin.
Az NB II-es első formáció 8 (!) döntetlen mellett 4 partit elvesztett. A csapat a vereség ellenére a 8. helyre lépett előre.
Az ötfős második formációban Fehér Mihály a 300 Élő-ponttal magasabban jegyzett ellenfele ellen döntetlent ért el, a
4. táblán Rigó József nagy anyagi hátrányban egy lépéses
nyerést hagyott ki.
NB II Erkel csoport
GSBE- Városgazda Akadémia 4-8
Döntetlen: Veréb G., Nagyajtai G., Burghardt J., Maráczi E.,
Kapitz
D., Törőcsik J., Nagy A., Molnár L.
Vesztett: Reznák A., Sillye K., Hönsch P., Ruttkay P.
Pest megye I/A
GSBE II - Dunaharaszti 0,5-4,5
Döntetlen: Fehér M.
Vesztett: Veres I., Nagy D., Rigó J., Dezső E.

Érem és egyéni csúcsok a serdülő
országos bajnokságon
Február 8-án és 9-én rendezték
a serdülő (2005-2006) korosztály
számára a fedettpályás országos bajnokságot, a budapesti
BOK csarnokban. A két napos
verseny során a gödöllői atléták
közül Tóth-Sztavridisz Szófia
örülhetett a legjobban. A remek
formában lévő fiatal gátfutó hölgy
az országos bajnokságra is áttudta menteni hetek óta fenn álló
jó formáját és a döntőben közel
az egyéni legjobbjához futva a
harmadik helyen ért célba, ideje
9.23 másodperc. A hölgyek mezőnyében 3000 méteres gyaloglásban Halászy Tamara új egyénit (17:14.26 perc) elérve végzett
az ötödik helyen. Első versenyén
szerepelhetett Szaniszló Janka,
aki rúdugrásban próbálta ki magát és remek ugrásokkal egészen 260 centiméterig jutott, ami
a kilencedik helyhez volt elég.
Lukács Gabriella egyéni csúcsot
gyalogolva (19:55) a 7. helyen ért
célba. Fodor Péter a fiatalabb évjáratot képviselve az előkelő nyolcadik helyet szerezte meg 300
méteren, nagy egyéni csúcsot
futva (39.19 mp). Ötösugrásban
pedig 16.43 méterig jutva szintén
a nyolcadik helyet tudhatta magáénak. Roska Dániel is bejutott

a távolugrásban a legjobb nyolc
közé, ahol 557 centiméteres
egyénije pont a nyolcadik helyre
sorolta be őt. A 4x200 méteres
váltó, nagyon közel, mindössze
néhány tizedre maradt el a harmadik helytől. A Roska Dániel,
Grünwald Tamás, Kuti Donát és
Fodor Péter összetételű négyes
1:41.79 perccel így az ötödik helyen végzett. Edzők: Körmendy
Katalin, Szörényi István és Kovács Gábor Krisztián.

