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Új szakaszba lépnek a vasútfelújítási munkák, egyre
inkább a HÉV területére
tevődik át a munka látványos, az utazóközönséget
is érintő része. A következő időszakban végleg
eltűnik az egykori állomás
épülete, és új helyre kerül
a jegykiadó automata is,
ahol nem akadályozza az
építkezést és az utazók
számára is könnyen megközelíthető lesz.
A vágányépítések már
zajlanak, amint az egyik
elkészül, arra helyezik át
a forgalmat, és azután
kezdik el a másik kialakítását. A HÉV közlekedése
eközben zavartalan lesz.
Az egyik, a vasútállomással közös peron alapozása
már megkezdődött.
A HÉV területe már munkaterület, ahol
fokozott figyelmet igényel a közlekedés.
Fontos tudni, hogy az itt elhelyezett konté-
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Átalakul a HÉV
végállomása

nerek a kivitelezéshez kapcsolódó feladatok
ellátása miatt kerültek az állomásra, nem az
utasok számára! A HÉV-jegyeket és bérleteket továbbra is a jegykiadó automatából

lehet vásárolni, annak új helyéről az áthelyezést követően tájékoztatót fognak kihelyezni
a területen.
(folytatás az 5. oldalon)
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30 perc című műsorunk eheti vendége Koncz Péter volt. A gödöllői
gyepmesteri telep új vezetőjével a
menhely és a „gyepi” közötti különbségről, a telep folyamatos fejlesztéséről, a befogott kutyák örökbeadási
nehézségeiről beszélgettünk.

– Mikor kezdett el állatmentéssel foglalkozni, egyáltalán hogyan került a gödöllői gyepmesteri telep élére?
– Magánszemélyként már évek óta foglalkozom állatmentéssel. A gödöllői telep
élére 2020 január 1-jén kerültem, de ez
egy hosszadalmasabb folyamat volt, ami
másfél éve kezdődött. 2018-ban fogtam
egy kutyust, értesítettem a gyepmesteri telepet, Andi Attila jött ki, a telep akkori vezetője, elkezdtünk beszélgetni és egy nagyon
jó barátság alakult ki közöttünk. Egyszer
viccből megemlítettem neki, hogyha eljön
az idő és nyugdíjba megy, én szívesen
átvenném a telep irányítását. Aztán tavaly
februárban megkeresett, hogy december
31-én befejezi és szívesen átadná nekem
a vezetést, hogy ha valóban komolyan gondolom. Bevallom őszintén, nem sokat gondolkodtam, már másnap igent mondtam.
Így aztán 2019. április közepén elkezdtem
a gyepmesteri telepen dolgozni, mint állatgondnok, hogy megfigyeljem, megtanuljam
a telep működését.
– Mi a különbség a menhely és a gyepmesteri telep között?
– A legfontosabb különbség, hogy a
menhelyre le is adhatnak kutyát. Ez lehet
amiatt, hogy az illető megunja a kutyáját,
esetleg költözés vagy bármilyen életmódváltás miatt nem viheti magával. Ezzel
szemben a gyepmesteri telepnek, amit
az önkormányzatok finanszíroznak, az a
feladata, hogy az adott település közterületein ne legyenek kóbor ebek. A befogott
kutyákat megpróbáljuk beazonosítani és
visszaadni a gazdinak, ha ez nem sikerül,
akkor maradnak a telepen. Ilyenkor az állatok orvosi ellátást, chipet kapnak, érvényes
veszettség elleni oltást és ezután keresünk
nekik gazdit. Nálunk, a gödöllői gyepmesteri telepen altatás nincs, az a célunk, hogy
minden kutyus gazdira találjon.
– Pár évvel ezelőtt teljesen megújult a
gödöllői gyepmesteri telep…
– Sokáig 20 kennellel működött a telep,
majd 2018-ban elkészült még 13, így most
33 kutyust tudunk biztonságosan tárolni.
Ezen kívül van még öt nagy kifutónk, ahol
a jó magaviseletű kutyák gyakorlatilag reggeltől sötétedésig tudnak játszani, rohangálni. A problémásabbakat pedig egyesével
mozgatjuk.
– Terveznek még valamilyen fejlesztést?
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Az új falkavezér
zet az elmúlt pár évben. Egyre többen jönnek menhelyre, egyre többen szeretnének
örökbe fogadni és ezt jó látni.
– Tudnak valahogy változtatni az emberek szemléletén a menhelyes kutyák
befogadásával kapcsolatban?
– A gödöllői egy hétfőtől vasárnapig működő gyepmesteri telep. Mindennap lehet
hozzánk látogatóba jönni, amivel szerencsére egyre többen élnek is. Sok olyan család jön, amely első kutyát szeretne, de még
nem tudja, hogy mi is az a kutyatartás. Nálunk bele tudnak kóstolni, el tudnak jönni, el
lehet vinni a kutyákat sétálni, beszélgetünk
velük, tanácsokat adunk. Szerencsére egyre több ilyen látogatás végződik örökbefogadással.
Ami még nagyon fontos, hogy tavasztól
őszig iskolás csoportok jönnek hozzánk látogatóba, ezeken a látogatásokon a felelős
állattartásra próbáljuk a gyerekeket megtanítani, illetve olyan sztereotípiákat eloszlatni, mint, hogy „harcikutya” vagy „veszélyes kutya” nem létezik, mert minden kutya
olyan, amilyennek neveljük. Idén pedig mi
is szeretnénk kimenni iskolákba egy-egy
kutyussal és ott tartani előadásokat.
– Hogyan lehet Önöknél örökbefogadni egy kutyát?
– Nagyon szigorú nálunk az örökbeadás.
Nekünk nem az a lényeg, hogy
kikerüljön a kutya a telepről, hanem hogy családtagként menjen
haza. Először is elbeszélgetünk
a leendő gazdikkal, megpróbálunk mindent kideríteni. El szoktunk menni a helyszínre is, és
ha nem jó a kerítés, az például
kizáró ok. Ha mindent rendben találunk, akkor egy hét próbára megkapja a gazdi a kutyát. Ha itt is minden rendben megy, akkor
kaphatják meg végleg. Egy jelképes összeget, 6000 forintot szoktunk kérni az örökbefogadásért. Ez tényleg csak jelképes,
hiszen mi ennek a többszörösét költjük egy
kutyára az ivartalanítással, az oltásokkal és
a chippel.
– Mi a menete annak, ha valaki meglát
egy kutyát az utcán, kit értesítsen?
– Rengeteg telefonhívást, fényképet
kapunk, hogy most láttam egy kutyát a
buszról, most mentem el mellette, stb. Természetesen minden ilyen bejelentést ellenőrzünk, hogy valóban ott van-e még a
kutyus, de nagyon sokszor már elmennek.
Óriási segítség lenne a lakosok részéről,
ha lehet, próbálják megtartani a kutyát,
vagy ha belefér az idejükbe, akkor figyeljék, hogy merre megy az állat. Ez alapján
nekünk sokkal könnyebb befogni.
Jaeger Ákos

Koncz Péter
– Folyamatosan zajlanak a fejlesztések.
Tavaly elkezdődött a párakapu rendszer
felújítása, így nyáron kicsit hűsíthetjük a
kutyáinkat. Illetve van egy alapítvány, ami
támogat minket, tőlük kapjuk a napvitorlákat. Idén pedig elindítottam egy gyűjtést,
amiből sikerült 170 ezer forintot összegyűjteni, ebből a pénzből 10 kennelre tudtunk
ponyvákat venni, ami jól szigetel, valamint
az esőtől is véd. Természetesen a jövőben
a maradék kennelekre is szeretnénk felszerelni ezeket. A terveim között szerepel
továbbá nyárra egy kutyafürdető is. Jelen
pillanatban műanyag homokozókat használunk, amiket adományba szoktunk kapni,
de ez fogyóeszköz. Elkopik, eltörik, kilyukad. Viszont rettenetesen szeretnek fürdeni
a kutyák, úgyhogy próbálunk kitalálni valami tartósabbat.
– Mennyire nyitottak az emberek a
menhelyes kutyák befogadására?
– Sajnos, a mai napig nehéz menhelyes
kutyát örökbe adni, mert mindenki inkább
fajtatiszta kutyában gondolkodik. Bár úgy
veszem észre, hogy javult valamit a hely-
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Isteni elhivatás, szerepvállalás
– Az Önök életében fontos szerepet tölt
be a zene, ez jóllátható az országos zenei
táboron is, aminek a záróhangversenyét
évek óta a kastélyban rendezik. Mikor
indultak ezek a táborok és mit kell róluk
tudni pontosan?
– Bózsván, az egyik egyházi tábori központunkban már évtizedek óta összegyűlnek a zenészek egy körülbelül egyhetes
nyári együttlétre. Lelkes zeneértők és zenekedvelők, profi és félprofi énekesek vesznek
részt ebben a felkészülésben. A teljes stáb
egy körülbelül száz fős zenekar, énekkar
formájában áll össze. A tábor célja, a közösség építésen túl, a jótékonysági zárókoncert
létrejötte. Ezt a koncertet
már évek óta a Gödöllői KiHorváth Péter, a Gödölrályi Kastély Lovardájában
tartjuk. Ennek a bevételét
lői Hetednapi Adventista
pedig valamilyen helyi és
Gyülekezet lelkésze volt 30
nemes célra ajánljuk fel.
perc című műsorunk ven– Kiknek sikerült eddig segíteni?
dége. Szóba került az ad– Annak a híve vagyok,
ventista egyház társadalmi
hogy segítségnyújtás előtt
szerepvállalása, a gödöllői
egyeztessünk a várossal,
– Milyen tárhogy hol látják a legnagyülekezet és persze a jótésadalmi szegyobb szükségét a segítrepvállalása
konysági koncertek.
ségnek. Az első évben a
van az egymentőállomás kapott tőháznak?
lünk egy defibrillátort, a
– A világmásodik évben a polgármesteri hivatalban széles adventista egyházaknak, ami köhelyeztek el szintén egy ilyen életmentő ké- rülbelül 20 milliós közösség, alapvető
szüléket, a harmadik évben pedig a Patrónus célkitűzése, hogy a helyi szükségletekhez
Ház indulásához járultunk hozzá egy tekinté- alkalmazkodva vállaljon szerepet a társalyesebb összeggel. E három adomány együt- dalomban. Körülbelül 200 országban vates értéke meghaladta a másfél millió forintot. gyunk jelen, ezen országok közül többen
– Kikből alakult a gödöllői adventista jelentős kórházhálózatot tartunk fenn. Sajgyülekezet?
nos, ez Magyarországról nem mondható
– A hatvanas évekig bezárólag volt már ad- el, bár egy életmód-központ alapításának
ventista gyülekezet Gödöllőn, de a kommu- a tervei már előrehaladott állapotban vannizmus éveiben ellehetetlenült és megszűnt. nak. Kiemelném az ADRA Adventista SzeAz újraindításnak a terve a kilencvenes évek retetszolgálat segélyszervezetünket is,
legvégén realizálódott, én is akkor költöztem ami a világ negyedik legnagyobb civil sea városba, pontosan ezzel a céllal, hogy újra gélyszervezete. Főként a harmadik világlegyen a városban közösségünk. A gyüleke- ban végeznek olyan fejlesztéseket, amivel
zet alakulásakor körülbelül 10-12 főt tudtam nemcsak anyagi juttatásban részesíti az
összegyűjteni, akik támogatói vagy alapítói adott közösséget, hanem valamiféle életlettek a közösségnek. Ekkoriban még nem módbeli előrelépés, látásmódbeli változás
volt saját helyiségünk, ahol a hitéleti tevé- generálható. Például megtanítanak kutakenységeinket végezhettük volna. Először kat építeni vagy mezőgazdaságra képzik
családoknál gyűltünk össze, aztán amikor az embereket és azoknak a tevékenyséúgy éreztük, hogy már képesek vagyunk is- geknek az elsajátítását tűzik ki célul, amik
tentiszteleti körülményeket is teremteni, ak- az adott területen nagy lépést jelenthetnek
kor a zeneiskola adott otthont nekünk. Végül a fejlődésükben.
pedig a Nap utcában, egy családi ház átalaA gödöllői gyülekezet is próbálja az
kításával lelt otthonra a gyülekezetünk.
egészségügyi tevékenységekből kivenni
a részét. Többször rendeztünk életmódról
– Hány tagból áll?
szóló előadás-sorozatokat, életmódklubot
– 60 főből áll a gyülekezet és a szombati
tartottunk fent több éven keresztül, többször
istentiszteletek a fő programjaink, de többféle
jelen voltunk a Belvárosi Napokon különféle
ifjúsági kezdeményezésünk is van, volt. Teregészségügyi mérésekkel. Ezeket a jövőmészetesen vannak bibliaismereti alkalmaben is tervezzük megvalósítani.
ink, de ezen felül számos városi programot
– Bekapcsolódnak a város szociális inszerveztünk már. Nemrég például a függőségekről tartottunk egy sorozatot a MUZA-ban, tézményeinek a munkájába is?
ahova meghívtunk egy olyan szakembert
– Négy alkalommal rendeztük meg a „Fiaelőadóul, aki drog- és alkohol rehabilitációs talok Gödöllőért” programunkat, melynek keközpontot vezet 15 éve. De említhetném az retében padokat festettünk újra a városban,
ingyenes angol nyelvtanfolyamunkat is, vagy valamint városi rendezvényeket tartottunk
éppen a dohányzás leszoktató programun- és a helyi vállalkozókkal együttműködve
kat.
mindenféle tombolajátékot, sportversenye-