Pályázati Hirdetmény
A VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (VÜSZI
Nonprofit Kft, székhely: 2100
Gödöllő, Dózsa György út 69.)
pályázatot hirdet a Gödöllő,
Táncsics Mihály út 5. szám alatti sportcentrumban található
teniszpályák
bérbeadására
vonatkozóan.
A pályázaton 2 db teniszpálya 1 éves bérleti jogviszonyának elnyerésére szól, mely további egy évre meghosszabbítható. (A kezdeti
időpont közös megegyezés alapján)
A bérlemény megtekinthető: előzetes telefonos (28/420-773)
időpont egyeztetést követően.
A pályázatnak tartalmaznia kell: A természetes személy, vagy
gazdasági társaság pályázó nevét, vállalkozásának székhelyét,
vállalkozói igazolványának számát, elérhetőségét, és adószámát,
esetleges referenciáit.
A bérleti díjra vonatkozóan a pályázók javaslatát várjuk!
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 24-én 10 óra.
Kérjük, hogy pályázatokat zárt borítékban, a VÜSZI Nonprofit Kft.
címére személyesen vagy postai úton juttassák el.
VÜSZI Nonprofit Kft.
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Pályázati felhívás
Gödöllő Város Önkormányzata pályázatot ír ki a Testvérvárosi kapcsolatokat érintő pénzügyi kérelmekre gödöllői
magánszemélyek, intézmények, egyesületek, civil szervezetek, alapítványok részére
1. Pályázat célja: Gödöllő Város Önkormányzata pályázatot
hirdet testvérvárosi hatáskörű közfeladat ellátására, civil kezdeményezések támogatására, amelyek kizárólag Gödöllő városához és testvérvárosaihoz kötődnek.
Városunkban rendszeresek a testvérvárosokból történő vendégek fogadása, és a város viszont látogatása, a civil szervezetek
és az intézmények közötti tanulmányutak, tapasztalat és eszme, tudás cserék. Az ezzel kapcsolatos költségekhez – kiutazás, kint tartózkodás, közös rendezvények, szállás, étkezés,
részvétel kulturális programokon – nyújt támogatást Gödöllő
Város Önkormányzata.
2. A pályázók köre:
Pályázatot nyújthatnak be:
Gödöllőn ténylegesen működő, magyarországi adószámmal
és számlaszámmal rendelkező intézmények, egyesületek, civil
szervezetek, alapítványok, gödöllői és annak testvérvárosaival
együttes hatáskörű feladat ellátására. (Amennyiben magánszemély kíván pályázni, abban az esetben befogadó szervezeten
– intézmény, civil szervezet, alapítvány- keresztül tud csak pályázni!)
Pályázatot nem nyújthatnak be: egyházak, cégek, gazdasági
tevékenységet folytató intézmények, valamint azok, akik Gödöllő testvérvárosain kívüli településsel kívánnak kapcsolatot
létesíteni.
3. A támogató rendelkezésére álló forrás megnevezése:
Testvérvárosi hatáskörű közfeladat ellátására, civil kezdeményezések támogatása. Támogatás összege: 2.660 E Ft.
4. A támogatás jellege:
A támogatás formája: vissza nem térítendő, egyszeri támogatás.
5. A pályázati tevékenység megvalósításának időtartama:
2020. január 01 - 2020. december 31.
6. A támogatás folyósítása, elszámolása:
Gödöllő Város Önkormányzata a „Támogatási megállapodás”
aláírását követően - a szerződésben foglaltak alapján -, a Pályázó bankszámlájára utalja a támogatás összegét.
A Pályázó a támogatás összegét köteles a pályázatban megjelölt célra fordítani, és a megvalósítást követően, de legkésőbb
2021. január 31-ig az összeg felhasználásáról elszámolni, a
jelen pályázati felhívásban szereplő szabályok szerint. Csak
olyan számla (pénzügyi bizonylat, pénzügyi dokumentum) fogadható be, amelyről kideríthető, hogy a pályázati cél megvalósításához közvetlenül kapcsolódik.
7. A pályázat benyújtásának határideje és módja (ettől eltérni nem lehet): 2020. március 5. (csütörtök) 12 óra
A pályázati adatlapokat egy példányban kérjük eljuttatni e-mailen keresztül word formátumban a Gödöllői Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri Kabinet, Simon Edina részére: simon.edina@godollo.hu címre.
A pályázati adatlap 2020. február 14-étől letölthető a városi
honlapról (www.godollo.hu/hirek).
Felhívjuk a Tisztelt Pályázók figyelmét, hogy a pályázat beadása előtt ellenőrizzék, hogy a követelményeknek megfelelően
állították-e össze a dokumentumokat, mert az ettől való - akár
formai, akár tartalmi - eltérés esetén a pályázat - értékelés nélkül - elutasításra kerül. Hiánypótlásra nincs lehetőség.

Orvosi ügyelet

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

Gyógyszertári ügyelet

Február 17-23.:
Sanitas Gyógyszertár, Thegze L. u. 2. Tel.: 545-585.
Február 24-március 1.:
Egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1. Tel.: 420-243.
Március 2-8.:
Máriabesnyői Gyógyszertár, Szabadság út 167. Tel.: 419-749.