Horváth Péter
ket, fesztivál jellegű programokat szerveztünk. Támogattuk már az anyaotthont, a
családok átmeneti otthonát is. A fiatalok
közösségének az építése mellett az idősekre is szeretnénk odafigyelni. Éppen ezért a
gyülekezetünknek kiemelt programja, hogy
jelen legyünk szervezetten és önkéntes alapon az idősotthonokban. Amikor elmegyünk
egy-egy intézménybe, akkor az ének-zenei
ünnepi programokon túl (közel húsz zenész,
énekes és öt aktív illetve nyugdíjas zenetanár van a közösségünkben) elbeszélgetünk
az emberekkel, megkínáljuk őket sütemén�nyel, ajándékcsomagokkal. Lehetőség szerint minden egyes ottlakót felkeresünk. Azt
hiszem, hogy ebben van a fő értéke ezeknek a látogatásoknak.
– Középiskolai évei alatt nagyon magas szinten kézilabdázott, aztán gépészmérnöki diplomát szerzett, hogyan lett
végül mégis lelkész?
– Valóban nem vezetett egyenes út a
lelkészi hivatásig. A Veszprém kézilabdacsapatában játszottam az ifi korosztályig,
többszörös országos bajnoki címet szerző
csapatoknak voltam a tagja. Az egyik volt
csapattársam és barátom például a mostani szövetségi kapitány, Gulyás István. Aztán eljött az életemben egy pillanat, amikor
döntenem kellett, hogy a sport vagy más
hivatás. A gépész üzemmérnöki diplomám
után szerettem volna teológiát is tanulni,
csak úgy, hobbiból. Ekkor kezdtem érezni,
hogy a gépész tervezői pályát, amit elkezdtem, szeretném otthagyni, mert nem járta
át a testem, lelkem, szívem ez az egész
kérdés. Így jött a lelkészség egy budapesti
gyülekezetben, illetve nagyon sokáig ifjúsági vezetője voltam az egyháznak. Ha
visszatekintek erre az útra, akkor azt gondolom, hogy sokszor sikerült olyan helyzetbe kerülnöm, amikor meggyőződhettem
róla, hogy a lelkészi pályára az Isten hívott
el engem.
JÁ
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Okos városok
Okos megoldások

Budapest és Gödöllő képviselte
Magyarországot február végén
Izraelben azon a nemzetközi
konferencián, egyben expón,
amin a világ minden szegletéből érkező polgármesterek
cserélhettek eszmét, bővíthették ismereteiket és tapasztalataikat a jövőt jelentő „okosvárosokkal” kapcsolatban. Az
úgynevezett Muni World 2020
Expón, ami egy hatalmas kiállítással is társult, 34 ország
130 polgármestere jelent meg

meg az önkormányzatok meghatározó
szerepét
az
ország
működésében:
nem
az állam és
önkormányzatok közötti
harcról beszélnek és nem az
állam elosztó szerepéről, hanem arról, hogy mit tud tenni

Te l - A v i v ban, aminek szervezője az
Izraeli Önkormányzatok Szövetsége volt.
Gémesi
György polgármestere
egyben a
Magyar Önkormányzatok Szövetségének
elnöke is,
így többszörös „feladat” várta
a Muni World 2020 Expón. „Az
elmúlt időszakban a magyar
kormány is egyre szorosabbra
fűzi kapcsolatát Izraellel és ez
az önkormányzati szinten is
megjelenik. Igaz, Gödöllő már
közel tíz éve ápolja ezt a kapcsolatot, ami évről évre erősödik. Így talán elmondhatom, kicsit előrébb járunk ebben, mint
a kormány. A kétnapos rendezvény alatt számtalan előadásra, találkozóra, megbeszélésre
volt lehetőség” – fogalmazott
Gémesi György.
Köszöntők, előadások és
kerekasztal-beszélgetések is
voltak az önkormányzatokról,
azok feladatairól, lehetőségeiről. Izraelben nem kérdőjelezik

egy önkormányzat
az
állam
sikeres
működéséért. Nem
az önkormányzatok
megadóztatásáról,
h a n e m
azok önállóságáról
beszélnek.
Persze szabályozott
önállóságáról. És aki jobban teljesít, azt
hagyják még jobban teljesíteni.
Egészséges versenyhelyzet,
élet- és versenyképes települések – mondta a polgármester.
A konferencia egy hatalmas
kiállítással is társult: minden,
ami egy település életében előfordulhat. Sok új, jó megoldással. Okos megoldásokkal.
Emellett Gémesi György találkozott Gödöllő testvértelepülése, Beit Arye polgármesterével és a város vezetésével is.
A megbeszélésen szó esett az
idei évi nemzetközi táborról, a
diákcsere programról és a jövőbeli tervekről, amik tovább
erősítik a két település kapcsolatát.
A-J

Meghívó – „Gödöllő Városért” kitüntetés
Tisztelettel meghívjuk
2020. március 15-én (vasárnap) 16 órára
a Művészetek Háza Gödöllő színháztermébe a
„Gödöllő Városért” kitüntetés átadó ünnepségére.
Kitüntetettek:
Czédly Mónika, Kecskés József, GlaxoSmithKline Biologicals Kft.

Fáklyás felvonulás

A hagyományos felvonulás március 14-én, 18 órakor kezdődik.
A szokásoknak megfelelően a Petőfi-szobortól a Dózsa György
úti temető 1848/49-es emlékművéig tart a menet.
Tiszteletadás, koszorúzás az emlékműnél.

Felhívás koszorúzásra!

Tisztelt Ünneplő Közönség! Gödöllő város lakói!
Gödöllő város önkormányzata az 1848-as forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából ünnepi megemlékezést szervez
2020. március 15-én, 11.00 órakor a főtéren. Az ünnepi műsor koszorúzással folytatódik a Petőfi téren.
Kérjük az intézményeket, rendvédelmi szerveket, pártokat, civil
szervezeteket, ünneplő vendégeinket, hogy koszorúzási szándékukat szíveskedjenek legkésőbb 2020. március 12-én 15.00 óráig jelezni, hétfőtől péntekig 9:00-15:00 óráig a +36/70-338-1838-es telefonszámon, hogy a koszorúzás rendjét pontosan ki tudjuk alakítani.
Egyben kérjük, hogy a koszorúzás előkészületeinek segítése érdekében szíveskedjenek a koszorúkat az ünnep napján legkésőbb
10.30 óráig a helyszínre juttatni, megérkezésüket munkatársainknak
jelezni.
Szeretettel várjuk Önöket az évfordulóhoz kapcsolódó
valamennyi rendezvényre.
Ünnepeljünk és emlékezzünk együtt!
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Vasútfejlesztési munkák
(folytatás az 1.oldalról)
A HÉV-állomás túloldalán, a MÁV területén is folyamatos a munka. Az utazóközönség számára jó hír, hogy a hétvégén
megkezdték a perontetők fedését. Ez a
folyamat azonban hosszabb lesz, most
csak azokat tudják elvégezni, amihez nincs szükség
vágányzárra. Az elektromos
munkákhoz ugyanis a területen le kell kapcsolni a felsővezetéket, így azokra majd a
márciusi menetrend-módosítás után, az éjszakai vágányzár idején kerül sor, ez azonban csak néhány éjszakai
vonatot érint majd.
De nemcsak a vasútállomáson, hanem a pálya mellett is folyik a munka. A máriabesnyői szakaszon, a „nagybevágásban”
még mindig a víztelenítésen dolgoznak.
Itt hatalmas betoncsövek kerültek a földbe a rétegvizek elvezetésére.
Sokan várják, hogy a Köztársaság úti
felüljárót teljes egészében átadják a forgalomnak. Ehhez egy lépéssel közelebb
kerülünk, ha elkészül a hídra felvezető
lépcső, aminek a napokban a Köztársa-

ság úti oldalon
megkezdődött az
alapozása.
Mindezek mellett ha az időjárás
engedi, hamaro-

közlekedésre nem lesz szükség. A részletes vágányzári menetrend megtalálható a https://www.mavcsoport.hu/mavstart/belfoldi-utazas/vaganyzar oldalon.
san a területen futó utak építését, valamint az állomás előtti terület rendezését
is megkezdik.
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 már csak (a tervek szerint) módosított
menetrenddel jár, átszállásra, buszos

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.)

Karbantartás és fejlesztés az Alsóparkban
Az elmúlt hetekben már többször megírtuk, hogy folyamatosan dolgoznak a VÜSZI munkatársai a város
faállományának
rendbetételén,
ami egyaránt vonatkozik a beteg,
sérült növények
eltávolítására, a
közlekedési utak
űrszelvényeinek
megtisztítására,
a
beláthatóság
biztosítására, va-

lamint az elektromos vezetékeknél szükséges védőtávolságok
biztosítására.

A közelmúlt hatalmas szélviharai igazolták, nagy szükség van
a sokak által fájlalt beavatkozá-

a gallyazások, valamint a cserjék ritkítása. A tisztítás eredményeként a terület átláthatóbb és
fenntarthatóbb lesz,
valamint könnyebb
lesz a tisztántartása
is.
A tavaszias időjárás nemcsak a
parkokba, hanem a
játszóterekre is egyre többeket csal ki.

sokra.
A legutóbbi
szélvihar is megrongált néhány
hatalmas fenyőt az Alsóparkban, ahol épp jelenleg folynak

Az elmúlt hetekben valamennyi
körülkerített játszótér bejáratán
kicserélték a zárat és folyamatosan végzik a szükséges karbantartási munkákat is. Ennek során helyreállították az alsóparki

központi játszótér labirintusának
faszerkezetét is.
Szintén az Alsóparkhoz kötődik egy hamarosan megkezdődő fejlesztés, a futókör kialakítása, aminek a munkái a
tervek szerint március közepén
megkezdődnek. Az 1 km hosszú
létesítmény a Rákos-patak mentén, a Művészetek Háza mögötti
hídtól az Ady Endre sétányról a
parkba vezető hídig vezet, majd
onnan a parkon át visz vis�sza a kiindulási
ponthoz. A futókörre – amire
Gödöllő Város
Önkormányzata
pályázati forrásból 29.998.765
forint támogatást nyert – a
Magyar Atlétikai
Szövetség által
jóüváhagyott, az atlétikai pályáknál is használt gumiburkolat kerül. A fejlesztésről lapunk
következő számában bővebben
olvashatnak.
(ny.f.)
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Építéshatóság: már nem az önkormányzathoz,
hanem a kormányhivatalhoz kell menni!
A múlt év végén döntött
a parlament arról, hogy
elveszi a járásközpont
települések jegyzőitől
az építési engedélyek
kiadásának jogát, és
azt a megyei kormányhivatalokhoz telepíti át,
s március 1-jével ezek
a jogkörök elkerültek
az önkormányzatoktól,
mindössze a településképet érintő eljárások
maradtak a polgármesternél.
Akiknek tehát építési hatósági ügyet kell
intézni, már nem a Polgármesteri Hivatalba,
hanem a Kotlán Sándor utcába, a Járási Hivatalba kell menniük. A lakosság számára
leginkább ennyi a változás. De nézzük, mit is
jelent ez kicsit bővebben!
Az építésügyi hatósági eljárásokból eredő
feladatok, a bejelentésköteles eljárások (például a 300 m2 alatti lakóházak építése) már
eddig is a kormányhivatalok járási hivatalainál
voltak. Március 1-jével elkerültek az önkormányzattól azok az ügyek is, amik az építési
engedélyezési eljárások körébe tartoznak, a
300 m2 feletti lakóépületek, a gazdasági tevékenység folytatásához kapcsolódó iroda
– vagy üzlethelyiségeket, gyárak, valamint
azok a döntések, amik azokat az épületeket

érintik,
amik
engedély vagy
bejelentés nélkül, esetleg az
eredeti tervtől
eltérően valósultak meg és
fennmaradási
engedély kötelessé váltak.
De az építéshatóság hatáskör átalakítása
sok más területet is érint, így
például, ha valaki kereskedelmi vagy szállásengedélyt igényel, már nem elég a jegyzőhöz fordulni mint eddig, hanem külön meg
kell keresni más hatóságokat is.
A Gödöllő Város Helyi Építési Szabályzatában és a Településképi Rendeletben foglaltakat azonban továbbra is be kell tartaniuk
az építtetőknek. A helyi jogszabályban meghatározott rendelkezéseket a módosítás nem
érinti.
A kérdés az, hogyan tudják az önkormányzatok a településükön ezeknek a szabályoknak az építtetők általi betartását majd
ellenőrizni a jövőben, valamint az eltérő jogszabály-értelmezésből is adódhatnak konfliktusok.
KJ

Szigorításokra számíthatnak a KATA szerint adózók
A tervezett szigorítások oka, hogy a Pénzügyminisztériumnak küldött jelentések szerint feltűnően sokan
váltottak a kisadózó vállalkozások tételes adójára a
volt munkaviszonyosok közül. Jelenleg Magyarországon több mint 430 ezer vállalkozás a kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA). Ezek a vállalkozások
tételes adója az Európai Unió egyik legegyszerűbb
és legkevesebb adóteherrel járó adófajtája, amely a
kisvállalkozóknak kínál könnyítést, de a Pénzügyminisztérium szerint sokan visszaélnek ezzel a lehetőséggel.
Ezt támasztja alá a Pénzügyminisztérium friss
elemzése is, amely szerint, míg 2013-ban az adónem bevezetésekor a KATA-t választóknak mindös�sze három százaléka volt foglalkoztatott korábban,
addig ez az arány 2018-ra jelentősen megnőtt. 2018
végén az akkor mintegy 300 ezer nyilvántartott katás közül minden harmadik, a vállalkozás megkezdés
előtt alkalmazott volt, jellemzően munkaviszony keretei között foglalkoztatták.
Úgy tűnik ebben a folyamatban a Pénzügyminisztériumnak a NAV is a partnere, 2020-ban ugyanis az
adóhivatal kiemelt jelentőségű feladatnak tekinti a
bújtatott foglalkoztatás feltárását és visszaszorítását,
a valóságban munkaviszonyban történő foglalkoztatás kata mögé rejtésének megakadályozását – jelentette be az adóhatóság.
(bd)

figyelem!
megváltozott
a menetrend
Március
elsejével megváltozott a
mentrend a Volánbusz járatoknál.
A Volánbusz honlapján közzétett tájékoztatás szerint az alábbi gödöllői, és
Gödöllőt érintő járatok esetében változásokra kell számítani:
404 Gödöllő – Bag – Tura – Hatvan
405 Gödöllő – Aszód – Bag – Tura
412 Budapest – Gödöllő – Hatvan
414 Budapest – Hatvan – Jászfényszaru
422 Budapest – Gödöllő – Aszód –
Kartal Verseg – Erdőkürt
424 Budapest – Aszód – Kartal – Verseg – Erdőkürt
441 Budapest – Gödöllő – Jászfényszaru
444 Gödöllő – Vácszentlászló –
Jászfényszaru
451 Gödöllő – Veresegyház – Erdőkertes – Veresegyház – Gödöllő
455 Gödöllő – Veresegyház – Vácrátót – Vác
A változásokról bővebben a Volánbusz honlapján, valamint a szolgalat.
com-on és Facebook-oldalunkon tájékozódhatnak az érdeklődők.

A NAV-nál nem minden esetben
megy az azonnali fizetés!

Március 1-jével elindult az azonnali fizetési rendszer (AFR), amelynek
köszönhetően 5 másodpercen belül
megérkeznek a 10 millió forintos és
annál alacsonyabb összegű lakossági
átutalások a célszámlákra.
A változás azonban nem minden
esetben érvényes, a nyugdíjak és
a bérek a régi rendszerben érkeznek, mivel ezek a csoportos átutalások, ezek továbbra is napközbeni
elszámolásban érkeznek meg, míg
a nyugdíjfizetések továbbra is éjszakai elszámolásban kerülnek rá a
bankszámlákra. Ez vonatkozik a többi
olyan átutalásra is, ami a Magyar Államkincstárból (MÁK) érkezik.
A NAV azonban nem került bele
ebbe a körbe! Ezt különösen fontos
tudni a NAV felé történő utalások esetében. Épp ezért a NAV honlapján tájékoztat a tudniavalókról.
Ha valaki a saját bankján keresztül
utal a NAV-nak, akkor az utaló bankja
5 másodpercen belül továbbítja utalását a MÁK által vezetett adónemszámlára. Az adószámlákra érkezett
befizetések gyors azonosítására a
NAV kéri, hogy átutalása közleményrovatába az adószámát (ÁFA- és megyekóddal), illetve adóazonosító jelét

– az eddigi gyakorlatnak megfelelően
– tüntesse fel az utaló! Ennek elmulasztása, vagy téves adat megadása
esetén a NAV csak a manuális beazonosítást követően tudja a befizetést
figyelembe venni.
Az adóhivatal szerint, ha valakinek
például mondjuk, nullás igazolásra
van szüksége, de adótartozása van,
akkor az afr-en keresztül azonnal ki
tudja fizetni. Az esetleges adótartozás
ellenőrzéséhez adószámláját ügyfélkapu-hozzáféréssel, az eBEV-rendszeren keresztül egyszerűen lekérdezheti.
A NAV azonban felhívja a figyelmezt arra, ha valaki:
• postai csekken,
• az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszeren (EFER) keresztül
utalással,
• a NAV-ügyfélszolgálatokon POSterminálon,
• vagy VPOS-on keresztül internetes utalással fizet, akkor befizetései
a korábbi szabályoknak megfelelően
jelennek meg adószámláján. Ezek a
fizetési módok ugyanis még nem tartoznak az AFR-hez.
Forras: NAV.hu
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Megváltozott az országos tűzvédelmi szabályzat:
így érinti ez a gödöllőieket
Több ponton is megváltozott
az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ). A változás a
bel- és a külterületre vonatkozó
szabályokat egyaránt érinti, ám
továbbra is az egyes településeken is a helyi rendeletet kell
irányadónak tekinteni.
Szabadtéri égetés esetén a
főszabály, hogy szabadtéren
égetni TILOS, kivéve ha azt
jogszabály (az adott település
önkormányzati rendelete) külön
megengedi. A szabadtéri égetés
során száraz növényi hulladékon kívül egyéb hulladék égetése TILOS, belterületen és külterületen egyaránt.
Belterületen és külterületen növényi eredetű hulladékot
égetni csak abban az esetben
lehet, ha van erre vonatkozó önkormányzati rendelet, és akkor
is a rendeletben meghatározott
időpontokban és az abban foglalt feltételek mellett.
Városunk esetében tehát –
mivel a rendelet Gödöllő teljes
közigazgatási területére vonatkozik – mind bel- és külterüle-

ten, a közterületek és
az egyes, nem közterületnek minősülő
ingatlanok
tisztántartásáról, állagának
megóvásáról szóló,
14/2015. (V. 14.) önkormányzati rendelet
érvényes. Az ebben
foglaltak szerint, a
város teljes területén
„Közterületen, valamint ingatlanon belül
elszáradt
növényi
hulladékot kizárólag
pénteken 13 órától
18 óráig lehet szabadtéren égetni, egyéb időpontokban tilos.
Háztartási és egyéb hulladék
(műanyag, műanyaggal bevont
kábel, rongy, gumi stb.) égetése
tilos!”.
Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója legfeljebb
10 hektár egybefüggő területen
végezhet irányított égetést, abban az esetben, ha azt az adott
település önkormányzati rendelete engedélyezi. Az irányított
égetés terjedelmét, időpontját,

helyszínét (földrajzi koordinátákkal, helyrajzi számmal) a
megkezdés előtt 5 nappal a katasztrófavédelem területi szervéhez írásban be kell jelenteni.
Érvényben lévő tűzgyújtási tilalom idején az irányított égetés
végzése tilos.
Gödöllőn az érvényes helyi rendelet szerint az irányított
égetés tilos.
A kijelölt tűzrakóhelyeken történő tűzgyújtás (otthoni sütés –
főzés, bográcsozás stb.) tovább-

ra is megengedett. Fontos, hogy
a szabadban meggyújtott tüzet
ne hagyjuk őrizetlenül! Mindig
gondoskodjunk a megfelelő
mennyiségű oltóanyagról és legyen nálunk a tűz oltására alkalmas szerszám! Figyeljünk, hogy
ne legyen a tűzgyújtás környezetében könnyen lángra kapó,
éghető anyag! Külön figyelmet
fordítsunk arra, hogy szeles időben ne gyújtsunk tüzet, mert a
lángok így könnyebben továbbterjedhetnek.		
(BD)

Összességében nem romlott a közbiztonság pest megyében
Az előző évben elvégzett, és az idei esztendőre kitűzött rendőri feladatokról tartott
számvetést Pest megye rendőrfőkapitánya.
Dr. Nagy László r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos köszönetét és nagyrabecsülését fejezte ki a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság teljes személyi állományának
a szolgálatteljesítés színvonaláért, a társszervezetekkel, az önkormányzatokkal, a
polgárőrséggel, a civil szervezetekkel és az
oktatási intézményekkel való együttműködésért. Kiemelte az ügyészi és bírói szervezetekkel napi szinten tartott kapcsolat
gördülékenységét és zavartalanságát.
A főkapitány hangsúlyozta, hogy a megyében nem jelentkezett közbiztonsági
deficit, összességében nem romlott a bűnügyi helyzet, Pest megye továbbra is biztonságos. A közterületi szolgálat reagáló
képességét jó színvonalúra értékelte.
Az ország legnépesebb megyéjében az
elmúlt tíz évben folyamatosan csökkent a
rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények száma – tavaly a megye 13 rendőrkapitánysága közül nyolcban. A Gödöllői és
Váci rendőrkapitányságon mért növekedés
oka egy-egy olyan büntetőeljárás volt, mely
több ezer önálló ügyet generált, erről azonban majd a helyi kapitányság települési beszámolójában adnak bővebb tájékoztatást.
A megyében a felderítési eredményesség tavaly 8,1%-kal emelkedett az előző

esztendőhöz képest (41ről 49,1%-ra).
A kiemelten kezelt
bűncselekmények (emberölés, testi sértés, kiskorú
veszélyeztetése,
embercsempészés, garázdaság, önbíráskodás,
kábítószerrel kapcsolatos
terjesztői
tevékenység,
A tájékoztatón részt vevő Bajkó Norbert
alpolgármester lapunknak elmondta, a
rendezvényen elhangzott, hogy 2019-ben
a megyében 100 ezer lakosra 1413 bűnügy
jutott. A vagyon elleni bűncselekményeket döntően a lopás és az autólopás tették
ki, a közlekedési esetek többsége eddig a
megengedettnél nagyobb sebességből, a
szabálytalan irányváltásból és a meg nem
adott elsőbbségből adódott.

lopás, rablás, kifosztás, zsarolás, rongálás,
orgazdaság, jármű önkényes elvétele) száma tavaly 2,9%-kal csökkent.
A rablások száma 22,9%-kal, a közterületen elkövetett bűncselekmények száma
4,5%-kal csökkent. Tavaly öt emberölés
vált ismertté, a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársai minden gyilkosság
gyanúsítottját elfogták.