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

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
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Beküldési határidő: 2020. március 3.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte:
Lederer Erzsébet, Pajor Teó
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte:
Nádudvari József, Szőke Brigitta
A Happy Box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os utalványát nyerte:
Dr. Horváth Bánk
A Városi Múzeum ajándékát nyerte:
dr. Kiss Andorné, Seidel Tímea
Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte:
Tamási Mátyás, Zsolnay Gábor
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

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik Bánkuti Béla búcsúztatásán részt vettek, fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család
INGATLAN
+ 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
+ Gödöllőn a Szilhát utcában
Kazinczy lakótelepre néző 310
nm-es telek eladó. 15 millió Ft.
06-20-520-1786
+ Eladó Gödöllőn az Alvégen
egy kétgenerációs, kétszin-

tes, 160 nm-es lakóház, (alatta
pincével) szintenként 2 szoba,
nappali, konyha, fürdőszoba.
Különálló garázs. Tel: 06-307130-087
+ Eladó Gödöllő központjában
egy 73/ 81 nm-es, összkomfortos, részben tetőtéri lakás. 3
szoba, nagy étkező. Iár: 34,5 M
Ft. 06-70-777-5164
+ Azonnal költözhető, jelen állapotában 1-2 fő részére ideális,
61 m2 családi ház, szép kerttel
Blaháné úton 26,900,000 Ft-ért
eladó. 0620/267-6103
+ Őrbottyánban, tó közelében,
szerkezetkész, hőszigetelt, minőségi anyagokból épült, téglaépítésű, 120nm-es ház, ös�szközműves, 720nm-es telken
eladó. Irányár: 26,000,000 Ft
Tel: 06-20-433-0733
+ Azonnal kötözhető, 2. emeleti, bútorozott, világos, kétszo-

bás lakás, napsütötte erkéllyel
eladó a Kazinczy körúton. Irányára: 29,9 millió forint. Érdeklődni: +36 20/432-9665
+ 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
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+ Eladó Domonyvölgyben egy
5260nm-es, 6 telekre felosztott
zártkerti ingatlan. A telkek darabonként 2,5 mFt-ért megvásárolhatóak. Érd.: 06-20-9194870
+ Eladók 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 van-
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nak cserélve. I.á.: 25,5 mFt
0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Szabadság
úton egy 2. emeleti, 2 szobás,
erkélyes, teljesen felújított öröklakás. I.á.: 28,9 mFt 0620-9194870
+ Eladó Gödöllőn a Szent János utcában egy 4. emeleti,
nappali+ 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 ingatlanhoz 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
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+ 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 0620919-4870
+ Eladó Gödöllőn az egyik Dózsa György úti 10-emeletes
házban egy 44nm-es, 1,5 szobás, felújított öröklakás. I.á.:
27,2 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Fenyvesben egy 600nm-es építési telek.
I.á.: 15,5 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllő legkeresettebb
részén a Harasztban egy 84nm-
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es, 3 szobás, 2 fürdőszobás, 2
külön wc-s családi ház. I.á.: 48
mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Harasztban
egy 2szoba összkomfortos családi ház 940nm-es telken. A ház
teljesen igényesen felújított,
ásott kúttal és garázzsal rendelkezik. I.á.: 49,5 mFt 0620-9194870
+ Eladó-kiadó bútorozott, téglaépítésű lakás. Szép környezet,
két szoba összkomfort, olcsó,
radiátoros fűtés, víz, villany
külön órák, tiszta, felújított, gépesített fürdő, konyha. Azonnal
beköltözhető. Tel: 06-20-4531999