A főkapitány a 2020. évre kiemelt jelentőségű célként határozta meg a lakossággal, az ügyészséggel, a bírósággal, a civil
szervezetekkel, és minden együttműködővel való kapcsolat megőrzését, szorosabbá tételét. Fő feladatok között pedig helyet
kapott a közlekedési eredmények javítása,
a közterületen elkövetett jogsértések csökkentése és az olyan országos jelentőségű
rendezvények (Giro d’Italia, Forma-1 futam,
EURO 2020 labdarúgó Európa-bajnokság,
eucharisztikus világkongresszus) rendőri
biztosításának eredményes végrehajtása.
KJ
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Pályázati
felhívás
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Ismét gödöllői
kezdeményezéseket
támogat a Tesco

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.

Véget ért a Tesco „Ön választ, mi segítünk” akciójának hetedik fordulója, amelyben három gödöllői pályázatra lehetett
szavazni: a Gödöllői Fele-Más Egyesület a Sérült Gyermekekért, az Erkel Iskola Gyermekeiért Alapítványra, valamint az
Okos Ifjak Egyesülete pályázatára. Az 1. helyezett 400.000, a
2. helyezett 200.000, a 3. helyezett 100.000 forint támogatást
kap. A pályázat során az áruházban szavazhattak a vásárlók a
kasszánál kapott kuponokkal.
A Gödöllői Fele-Más Egyesület a Sérült Gyermekekért kapta a
legtöbb, 6182 szavazatot. Az egyesület a Gödöllői Nefelejcs Fogyatékosok Napközi Otthonában a közösségi tér kültéri bútorozására pályázott.
A
Fele-Más
Egyesület olyan
családokat
tömörít, akik otthonukban ápolják
fogyatékkal élő
gyermeküket. A
közösségi tér bútorzatának megújításával olyan
külső
helyszín
jön létre a gödöllői Nefelejcs Napköziben, amely megfelelő méretű és biztonságos
a napközisek, valamint a városi iskolákból érkezők számára. Ezzel egészséges és harmonikus környezetet biztosíthatnak a közös programokhoz és az együttlétthez, és hatékonyan tehetnek
az elszigetelődés ellen.
Az Erkel Iskola Gyermekeiért Alapítvány programja a tanulók
segítése az alulteljesítésről a tehetséggondozásig 3376 szavazattal végzett a második helyen.
Az alapítvány számára fontos, hogy a különböző képességű
tanulók mindegyike a saját tempójában fejlődjön. Ezért eszközbeszerzéssel szeretnék támogatni az iskolában kidolgozott programok megvalósítását, melyek segítik az alulteljesítő gyerekek
fejlődését (alapozó terápia, szenzomotoros integrációs tréning,
részképesség-fejlesztés), a diákok hatékonyabb tanulását (Tanuljunk tanulni! program és projekt), és a tehetséges tanulók fejlesztését (Gondolkodjunk együtt! és Táblajáték program).
Az Okos Ifjak Egyesülete a „Most mutasd meg! – Élményközpontú metakommunikációs tábor fiataloknak a sikeres felnőtté váláshoz„ elnevezésű progamja 1477 szavazatot kapott.
A program lényege, hogy segítse a gyermekeket és fiatalokat a
metakommunikációs jelek értelemzésében, amire sokan egyáltalán nem, vagy nem kielégítő mértékben képesek. Az egyesület élményközpontú táborában megismerik az alapokat, testbeszédük
jelentősen fejlődik, és egy olyan tudást kapnak a kezükbe, amit
tanulmányaik, majd később, az álláskeresés során kamatoztathatnak.
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Idén is helyszíne volt Gödöllő az Idegenvezetők Világnapjának
A Budapesti Kereskedelmi és
Iparkamara 1985 óta rendezi
meg minden év február utolsó
hétvégéjén az Idegenvezetők Világnapját, amire idén február 2023-ig került sor fővárosunkban és
néhány vidéki városban.
Idén a gödöllői program fő szervezését Sebő Györgyné, a Gödöllői Kertbarátkör elnöke vállalta. Február 22-én, szombaton
városunkban idén is színvonalas
programokkal várták a látogatókat. Az eseményt az elmúlt évekhez hasonlóan most is nagyfokú
érdeklődést övezte.
A közel 70 vendéget a Királyi
Váróban fogadta Kecskés Judit civil referens és Pataki Pál, a
Nyugdíjas Egyesület elnöke az
egyesület és a társszervezetek
– a Gödöllői Kertbarát Kör és Gödöllői Cukorbetegek Egyesületének – önkénteseivel együtt. Az
ünnepélyes megnyitó során Sebő
Györgyné és dr. Gémesi György
Polgármester köszöntötte a vendégeket, aki kifejezte köszönetét a szervezésért és mesélt a
turisztika, az idegenforgalom
jelentőségéről városunkban, a
fejlesztésekről és a hosszútávú
célkitűzésekről. A melegszívű fo-

gadtatás után a résztvevők két
csoportban ismerkedhettek Gödöllő nevezetességeivel. A Királyi Váróban dr. Lacza Gabriella
idegenvezető mesélt a műemlék
történetéről, érdekességeiről. Ezt
követően a vendégek egyik csoportja ellátogatott a Máriabesnyői
Nagyboldogasszony Bazilikába,
amit Six Edit, a Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesület elnöke mutatott be színes érzékletességgel, a
látogatást Kája Sándor gyönyörű
énekével kísért orgonajátéka tette emlékezetessé. A személyes
odafordulás szép példája, hogy
ide a vendégeket a Nyugdíjas
Egyesület tagjai saját személygépkocsijaikkal szállították el,

majd vissza a városközpontba,
hogy időt és fáradtságot spóroljanak számukra.
A résztvevők másik csoportját
Sebő Györgyné kalauzolta végig
a városközpont nevezetességei
mentén, amit a Városi Múzeumban tett látogatásukkal zártak, itt
Czeglédi Noémi muzeológus mutatta be „A magyar cserkészmozgalom” c. kiállítást. Mindkét túra a
Királyi Kastélyban ért véget, amit
a résztvevők a Világnap alkalmából díjmentesen látogathattak. Itt
megtekinthető volt valamennyi
kiállítóterem a „Rejtett kincsek”
c. időszaki kiállítással együtt, melyeket Juhász Mária, Marfics Erzsébet és Sebő Györgyné mutat-

Gödöllői orvosokat is jelöltek a
Szent-Györgyi Albert Orvosi Díjra!
A Goodwill Pharma az Egészségért Közhasznú Alapítvány harmadik alkalommal indította el a
Szent-Györgyi Albert Orvosi Díjat
az orvosok és az egészségügyi
szakdolgozók munkájának elismerésére.
2017-ben volt 80 éve, hogy Szent-Györgyi
Albert kutatásainak elismeréseképp átvehette az orvosi és fiziológiai Nobel-díjat. Az
évforduló alkalmából a Goodwill Pharma
az Egészségért Közhasznú Alapítvány hagyományteremtő szándékkal létrehozta a
Szent-Györgyi Albert Orvosi Díjat, amelyet
minden évben munkájuk elismeréseként
olyan orvosoknak szeretne adományozni,
akiket a szakmai zsűri és a páciensek is érdemesnek tartanak arra.
A díjra olyan szakembereket lehet jelölni,
akik cselekedetükkel megmentették betegük
életét, vagy a mindennapi orvosi munkájuk
során olyan elhivatottsággal praktizálnak,
melyben rendkívüli odaadással, tudományos
igényességgel és humanitárius szemlélettel
segítenek a hozzájuk fordulókon.
A díjra a nagyközönség jelölhetett orvost és/
vagy egészségügyi szakdolgozót egy sze-

mélyes történet megfogalmazásával, még
2019 őszén.
A jelöltek között van a Tormay Károly Egészségügyi Központ három orvosa is:
• Dr. Farkas Éva tüdőgyógyász, gondozó vezető főorvos
• Dr. Kostyál Anna pszichiáter, gondozó vezető főorvos
• Dr. Takáts Szabolcs nőgyógyász
A jelöltekre március 16-ig lehet szavazni az
alábbi linken:
http://szentgyorgyialbertorvosidij.hu/szavazas
A szavazás többlépcsős, ezért fontos,
hogy aki voksol, olvassa el a szavazás
menetéről szóló részletes tájékoztatást!

tak be, a Kastély előkertjeit pedig
Szlávik Jánosné, a Gödöllői Királyi Kastély Barátainak Egyesület
elnöke.
A vendégek között voltak a fiatalabb és az idősebb korosztályból
egyaránt, akik ez alkalommal is
nagyon méltatták az alaposan
megszervezett programot, a melegszívű fogadtatást, otthonos
légkört és viszik tovább városunk
jó hírét, az itt lakók szívélyes vendégszeretetét.
Az eseményről az előző évekhez
hasonlóan az egyesület fotósa,
Temesvári Gabriella készített
fotókat és videófelvételt, amit a
szervezők minden résztvevőnek
megküldenek a jól sikerült nap
emlékéül, mely ismét szép példája a civil kezdeményezésnek
és erőnek. Nagy köszönet érte
Sebő Györgynének és minden
önkéntesnek, akik segítették a sikeres lebonyolítást! A sok pozitív
visszajelzésnek köszönhetően –
mind a résztvevők, mind a szervezők részéről – a programot is
szeretnék folytatni, új tervekkel és
látnivalókkal. (Bővebben a szolgalat.com-on és Facebook-oldalunkon)
Kecskés Judit, civil referns

Színes, tartalmas
előadások a Gödöllői
Akadémián
A Gödöllő Városi Nyugdíjasok Egyesülete által
szervezett Gödöllői Akadémia az elmúlt évtizedekben már megalapozta hírnevét. Színvonalas, érdekes előadásai nem csak az idősek számára nyújtanak új ismereteket. Márciusban és
áprilisban három előadás vár az érdeklődőkre.
Március 20-án 16 órától az egészségügy legrangosabb kitüntetésével, a Batthyány-Strattman
László-Díjjal kitüntetett dr. Elek Ilona szemész
főorvos tart előadást az akadémia keretein belül.
A több mint négy évtizedes orvosi tapasztalattal
bíró doktornő a szemről, a látásról beszél majd,
és válaszol az érdeklődők témához kapcsolódó kérdéseire. Április 3-án dr. Krassay László
erdőmérnök várja a természetet kedvelőket.
Ezen a délutánon az erdőről, néhány különleges fáról és az emberről tart előadást, írók, költők, festők gondolataival és történeteivel gazdagítva. Természeti szépségekről bőven esik
majd szó április 17-én is, amikor Danis János
EFIAP/p fotóművész tart képes útibeszámolót
erdélyi útjairól. A csíksomlyói búcsúról vagy a
Gyilkos-tóról sokat hallhattunk már, de akadnak
olyan aprócska települések, amelyeket kevesen ismernek. Ilyenek a Homoród-menti falvak,
amelyekről ez alkalommal szó lesz.
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„Szép Magyar Beszéd” területi verseny az Erkelben
A „Kazinczy–díj Alapítvány –
Péchy Blanka emlékére” felkérésének eleget téve az idei évben először került sor az Erkel
Ferenc Általános Iskolában a
Kazinczyról elnevezett „Szép
Magyar Beszéd” országos verseny Gödöllő és környéke területi fordulójának megrendezésére.
A versenyt Péchy Blanka érdemes művész több, mint ötven éve hívta életre, és hamar
országos méretűvé vált. Középpontjában az értő-értető
olvasás áll, és a magyar beszédkultúra fejlesztését tűzte ki
célul.
A megmérettetés minden esztendőben két kategóriában zajlik: külön mérik össze tudásukat
az 5-6. évfolyam, és külön a
7-8. évfolyam versenyzői.
Minden nevező egy, a kiírásnak
megfelelő szabadon választott
szöveggel érkezik a versenyre, amelyet felolvas a zsűri és
a közönség előtt. Második feladatként egy kötelező szöveget
kell – a szöveggel való rövid
ismerkedés után – felolvasni.
Ezt a kötelező szöveget minden
esztendőben a Kazinczy-díj

emléklappal és kis ajándékkal
is kedveskedett.
A nagyon jó hangulatú délelőtt
vendéglátását a Gödöllői Erkel
Ferenc Általános Iskola közösségének egy kis csapata biztosította.

Alapítvány jelöli ki és küldi el a
rendező iskolák részére.
Az idei találkozóra 2020. február
20-án délelőtt került sor. A rövid
megnyitó műsor után, melyet az
intézmény tanulói adtak, Géczi
Ildikó, a Gödöllői Erkel Ferenc
Általános Iskola igazgatónője
köszöntötte a jelenlévőket.
Dány, Isaszeg, Pécel, Szada,
Vácszentlászló, Veresegyház
és Gödöllő 5-8. osztályos tanulói és kísérőik gyűltek össze
erre a délelőttre.
Mindkét kategóriában 17-17
versenyző nevezett 9 iskolából.
A zsűrizés nehéz feladatát No-

vák Lászlóné, Juhászné Bankó
Zsóka és Tóth Marianna vállalták, akik évek óta kísérik figyelemmel és értékelik a gyerekek
teljesítményét.
A zsűri a verseny eredményhirdetésén elsősorban a versenyzők magas szintű felkészültségét, illetve a szabadon
választott szövegek változatosságát és minőségét dicsérte. Mindkét kategória 1-3. helyezettje egy-egy oklevelet és
könyvet kapott, melyet a Kazinczy-díj Alapítvány biztosított a győzteseknek. Az iskola
minden résztvevőnek egy-egy

I. GÖDÖLLŐI PEDAGÓGIAI NAPOK
Szeretettel meghívjuk a bölcsődei, óvodai, iskolai nevelésben részvevő szakembereket, pedagógia munkát segítőket az I. GÖDÖLLŐI PEDAGÓGIAI NAPOK rendezvényére „Átmenetek” megsegítés címmel – 2020. 03. 26.-27.
Olyan témát kerestünk, amelyben bölcsődétől középiskoláig minden intézménytípus nevelői, pedagógusai érintettek, és
megszólíthatók. Mik lehetnek az átmenetek köré szerveződő programok tartalmi
fókuszpontjai, például az együttműködés
lehetséges formái az intézményi fokok pedagógusai között; együttműködés a szülőkkel; a bevezető szakasz módszertana;
a sikeres megküzdést segítő és megerősítő pedagógiai eljárások.
2020. 03., 26., csütörtök:
Program:
Csigabiga Családi Bölcsőde:
9 órától 9.30: Bölcsődebejárás
Gödöllői Mesék Háza Óvoda
9 órától 10.30: Óvodabejárás
10.30-12 óráig: Szakmai műhelybeszélgetés, tapasztalatcsere – Mit tesz a bölcsőde
és az óvoda az „átmenet” megkönnyítéséért?
Gödöllői Petőfi Sándor Általános Iskola
9 órától 10.30: Iskolabejárás
10.30-12 óráig: Szakmai műhelybeszélge-

Eredmények az 5-6.osztályosok kategóriájában:
I. Csóka Zoltán (6.o., Fabriczius József Általános Iskola, Veresegyház)
II. Varga Lili Csilla (5.o., Gödöllői Damjanich János Általános
Iskola)
III. Mezei Borbála Margit (5.o.,
Vácszentlászlói Szent László
Általános Iskola)
Eredmények a 7-8.osztályosok
kategóriájában:
I.
Gyuricza Emma (7.o., Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola)
II. Roska Dániel (8.o., Gödöllői
Hajós Alfréd Általános Iskola)
III. Jakab Benedek (8.o., Gödöllői Erkel Ferenc Általános
Iskola)
Az országos versenyre Gyuricza Emma jutott tovább.
Harsányiné Gilvácsi Györgyi

A Magyar Rákellenes Liga Gödöllői
Alapszervezete „ADD TOVÁBB A
MOSOLYODAT” közösségének programjai

tés, tapasztalatcsere – Mit tesz az iskola
az „átmenet” megkönnyítéséért?
2020. 03., 27., péntek:
Program:
Helyszín: Gödöllő Városi Könyvtár és Információs Központ
9 órától Regisztráció és megnyitó
9.30 – 12 óráig: Gyermeknevelés Európai
kitekintése az ÁTMENETEK tükrében: Dr.
Pálfy Sándor, a Debreceni Egyetem Tanszékvezető Főiskolai tanárának előadása
12.30 – 14 óráig: Gyermekközösségek
megismerése a szociometriai módszerével: Herbainé Szekeres Erika gyógypedagógus és Horváth Endre, az ELTE- BGGyK
Atipikus Viselkedés és Kogníció Gyógypedagógiai Intézet oktatója előadása
14.00 – 14.30 óráig: Iskolai jó gyakorlat:
Gubáné Csánki Ágnes intézményvezető
14.30 – 15 óráig: Bölcsődei és óvodai jó
gyakorlat: és Jámborné Petrovics Andrea
bölcsőde és gyermekfelügyelet vezető és
Dr. Pappné Pintér Csilla óvodavezető

Március 4., szerda, 16.00: ÖRÖMTÁNC Julikával
(Mi újság V.An? kávézó); 18 óra: Tudásklub dr. Baranya
István onko-pszichológussal (A pszichológus szerepe a daganatos betegek
hozzátartozóinak szolgálatában, Mi újság V.An? kávézó); Március 11., szerda, 14.00: „Szépek vagyunk” – Nőnapi
különkiadás tagjainknak sok meglepetéssel (Mi újság V.An? kávézó); Március 18., szerda, 17.00: HAHOTA JÓGAklub Aranyosi Ervin költővel (Mi újság
V.An? kávézó); Március 21., szombat,
19.00: A zuhanás sokkja (MáSzínház)
Március 25., szerda, 17.30: KÖZGYŰLÉS (CIVIL Közösség Ház)
Info: Vajek Andrea (06-70-778-3279;
addtovabbamosolyodat.mrlgdl@gmail.
com; Mi újság V.An? irodalmi kávézó a
gödöllői könyvtárban, Gödöllő, Dózsa
György út 8.)
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Nyolcadik Magés növénycsere
A Gödöllői klíma-klubot a GreenDependent
Egyesület alapította helyi civilek közreműködésével. A klub több mint 10 éve rendez
olyan informális találkozókat, melynek célja,
hogy a zöld életmóddal, klímaváltozással és
energiatakarékossággal kapcsolatos információkat mindenki számára hozzáférhetővé tegye, valamint, hogy motiválja, segítse,
támogassa a háztartások szintjén történő

változást és vállalásokat. A klubban a résztvevők, fiatalok és idősebbek, tea és házi sütemény mellett ötleteket, tippeket osztanak
meg egymással az energiatakarékosságról,
klímabarát háztartásvezetésről, valamint ar-

ról beszélgetnek, ki mit tehet otthonában a klímaválság ellen.
Ennek megfelelően ösztönözzük
a lakosságot a saját zöldség és gyümölcs termesztésére is. Így például a
tavaszi kertészkedésre, élelmiszertermelésre készülve, immár hagyományteremtő módon szervezi meg a
klub mag- és növénycsere programját, melyre ezúttal is
szeretettel várnak a
szervezők minden
érdeklődőt. Az esemény március 21én, szombaton 9 és
12 óra között lesz,
az elmúlt évekhez
hasonlóan a Városi
Piac melletti Fészek
üzletház kertjében.
Bárki hozhat és
vihet növényeket,
palántákat, magokat és
cserélgethet a kínálatból.
Érdemes készülni kicsi dobozokkal, zacskókkal, feliratokkal a cseréhez. A részvétel
mindenki számára nyitott és ingyenes.
A Gödöllői klíma-klub Facebook-oldalán
a klub által szervezett minden eseményről

értesülhetnek. A magcsere eseménye is
megtalálható és követhető, 8. Klíma-klubos
mag- és növénycsere néven kereshetnek
rá.
Varga Éva
GreenDependent

Új elnökség a teleki pál egyesületben
Tisztújító közgyűlést tartott városunk egyik
legnagyobb hagyománnyal bíró civil szervezete, a Teleki Pál Egyesület. A nagy létszámú
tagság szép számban képviseltette magát a
kiemelt fontosságú eseményen, amely tavaly
ősszel elhunyt elnökük, dr. Fábri Mihályra való
emlékezéssel kezdődött. Egy perces néma
vigyázban állás után Kája Sándor
mondott imát és énekelt, a megható pillanatokat Mészáros Piroska által készített zenés fotó-összeállítás
tette teljessé.
Dr. Süpek Zoltánné alapos és
körültekintő pénzügyi beszámolója
után következett dr. Jeney László
szakmai összefoglalója az egyesület 2019-ben végzett sokszínű
tevékenységéről. Részletes beszámolójában
külön kiemelete a tagok aktivitását, a programokon közel 400 fő vett részt. Ezek között
fontos szerepet kapott az egyesület fő célkitűzésének megfelelően Teleki Pál emlékének
őrzése, de szerveztek nívós előadásokat és
nem maradhattak el a népszerű kirándulások
sem, ahol a tartalmas kikapcsolódáson túl
mindig fontos az ismeretszerzés is. Nem csak
sokat, hanem messzire is utaztak, így jártak
többek között kétszer Erdélyben, Doberdóban
pedig három alkalommal is. Minderről számos
érdekes írás mellett a Teleki évkönyvben lehet

olvasni, amit hagyományaihoz híven az egyesület mindig erre az alkalomra jelentet meg.
Ezt követően kerültek átadásra az egyesület díjai a kiemelkedő tevékenységű tagok
elismerésének jeléül. A Teleki Pál Emlékérmet
idén dr. Fábri Mihályné Erzsike néninek adományozták, aki lelkes támogatója és láthatat-

lan háttérmunkása volt Miska bácsinak hos�szú éveken át, ezzel is nagyban hozzájárulva
a programok lebonyolításához, a szervezet
olajozott működéséhez. Az egyesület Köszönő Oklevelében Márton Danku István részesült magas színvonalú szakmai előadásáért
és útikalauzolásáért Doberdóban, valamint a
soproni ezred doberdó melletti hadi temetőjében végzett önkéntes munkájáért.
A rendezvényen megválasztották az egyesület új elnökségét, melynek számát 5 főre
növelték. Elnöknek dr. Jeney Lászlót, egyesületi titkárnak Kis Antalt, további elnökségi