ALBÉRLET KIADÓ
+ Gödöllőn kertes házban külön bejárattal lakás hosszútávra
kiadó bútorozva fiatal párnak:
szoba, konyha, fürdőszoba.
Azonnal költözhető. Gázkonvektoros. Külön óra. 100.000
Ft + kaució. Tel: 06-30581-3827
+ Gödöllőn, frekventált
helyen családi ház felső
szintje, 2 szoba összkomfort, tágas elől, hátul
nagy terasszal 1-2 fő részére azonnal kiadó. 0630-569-8137
+
Gödöllő-Máriabesnyőn 1 szobás házrész bútorozva, külön bejárattal hosszútávra
kiadó 80.000 Ft-ért (rezsi az
árban). Kaució nem szükséges.
Tel: 06-20-378-6722
+ Gödöllő központjában albérletbe kiadó egy 1,5 szobás,
összkomfortos, bútorozatlan,
első emeleti lakás hosszútávra.
90.000 Ft/hó + 2 havi kaució +
rezsi. Érd: 06-20-9319-521
+ Kétszobás, erkélyes, gázkonvektoros lakás téglaépítésű
házban kiadó. Ugyanitt a Patak
téri garázssoron GARÁZS kiadó március elsejével. 06-30502-4148

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 üzlethelyiség kiadó. Érdeklődni: 06-30588-5889
+ IRODA kiadó (40 nm) Gödöllőn a Tescoval szemben. (Saját
zuhanyzó, teakonyha, külön
WC, fedett terasz.) Földszintes,
ingyenes parkolás. Ugyanitt
RAKTÁRAK is kiadók: 48 nm-es
2db, 30 nm + szabad terület (60100 nm), 10 nm-es konténer.
Tel: +36-20-418-8878
+ Patak téri garázs soron hos�szútávra GARÁZS kiadó. Tel:
06-20-312-7243
+ Raktár, garázs kiadó. Tel: 209455-583
ÁLLÁS

+ SZAKKÉPZETT FÉRFI BETEGÁPOLÓT keresünk Kerepesen
nappali munkára (reggel 8 órától
este kb 19 óráig) heti több alkalomra, hosszabb távon. Érd: 06-30577-9661
+ Munkaidő pótlékkal egy és több
műszakos munkarendbe műanyag
feldolgozó gödöllői kft. felvesz BETANÍTOTT MUNKÁSOKAT, RAKTÁROST, SZERSZÁMKÉSZÍTŐT,
KARBANTARTÓT és FRÖC�CSÖNTŐ 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
+ Kiemelt bérezéssel keresünk
épületlakatos szerkezetek gyártásához, HEGESZTŐ, LAKATOS
kollégát. Budapest, Őrs vezér tér.
06-30-340-7115
+ 20 éve működő gödöllői műhelyünkbe AUTÓSZERELŐ kollégát
keresünk! Bejelentett 8 órás állás,
bérezés megegyezés szerint! Jelentkezni a +3630-4666-930-as telefonszámon, illetve a pfgautokft@
gmail.com e-mail címen lehet.
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+ Munkatársat keresünk angol
nyelvű összetett adatfeldolgozó 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
+ 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.
+ Tisztítószerek és higiéniai
papírok kereskedelmével foglalkozó vállalkozás, B kategóriás jogosítvánnyal rendelkező
szállító kollégát keres, Kistarcsai telephelyre. Jelentkezés
önéletrajzzal: info@monomer.
hu, vagy 06-70-384-4945 telefonszámon.
+ A Kerepesi Napközi-Otthonos Óvoda ÓVODAPEDAGÓGUSOKAT keres azonnali
belépéssel határozatlan idejű
közalkalmazotti
jogviszonyban. Érdeklődni: Tajti Krisztina
óvodavezetőnél a 06-20-5598927 telefonszámon lehet.
+ ÁLTALÁNOS LAKATOS végzettséggel rendelkező szakembert keresünk karbantartó,
géplakatos munkakörre, a gödöllői Ipari parkba (MŰFÉM
Termékgyártó Kft.). Nyugdíjasok jelentkezését is várjuk. Bérezés megegyezés szerint. Jelentkezni a mufem@mufem.hu
e-mail címen, vagy telefonon a
06-70-417-9875 számon lehet.
+ CSOMAGOLÓI MUNKAKÖRBE nemdohányzó munkatársat keresünk, lehet nyugdíjas is. A munkavégzés helye:
gödöllői Ipari Park (MŰFÉM
Termékgyártó Kft.). Jelentkezni önéletrajzzal az alábbi
e-mail címen lehet: mufem@
mufem.hu
+ SZAKÁCSOKAT keresünk
éves állásra. Szállás – ellátás
biztosítva. Balaton – Mátra.
06-30-919-6478
+ Középkorú nő idős hölgy
gondozását vállalja akár ottlakással is. Káros szenvedé-
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lyektől mentesen, gyakorlattal
rendelkezem. 06-70-632-4190
+ Gödöllőn középkorú nő idős
ember gondozásába besegítene (heti pár alkalom). Tel: 0670-584-4535, 06-28-792-372
+ Vagyonőröket keresünk telephely őrzésére! Alkoholfogyasztás kizárva! Érdeklődni
lehet fényképes önéletrajzal:
toncso77@gmail.com
SZOLGÁLTATÁS