tagoknak pedig Mészáros Piroskát, Némedi
Zoltánt és Pelyhe Józsefet választotta meg a
tagság egyöntetűen. Az új elnök köszöntőjében elmondta, hogy szeretnék folytatni Miska
bácsi örökségét, aki szívvel-lélekkel, magas
szakmai tudással vezette az egyesületet 20
éven át. Mindezt csapatban kívánják tenni,
ahol helyet kapott a tapasztalt idősebb
és a fiatalabb korosztály is. Már magát
a közgyűlést is együtt készítették elő és
így szeretnének dolgozni az egyesület
élén továbbra is. Az új elnök felvázolta a
terveket 2020-ra, ami különösen jelentős lesz az egyesület életében, ugyanis
idén ünneplik fennállásuk 30. évfordulóját. A hazai és több napos Erdélybe és
Lengyelországba tervezett kirándulások
szervezése – ez utóbbi szoros együttműködésben a Gödöllői Lengyel Nemzetiségi Önkormányzattal – már megkezdődött, és ebben
az évben is nagy figyelmet kívánnak szentelni
Teleki Pál emlékének és a történelmi hagyományok őrzésének.
A patináns egyesület az éves közgyűlését a
hagyományos Pogácsa Esttel zárta, ahol sor
kerülhetett a tagok közötti kötetlen beszélgetésre, a kapcsolatok ápolására és szorosabbá
fűzésére.
Kecskés Judit
civil referens
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otthont. Ennek kapcsán Bakos
Piroska, az európai uniós elnökség sajtófőnöke és Robák Ferenc akkori kormánybiztos, illetve
dr. Ujváry Tamás, a királyi kastély
ügyvezető igazgatója (kilenc évvel ezelőtt igazgató-helyettese)
mesélt az akkori viszonyokról,
az előkészítés és lebonyolítás

minden olyan nüansznyi részlet,
ami az akadálytalan lebonyolításhoz elengedhetetlen. A vendégek
hangsúlyozták, hogy a tökéletes
féléves működés annak is nagymértékben köszönhető, hogy
kiváló kapcsolatot alakítottak ki
a város vezetésével. Természetesen történtek kevésbé komoly
események is az elnökség idején, így Bakos Piroskának elveszett egy szoknyája, egy kastély
dolgozója lapáttal akart leütni egy
újságírót, aki századszorra tette

körülményeiről. Robák Ferenc
kiemelte, hogy ez az esemény
feltette Európa térképére Gödöllőt; olyan publicitást biztosított a
város számára, mint soha korábban. Természetesen szóba kerültek olyan „apróságok“ is, mint a
Lovarda berendezése: hol legyenek a tolmácsfülkék, a zászlók és

fel ugyanazt a kérdést: „ugye a
Lovarda nem készül el időben
az EU-s elnökségre?“, de zajlott
kötetlen beszélgetés is a résztvevők között, kint a szabad ég, egy
sátor alatt. Ha több részletre is kíváncsiak, akkor azt megtekinthetik a facebook.com/Godollonettv
oldalon.

Kastélyhistóriák és diplomácia

Február 28-án pénteken, a
Gödöllői Értékvédő Egyesület
szervezésében elevenítették fel
azokat a fontos történelmi és diplomáciai eseményeket, amik a Királyi Kastély falai között zajlottak,
közel 260 esztendőn keresztül.
Az esemény első részében Mészáros Beáta tekintett vissza
azokra a jelentős momentumokra, amik a mai napig meghatározzák a város történelmét. Így
szóba került többek között Mária
Terézia 1751-es látogatása, amikor 80 ezer lámpás világította
meg a kastélyt, de III. Viktor Emanuel olasz király sem maradhatott ki a sorból, aki sólyomvadászat miatt kereste fel Gödöllőt. A
rendszerváltás idején, 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.
De játszottak a színvásznon
olyan színésznők is, mint például
Sophia Loren vagy Gina Lollobrigida, akik ugyancsak megfordultak a patinás falak között (Steven
Spielberg is járt itt, de aztán úgy
döntött, hogy helyszínt módosít
valamelyik filmjének helyszínéül).
A diplomácia csúcsát viszont az
jelentette, amikor 2011 első félévében az európai uniós elnökség egyik magyarországi helyszínének Gödöllő (a kastély) adott

Erzsébet-klub a városi könyvtárban
2020. március 9.,17 óra
Milyen zenét hallgatott a királyné? Erzsébet kedvenc számairól beszél: Lázár Júlia tanárnő.
Sisi kiskorában apjától tanult
meg citerázni, később zenetanároktól zongorázni. A kastélyban nem volt hangszer Bécsből,
egy akkor még ismeretlen készítőtől rendeltek zongorát. Ignaz
Bösendorfer úr – mert így hívták
a fiatal szakembert – örömmel
teljesítette az udvar kérését. A
korabeli lapok így írtak az újdonságról: A hangjegytartó (kottatartó) díszfaragvány. „Isten áldd
meg a magyart” szöveg van kirakva hangjegyekből. Középen
koronás E-betű. A hangszer
talán Franciaországban megvan. III. Napóleon feleségének,
Eugénia császárnénak ajándékozták.
500 forintos adomány jegy (kávé
vagy üdítő) a helyszínen váltható 16.30-tól

A királyné és a muzsika
Az első Bösendorfer zongora
hazákban nagy valószínűséggel
a gödöllői kastélyban volt, közvetlenül a kiegyezést követően.
A királyi pár részére pihenő rezidenciának megvásárolt barokk
palota úrnője Bajorországból
hozta magával a zene szeretetét. Apja, Miksa herceg nemcsak
játszott citerán, hanem
komponált is
kisebb zeneműveket. Erzsébet maga
is játszott citerán, később
mandolinon,
majd ahogy
illik, zongorán.Lánya,
a
gödöllői
királykisas�szony, Mária

2020. március 3.

Valéria és barátnője négykezest
játszott szívesen. Nem lévén
hangrögzítés, zenét csak élőben lehetett hallgatni. Akkoriban mindenki Strauss zenéjért
rajongott, például a leghíresebb

szerzeményéért, a Kék Duna
keringőért, amelyet 1867-ben
mutattak be, vagyis egyidős a
kiegyezéssel. A kor ünnepelt
zeneszerzője, Liszt Ferenc műveit is szívesen játszotta Erzsébet királyné, vagy Brahmstól a
magyar táncokat. Hogy milyen
zenét hallgatott a királyné, erről
beszél majd – természetesen
bejátszásokkal kísért – előadásában Lázár Júlia tanárnő,
március 9-én, az Erzsébet-klub
következő összejövetelén, a gödöllői városi könyvtárban.
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A bagoly könyvesbolt ajánlata

Szerelemmel, szeretettel
Az emberek legtöbbször nem szeretik azokat, akik felforgatják az életüket. Legyen szó egy nemzetről, egy
vallási közöségről, vagy egy családról, az, aki kizökkenti
annak tagjait a megszokott, jónak gondolt békés mindennapokból,
nem sok jóra számíthat.
De legyen bármi is az
adott személy sorsa,
tettei, gondolatai önállóvá válva alakítják a világot. Hogy Ella életében
valójában ki indította el
a mindent megváltoztató folyamatokat, nehéz megmondani. Épp úgy
lehetett a férje David, aki munkát
szerzett feleségének, mint Scott,
lányának a fiúja, akivel Jeannette
épp össze akar házasodni, vagy
Michelle, aki épp „ A szerelem törvénye” című könyvről kér elemzést új
munkatársától. Amikor Ella 20 év feleség és háziasszony lét után ismét
munkát vállal, egy könyvkiadó azzal
bízza meg, készítsen elemzést egy
kéziratról. Amikor az épp súlyos lelki
válságban lévő nő saját gondolatait
olvassa vissza a regényben, felveszi a kapcsolatot az ismeretlen szerzővel. Ettől kezdve pedig mind mélyebbre és mélyebbre süllyed ebbe
a furcsa, Aziz Z. Zahara által elétárt
világba. A könyv és Aziz nemcsak a
szúfizmussal ismerteti meg, hanem

önmagával is. Az olvasó egyszerre
ismerheti meg a legnagyobb perzsa
szúfi misztikus filozófus és költő és
a tebrizi Samsz dervis nem mindennapi barátságának
történetét, és követheti
nyomon Ella és Aziz
kapcsolatának alakulását.
S ahogy megváltozik
az élete azoknak, aki
kapcsolatba kerülnek
Samsszel, úgy alakul
át Ella személyisége és élete is. Rúmi
és Samsz kapcsolatát számtalan
szemszögből ismerjük meg. Mintha beköltöztünk volna Konya valamelyik házába, hogy az ott élők
szemével lássuk, hogyan fogadják
a hétköznapok emberei, ha valaki
másként látja, másként ítéli meg
hitüket, cselekedeteiket, mint azt
megszokták. Ahogy Samsz felforgatja Konya lakóinak életét, úgy
forgatja fel a Aziz is Elláét. Lehet-e
szerelem a két külön világban élő,
egymással személyesen sosem
találkozott ember, a Bostonban élő
háziasszony és a világot járó fotós
között? És mire lesz elég ez az
érzelem? Mindez kiderül ebből a
rendkívül elgondolkodtató és fordulatos történetből.
(Elif Shafak: A szerelem 40 szabálya)

Bada Márta festészete:
Ez vagyok
Ez vagyok címmel nyílt meg
Bada Márta kiállítása a Levendula Galériában, különös álomszerű
világot varázsolva a helyiségbe.
A tárlatot dr. Gémesi György polgármester köszöntötte, majd dr.
Halász Levente geográfus nyitotta meg, aki elmondta: a gödöllői
művész munkái már gyermekkora óta jelen vannak az életében.
Ágya felett Bada Márta egyik
munkája függött, nagyszülei –
Halász József és Halászné Várady Ildikó – pedig rajongva tisztelték művészetét. Nagypapája,
mint egykori tanára, egyike volt
azoknak, akik bátorították, hogy
induljon el a festő pályán, és
Remsey Jenőhöz irányították, aki
elkezdte tanítását.
Bada Márta képeiről szólva úgy
fogalmazott: Azok a maguk va-

lóságában ábrázolják a cigányságot, nem szélsőséges eltúlzott
helyzetekben, nem egy stigmatizált csoport tagjaiként.
Kiemelte a képek gazdag szín-

világát, sokszor álomszerűségét. „Lenyűgözően érzékelteti a
létezés dualitását: az
életet és a halált, az
örömöt és a bánatot,
a jót és a rosszat, a
sötétet és a világost,
a megnyugtatót és a
félelmetest. Úgy fest,
amint lát: színesen,
élénken, vibráló lélekkel.”
A
rendezvényen
Dezső Piroska és Lu-

dányi Gergely működött közre.
A március 26-ig megtekinthető kiállítást Kecskés József rendezte.
(Több fotóval a szolgalat.com-on
és Facebook-oldalunkon.)
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Életműdíjat kapott Pécsi Ildikó
Ildikóról annyit jegyzett fel: ez a
lány, maga az élet. Szerintem ez
jellemző leginkább Pécsi Ildikóra.
A művészet sokszor arról szól,
hogy az élet rémes, néha meg arról, hogy csodálatos. Az, hogy az
élet milyen szép, azt Pécsi Ildikó
alakításai sugározták a leghihetőbben.”

Béres Ilona, Cserhalmi György,
Eperjes Károly és Pécsi Ildikó vehette át a Magyar Filmakadémia
Egyesület életműdíját február 28án este a Pesti Vigadóban, a Magyar Filmdíj 2020 – Magyar Mozgókép Szemle keretében.
A gála résztvevőinek levetítették
a díjazottak legemlékezetesebb
filmszerepeiből készített összeállítást.
Az elismerést, a hat darab nyolcágú csillag által alkotott szobrot
Novák Emil, az egyesület elnöke
adta át a művészeknek a laudálókkal közösen.
Pécsi Ildikót Szinetár Miklós köszöntötte, aki a főiskolán tanára
volt. – Nagyszerű művésznő, remek filmekkel és amikor az évek
elmúltak, akkor is tudta vállalni
magát iróniával, öniróniával és

tehetséggel – mondta a rendező.
Szinetár felidézte a kezdeti éveket. „Az én osztályomban végzett,
amely remek osztály volt. Egy
kollégám egy kísérlet során Pécsi

Szinetár Miklós visszaemlékezett,
hogy Pécsi Ildikó a főiskolára a
nyakában hatalmas kereszttel
járt be, ami akkoriban igencsak
kompromittáló volt. Egy párttitkárnő botrányt szeretett volna csinálni
ebből, Pécsi Ildikó viszont kitartott
a kereszt mellett. Ez a színésznő
sok-sok év után szocialista képviselő lett, és egyik fő tette volt, hogy
kiharcolta, hogy a méltatott színészek minimális juttatásban részesüljenek életük alkonyán. Akkoriban nem olyan volt a művészek
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sorsa, mint manapság. Pécsi Ildikó
lépése azt igazolja, hogy nemcsak
kiváló színész, de remek ember is.
Ő egy egészen különleges szín a
magyar színészek között – hangsúlyozta Szinetár Miklós.
Szinetár zárószavaiban Szabó
Istvánról is megemlékezett, mint
mondta, nagyon sajnálja, hogy ezt
a díjat nem veszi át.
A Kossuth-díjas Pécsi Ildikó száznál több filmben, tévéjátékban és
sorozatban játszott. Szerepelt többek között Az aranyember (1962),
A Tenkes kapitánya (1963), a Hat�tyúdal (1963), Mit csinált felséged
3-tól 5-ig? (1964), A koppányi aga
testamentuma (1967), N.N. A halál angyala (1970), Ballagó idő
(1975), Az ötödik pecsét (1976), a
Veri az ördög a feleségét (1977),
az Indul a bakterház (1979), A
névtelen vár (1981), a Ripacsok
(1981), a Te rongyos élet (1983),
a Linda (1984) és a Montecarlo
(2004) című filmben.

Dienes Lilla: Egyetlen év - gödöllői bemutató

A 2019-es Ünnepi Könyvhétre jelent meg Dienes
Lilla Egyetlen év
című regénye, a
gödöllői bemutatóra több mint
fél évet várni
kellett. Február
27-én a Gödöllői
Városi Könyvtár
és Információs
Központban azonban egy izgalmas beszélgetés résztvevői
lehettek az érdeklődők.
A könyv különlegessége, hogy
a fiatal írónő gödöllői, a mindvégig izgalmas, négy fiatal nő
életének fontos időszakát feldolgozó története is városunkhoz kötődik.
Dienes Lilla neve hallatán sokan elgondolkodnak, ami nem
csoda, az írónő ugyanis Nagy
Lillaként született és ma is sokan így ismerik. Ezen a néven

írta tudósításait lapunknak is
évekkel ezelőtt.
A
tudósításokat azonban az
egyetemi
évek
követték,
majd
a regény, pontosabban regények,
ugyanis
már készülnek az
újabb történetek.
Mint azt az Istók Anna által vezetett beszélgetésből megtudtuk, az Egyetlen év megírását
sok kutatómunka előzte meg,
amit a szerző legalább annyira
szeret, mint az írást. Kutatnivaló pedig bőven akadt a regény
során. A regényből Budapest
és Párizs mellett megismerhetjük a századforduló Gödöllőjét
(is). Megmártózunk a Gizella
fürdő habjaiban, cigányzenét
hallgatunk az Erzsébet szálló
vendéglőjében és meglátogat-

hatjuk Körösfői-Kriesch Aladárt
is. A történetben sok a valós
alap, az egyes személyekre,
események visszaköszönnek a
korabeli lapokban is. Mindezek
mellett a saját élmények is helyet kaptak, így például a gödöllői helyszín mellett Párizs, valamint a történetet indító baleset
is. A könyvben egyszerre jelenik
meg az irodalmi szöveg, a történelmi hitelességre törekvés, valamint a társadalmi problémák

bemutatása: ez esetben a nők
helyzete, kiszolgáltatottsága.
Dienes Lilla hősnői lázadó nők,
igaz, mindegyik másként igyekszik érvényesülni, megvalósítani önmagát - már amennyire
erre a kor lehetőséget ad.
Mint megtudtuk, sokan örömmel
fogadnák a történet folytatását,
főleg Ella életének további nyomonkövetését. Az Egyetlen év
olvasói mindenesetre várják a
folytatást.
(k.j.)

Hegedű – Kamarazenei hétvégék 2020
Beethoven a hegedűt elengedhetetlen hangszerként kezelte a grandiózus kamarazene repertoirjában. A legkülönfélébb együttesekben
és kamaraformációkban kap vezető szerepet a hangszer, általa nyer
új képességeket. A mester születésének 250-ik évfordulóját ünnepli a
világ és itt nálunk is négy hangverseny hirdeti a géniuszt a csodálatos
Gödöllői Királyi Kastély dísztermében, hazai és külföldi művészek tolmácsolásában.
Szabadi Vilmos mellett olyan külföldön és itthon koncertező magyar művészeket hallhat majd a közönség mint, Bársony Péter Liszt
Ferenc-díjas brácsaművész, Drahos Béla Liszt Ferenc-díjas fuvolaművész, Gulyás Márta zongoraművész, Kovács Péter hegedűművész és
Onczay Csaba Kossuth-díjas gordonkaművész. A finn TrioMe is érdekes művekből ad át egy csokrot a hallgatóknak Bársony Péter és Szabadi Vilmos művészek közreműködésével.
Bár a koncertsorozaton eredetileg meghirdetettek szerint a szingapúri Zhou Qian és a világ egyik elsőrangú, hannoveri versenyéről is
ismert Youjin Lee is fellépett volna, az ő szólóestjük azonban elmarad.
Helyettük március 12-én Marczi Mariann(zongora) és Szabadi Vilmos
ad koncertet, március 13-án pedig a Kovács Péter (hegedű), Fülei Balázs (zongora), Varga István (gordonka) trió estje várja a közönséget. A
hangversenyekre 2020. március 7-én, 12-én, 13-án és 14-én kerül sor
a Gödöllői Királyi Kastély dísztermében. A koncertekre a gödöllői lakosok kedvezményesen, 2000 forintos áron vásárolhatnak jegyet.
(További információ: www.kiralyikastely.hu)
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Jazz Klub:
Zséda dupla koncerttel jön
rozat vendégeinek sorában: Zséda
lép fel, mégpedig két alkalommal,
17 órai és 20 órai kezdettel.
Különleges lesz az áprilisi rendezvény is: a Jazz Klub 4. születésnapjára Csányi István egy kis vis�szatekintést szervez. Április 17-én

ves zenészcsalád két tagja is játszik, Oláh
Krisztián testvérét, ifj. Oláh Kálmánt (szaxofon) is hallhatták az érdeklődők.
A következő esten, március 12-én igazi
sztárvendéget köszönhetünk a koncertso-

a négy évvel ezelőtti első koncerten
fellépő Swing à la Django zenekart
hallhatja majd a közönség, a vendég pedig a Talamba ütőegyüttes
lesz.				
JC

Fotó: Csányi Eszter

Továbbra is töretlen sikernek örvend a Jazz
Klub, ami az első félévben is kiváló koncertekkel várja a műfaj kedvelőit. Ezt jól
pédázza, hogy a Királyi Váróban február
20-án a 2015-ös Montreux-i Jazzfesztivál
döntősének, Oláh Krisztiánnak a zenekara várta a közönséget. A quartetben a ne-

ismét impro fesztivál
A Művészetek Háza Gödöllő, a Club Színház és a Magyar Szín-Játékos Szövetség 2020-ban is megrendezi az immár hagyományossá vált Improvizációs bajnokságát. Az elődöntők után március 14-én, 10 órától Gödöllőn, a
Művészetek Házában kerül sor az országos döntőre.
A rendezvényen diák és felnőtt színjátszók 4-4 fős csapatai mérik össze
tudásukat a 2020-as év Magyarország Improvizációs Bajnoka címért.
Az elmúlt évek gyakorlatához híven az országos elődöntő helyszíneiről
(Békéscsaba, Budapest, Debrecen, Gödöllő, Pécs és Vasvár ) érkeznek
a legjobb, négyfős – tetszés szerinti fantázianéven szereplő – csoportok. A
szervezők több mint tíz csapatra számítanak.
A versenyzők 5-6 különböző improvizációs feladatot kapnak. Az egyes feladatokra való felkészüléshez általában 10 perc áll rendelkezésre. A játékidő
az esetek többségében 3-3 perc. Játékvezető: Halász Tibor, aki a helyszínen
teszi közzé a játékszabályokat és a feladatokat.
Az egyes feladatokat szakemberekből álló zsűri (Regős János - a Magyar
Szín-Játékos Szövetség elnöke, Lukács Gabriella – színész-dráma tanár és
Horváth Panna – színháztudomány) pontozással értékeli, majd ennek alapján alakul ki a végső sorrend és derül ki, hogy ki lesz a 2020-as év Improvizációs Bajnoka.
A döntőben idén is szurkolhatunk gödöllői versenyzőknek, a Club Színház
Úriemberek elnevezésű formációjának (Gecse Gábor, Földvári Ármin, Szabó
Roland és Fehér Noé).
(kj)
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– Milyen ember
volt Fedák Sári az
Ön szemében?
– Az életét kutatva megismerhetjük
mennyire
segített
másokon, a pályatársakon, a barátain.
Nagylelkű volt. Hatalmas volt a munkabírása. Ha kellett,
húsz órán át próbált egy nap. Néha
hetekig csak három-négy órát aludt
egy-egy bemutatója
előtt.
Maximalista
volt. Ezt támasztja
alá például az is,
hogy megtanul németül angolul,
franciául, olaszul, hiszen hívják
Bécsbe, Németországba, Amerikába, Franciaországba, Olaszországba szerepelni. Azt vallotta,
csak akkor lehet jó színésznő, ha
beszéli azt a nyelvet, amin játszik,
mert értenie kell, mert csak akkor
jöhet lélekből a játék, ha tudjuk,
mit mondunk. Az ő élete a színház
volt és a színjátszás.
– A politika kétszer is közbeszól
az életében.
– Tudjuk, hogy mindkét világháború után politikailag meghurcolták.
De mindig képes volt felállni. Nem
volt se jobb-, se baloldali érzelmű.
Egészséges nemzeti érzelmű ember volt, aki szerette a hazáját és
hatalmas fájdalmat érzett, amikor
a szülőföldjét elszakították a szü-

Valós képet adni Fedák Sáriról
Beszélgetés Szűcs Nellivel
A Művészetek Háza színháztermében március 19én láthatja a közönség
Szűcs Nelli önálló estjét,
ami a magyar színházi élet
egyik meghatározó alakja,
Fedák Sári életét mutatja be. A Nemzeti Színház
előadása nemcsak emléket
állít a neves színésznőnek,
hanem igazságot is szolgáltat. Az előadásról a primadonnát megelevenítő, és
a darabot író és színpadra állító
Szűcs Nellivel beszélgettünk.
– Hogyan jött az ötlet, hogy Fedák Sári életéből csináljon önálló estet?
– Elsősorban azért volt vonzó nekem, mert találkozik a sorsunk,
hiszen ő is Beregszászról származik, akárcsak én. Először is
beregszásziként nyúltam hozzá a
darabhoz. Ennek egyik oka az a
sok rossz pletyka volt, amit anno
hallottunk róla.
A naplóját olvasva szembesültem
azzal, hogy teljesen másnak állította be őt az egykori politika, mint
amilyen a valóságban volt. Ahogy
egyre jobban elmélyültem az
életében, rájöttem, mennyi mindenben hasonlítunk. Ő abban az