+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS
50 nyelven, anyanyelvi, diplomás,
gyakorlott szakfordítókkal! Kedvezményes árak. I.L.I Fordítóiroda,
Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.: 06-20556-2653, 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. 06-30747-6090
+ KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, tanácsadás. Irodák: Gödöllő, Szada. Tel: 30/5921856, 30/508-1380, 28/784-752
+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS,
fürdőszobák,
régi fűtési rendszerek, vízvezetékek felújítása. CIRKÓK, GÁZKÉSZÜLÉKEK,
KONVEKTOROK
karbantartása felújítása, javítása.
Tel: 06-20-9527-289, 06-28-476229
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+ SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon bizalommal,
házhoz megyek. Számítógép
szerelés, rendszer és programtelepítés, vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel: 06-30333-9201
+
DUGULÁSELHÁRÍTÁS
BONTÁS NÉLKÜL. Tóth Tamás 06-70-502-5620
+ KUTYÁUL ÉRZED MAGAD
ÉS ELEGED VAN BELŐLE?
Betegségednek lelki okai vannak, melyeket oldani lehet.
Szeretnéd visszanyerni az
uralmat életed felett? Gyere el
Te is egy kezelésemre! Betegségek lelki okait oldom 4 év tapasztalatával Gödöllőn. További infót, véleményeket a www.
ThetaGodollo.hu
oldalamon
találsz. A kezelés ára 9900 Ft.
Garantálom Neked, hogy a végén elégedetten távozol. Ellenkező esetben ingyen adom. Élj
kevesebb stresszel hosszabb
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ideig! Adsz esélyt magadnak?
Ha igen, KÉRJ IDŐPONTOT
MOST: 06-20-367-4274
+ LAKÁSOK, IRODÁK KÖLTÖZTETÉSE,
lomtalanítás.
Pianínó-, páncélszekrény szállítás. Hétvégén is. NEER TEHER 06-70-648-7660
+ DUGULÁS ELHÁRÍTÁS falbontás nélkül. Ázások csőtörések megszüntetése. Vécék tartályok csapok szifonok
cseréje. Csatorna kamerázás.
VÍZSZERELÉS.
06-20-4915089
+ Lapra szerelt BÚTOROK összeszerelése, csillárok, karnisok,
fali polcok, konzolok
felszerelése,
egyedi
méretű kis bútorok készítése, kisebb javítási, felújítási munkák
elvégzése. Hívjon bizalommal: 06-20-9463409

+ 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
+ VÍZSZIVÁRGÁS MŰSZERES KERESÉSE – javítása,
kamerás csatornavizsgálat.
Vízvezeték cseréje lakásban
és udvaron, ásással is. 0670-544-4050
+ REDŐNYJAVÍTÁS, GURTNICSERE akár 2 órán belül!
Új redőny azonnal megrendelhető! Péter úr, 06-20-3685888
+
SZOBAFESTŐ-MÁZOLÓ
TAPÉTÁZÓ. Kisebb, nagyobb
szobafestést, mázolást és tapétázást vállalok, ill. kerítések,
faházak lakkozását, kültéri
festéseket. Hívjon bizalommal.
Tel: 06-70-576-8925
+ Azonnali kezdéssel vállalok
HÁZÉPÍTÉST teljes kivitelezéssel, KŐMŰVES MUNKÁT,
BURKOLÁST,
VÍZSZERELÉST, TETŐJAVÍTÁST! Tel:
06-70-361-9679
+ MŰANYAG AJTÓK, ABLA-
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KOK forgalmazása, beépítése.
Redőnyözés: műanyag és alumínium redőnyrendszer, motoros is! Fix és mozgatható szúnyoghálók! 06-20-262-0289
EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS
+ 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
testi tünetek. Hogy hogyan?
Részletek: https://lelekemeles.
hu/szolgaltatasaink/lelekterapiak/hogyan-tudok-segiteni-neked Tel: 06-70-284-7530
Belák Anita
+ 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
OKTATÁS
+ ANGOL és SPANYOL nyelvoktatást vállal FILMSZINKRON, könyvfordítás, vizsgaelőkészítés és korrepetálás
területén jártas FIATAL, tapasztalt nyelvtanár. Tel: 06-70559-3918
+ NÉMET ÓRÁT ad gyakorlott
nyelvtanár kezdőtől a középfokig minden szinten és mindenkinek. Tel: 06-70-232-7133
+ Tapasztalt ANGOL tanárként
általános angol órákat, érettségire, középfokú nyelvvizsgákra
felkészítést, korrepetálást, beszédkészség fejlesztést vállalok. 06-20-358-6057
+ MATEMATIKÁBÓL korrepetálást, fejlesztést, felkészítést
vállal általános iskolai tanár.
Tel: 06-70-329-6405
+ Nehéz a MATEMATIKA?
Szívesen segítek! Felső tagozatos diákok korrepetálását,
tehetséggondozását vállalom.
Nyugdíjas matematika szakos
tanár. 06-30-990-6634
ADÁS-VÉTEL
+ RÉGISÉG. Pappné Szilvia
szakbecsüs díjtalan kiszállással vásárol antik bútorokat,
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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
+ SCHOLCZE PIANINO eladó
Gödöllőn kiváló állapotban.
06-20-520-1786
társkereső
+ Egyedülálló 60 éves férfi
korban hozzáillő párját keresi
hosszú távú kapcsolat reményében. Hívj bátran! Tel: 0620-618-3011
+ Életvidám nő társat keres
hosszútávra 65 éves korig.
Tel: 06-30-8525-467
utazás
+ A megszokott magas színvonalon szervezett 2020 évi kirándulásainkra invitállak Titeket,
Önöket. 1.) Varsó – Wroclaw
– Czestochowa. Július 6-11.
(6 nap) félpanzió. 133.000,-Ft/
fő. 2.) Itália közepén: Rimini –
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Ravenna – Gradara
– Assisi – San Marino. Szeptember 6-13.
(8 nap) teljes ellátás.
160.000,-Ft/fő.
Üdülés vagy/ és fakultatív
programok. Az autóbusz Gödöllőről indul
és odaérkezik. Érdeklődés: 06-30-268-5596
Tóthné Anci, 06-30311-1422 Ondrik Jutka
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
+ TRABANT 601 Special
-1990- érvényes műszakival,
megkímélt állapotban, második tulajdonostól eladó. Tel:
06-30-2850-144
+ CITROEN BERLINGO típu-

sú, 2012-ben gyártott személyautó eladó: 180.000
km, teljesen felújított. Irányár: 2 millió Ft. 06-30-9519844 (SMS-t kérek, visszahívom.)
EGYÉB
+ Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos
mézet közvetlenül a termelőtől! Repce, Akác-, Hárs-,

Akác-hárs-, Napraforgóméz.
720ml-es csavaros tetejű befőttesüveget cserébe elfogadok. Házhoz szállítás. Szabó
Méhészet Gödöllő, Lovas u.3.
28/417-913
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