épületben látott először színházi
előadást, ahol ma a Beregszászi
Színház található és ahol én is
játszottam. Úgy éreztem, hogy az
önálló estemet csak Fedák Sári
alakja köré rendezhetem.
– Milyen hosszú kutatómunka
előzte meg a darabot?
– Amikor készültem erre az előadásra, nekem is tanulmányoznom kellett az életét. Természetesen a memoárok adták az alapot,
amiket feldolgoztam, de emellett
számos anyagot, cikkeket, kritikákat, visszaemlékezéseket olvastam róla. Azután kapcsolatba
kerültem a leszármazottakkal.
Amikor a forgatókönyv elkészült,
majdnem dupla mennyiségű
anyag volt, mint ami most az előadásban látható.
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lőhazájától. Nem szolgálta ki a
kommunistákat, és nem szolgálta
ki a nyilasokat sem. A barátai magára hagyták, miután kiengedték
a börtönből. A száműzetésben
szinte senki sem nyitotta rá az ajtót. A vidéki lakosság volt az, aki
segítette, aki ételt vitt neki, mert
ők nem felejtették el, hogy egykor
nekik játszott, őket szórakoztatta.
– Közismert Molnár Ferenccel
való hosszú kapcsolata és házassága.
– Molnár a darabjaiban egy jóságos ember lelkét dolgozza fel, miközben a valós életben azt olvassuk a visszaemlékezésekben,
hogy milyen, szó szerint vérre
menő csatákat vívtak egymással. Ez egy se veled, se nélküled
lévő szerelem volt. Ugyanakkor
a másik oldalon ez egy nagyon
nagy szerelem lehetett mindkét
fél részéről. Úgy érzem, nekem,
mint beregszászi lánynak a kötelességem, hogy egy valós képet
juttassunk el végre a közönséghez, hogy megmutassuk, milyen
is volt ez a nagyszerű színésznő,
ki volt ő valójában. Vannak, akik
eljönnek megnézni az előadást
és utána írnak nekem, hogy
ők mindezt nem is tudták, és a
darabnak köszönhetően kezdenek el vele foglalkozni. Nagy
megtiszteltetés, hogy ennek én
is részese lehetek. (Bővebben
a szolgalat.com-on és Facebook-oldalunkon.)
-pts-

Közművelődés, Együttműködés, Kommunikáció, Szórakozás
Fiatal kezdő és tapasztalt közművelődési szakemberek cserélték
ki tapasztalataikat a Művészetek
Házában a KEKSZ – azaz Közművelődés, Együttműködés, Kommunikáció, Szórakozás – konferencián, február 27-én. A rendezvényt
a MUZA és a Magyar Népművelők
Egyesülete hívta életre, az Emberi
Erőforrások Minisztériuma támogatásával.
Az egésznapos rendezvényen
többek között olyan kérdésekre keresték a választ, mint például: Mit
gondol a fiatal generáció a közművelődésről? Milyen gondolatmenet
mentén haladnak a szakma „nagy
öregjei”? Milyen elképzelései és
ötletei vannak a szakembereknek
a kulturális élet és a közösségszervezés reformját illetően?
A konferenciát Fekete Péter, az
Emberi Erőforrások Minisztériuma
kultúráért felelős államtitkára nyitotta meg, aki méltatta a közművelő-

dési szakemberek munkáját. Róluk
szólva kiemelte, hogy ma már törvény rendelkezik arról, hogy minden településen kell közművelődési szakembernek lenni. Felhívta a
figyelmet arra is, rendkívül fontos,
hogy ők jól ismerjék azt a közeget,
ahol dolgoznak, legyen az kisfalu
vagy nagyváros. Fekete Péter úgy
fogalmazott: A konferencia alapja
lehet egy nemzetközi tanácskozásnak.

A résztvevők többek között eszmét
cseréltek arról, hogyan látják a közművelődés jelenét
és jövőjét az egyetemisták, de voltak
workshopok és pódiumbeszélgetés,
aminek középpontjában a kommunikáció állt.
Kovács Balázs, a
Művészetek Háza igazgatója lapunknak elmondta, ebben a szakmai körben nem volt még ilyen
konferencia, és újdonság volt az is,
hogy a konferencia nem a hagyományos előadásokról szólt, hanem
interaktív beszélgetésekről, komoly
vitákkal. Novák Péter segítségével valódi párbeszéd alakult ki a
résztvevők között, s ez volt a rendezvény egyik célja. Mint mondta,
nagyon sok kérdés felmerült a ge-

nerációs különbségek, szakadékok
kapcsán, valamint szóba került a
közművelődési szakemberek oktatásának felelőssége, hiányosságai
és a szakmai korlátok is. Eredményként könyvelte el azt is, hogy
sikerült megszólítani azokat a fiatal
közművelődési
szakembereket,
főiskolásokat, akik egyébként nem
járnak konferenciákra. Mint mondta, szeretnék, ha a most lezajlott
tanácskozásnak még az idén lenne
folytatása. Kiemelt, hogy a szervezésbe a gödöllői és az ország más
részeiből érkezett fiatalok is bekapcsolódtak, amit Bordás Istvánnal, a
MANE elnökével különösen fontosnak tartottak.
Kovács Balázs megerősítette a Fekete Péter által felvetetteket, hogy
szerentének ebben a körben egy
nemzetközi konferenciát szervezni
a V4-ekkel közösen, hogy megismerjék egymás jogyakoratait.
(b.j.)
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Kávéházi történetek: a Gundel titkai

A Tyúkketrectől a világhírnévig
Komoly titkokra nem derült fény a hosszabb
szünet után ismét jelentkező Kávéházi történetek vasárnap délutáni kiadásából, ám a gödöllői Királyi Váróban megrendezett izgalmas
beszélgetésből sok mindenkiben „összeállt a
kép” a világhírű budapesti Gundel étteremmel kapcsolatban. Gundel Károllyal, a német
Gundel család hírnevet megalapozó Gundel
János leszármazottjával és
Saly Noémi történésszel
L. Péterfi Csaba és Buka
Enikő beszélgetett – utóbbi vidám korabeli dalokat
is előadott, őt Fodor László
kísérte zongorán.
Már akkor képző- és
előadóművészek,
közismert és híres személyiségek, politikusok kedvelt helye volt az az étterem, amit
1910-ben Gundel Károly
hosszú távra bérbe vett Budapest székesfővárostól. A
világszerte jól ismert Gundel étterem alapjait Wampetics Ferenc fektette le,
akinek első vendéglője, a
Tyúkketrec, ami a mai Benczúr és Rippl-Rónai
utca sarkán volt. Wampetics pedig a cégérét,
a Tyúkketrecet átvitte magával a Városligetbe
is, ahol 1889-ben hozta létre éttermét, aminek
ma is látható épületét 1894-ben építtette fel.
A Wampetics már-már szimbiózisban létezett az állatkerttel – fogalmazott Saly Noémi.
A boldog békeévekben, amikor a ligetben
fiákerek és úrlovasok nyüzsögtek, kimenős
katonák grasszáltak és csinos hölgyek sétáltak, a városligeti tó partján egyszerre akár
5000 vendég is helyet foglalhatott az egymás

mellett elhelyezkedő Wampetics étterem,
Weingruber kávéház és Gerbaud cukrászda
asztalainál.
A magyarországi Gundel család névadási
szokásaitól eltérő legifjabb Gundel Károly (a
fiait Tamás és Fülöp névre keresztelték) elmondta, hogy főként a nagymamájával tudott
beszélgetni a régi idők sztorijairól. A bajoror-

szági Ansbachból, egy jónevű pékcsaládból
származó Gundel János (eredeti nevén Johann Adam Michael) 1857-ben, 13 évesen
jött Budára szerencsét próbálni. Egész jól sikerült. Dédapja szívvel-lélekkel és nem utolsó
sorban szaktudással vezette az éttermet, így
hamar fogalommá vált a Gundel név. Saly Noémi hozzátette, az ő nevéhez fűződik a magyarországi vendéglátóipari oktatás létrejötte
is. Gundeléknek olyannyira jól ment, olyan kitűnő érzékkel volt megáldva, hogy Budapest
főváros később rá bízta a Gellért Szálló és a

Royal Szálló éttermének vezetését is.
A hírnévért azonban keményen meg is dolgoztak! Ételek sokasága köthető a Gundel
névhez. A legtöbben persze a híres palacsintára gondolnak, ám pont az nem az ő ötletük
volt, hanem Márai Sándor feleségéé, Loláé,
így Márai-palacsinta néven szerepelt az akkori étlapon. Ám a második világháború után
a külföldre emigrált Márai neve
nem maradhatott továbbra is az
étlapon; így lett gyorsan átkeresztelve Gundel-palacsintára. Csak
néhány a legfontosabbak közül:
a Gundel-fogas, -tokány, -saláta,
Jókai-bableves, Feszty-bifsztek
vagy a palócleves.
Saly Noémi ezt azzal egészítette ki, hogy a magyar konyha „megszelidítése” nekik köszönhető. Az,
hogy a magyar ételekhez ne csak
a csípős íz vagy a zsírban tocsogó kaja képe társuljon, roppant
sokat tettek. Például a francia és
az olasz konyha kifinomultságát is
behozták Magyarországra.
Érdekesség, hogy az emberek
zöme még mindig azt hiszi, hogy
az ő tulajdonukban van a Gundel étterem –
mesélte Károly. Pedig azt 1949-ben államosították, és nem kapták vissza a rendszerváltozás utáni kárpótlás során. Az éttermet
és magát az épületet még 1988-ban 8 millió
dollárért eladták, a család később a jó kapcsolat fenntartása érdekében hozzájárult a
névhasználathoz.
Tatár Attila
Bővebben: szolgalat.com vagy
facebook.com/godolloiszolgalat

Kemény fúvós esték – hatalmas sikerrel
zenekar tagjai pedig nem csak kiváló játékukkal hozták a formát, hanem a stílushoz igazított megjelenéssel is.
A közönség minden eddiginél nagyobb
ovációval, szűnni nem akaró vastapssal
jutalmazta a látványos előadást, abban
a reményben, hogy – ahogy korábban
is volt már rá példa – nem csupán ezen
a két estén volt hallható az összeállítás,
ami ismét új oldaláról mutatta be a gödöllői fúvósokat.
(kj.)

Fotók: Váraljai János

A Gödöllő Városi Fúvószenekar már
nem egyszer szerzett meglepetést
a közönségnek. Az idei „Tavaszváró
koncert” azonban több szempontból is
rendhagyóra sikeredett.
A zenekar idén tavasszal is a „kön�nyű” műfajba kalandozott, ez alkalommal rockzenei körutazásra indultak, felelevenítve az elmúlt 50 év legnagyobb
slágereit. Úgy tűnik, az ötlet jónak bizonyult, hiszen mindkét koncerten telt
ház várta a zenészeket és a két ven-

dég előadót, akiknek
előadásában a Queen,
Santana, Tina Turner,
Eric Clapton, a The Doors, az AC/DC, a Deep
Purple, Phil Collins és
Bon Jovi dalainak fúvószenekari feldolgozásai
szólaltak meg, két kiváló énekművész, Ress
Hajnalka és Solti Ádám
közreműködésével. A
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Aladár napi művészeti est
hagyomány és értékápolás

Körösfői-Kriesch Aladárra, az egykori gödöllői művésztelep alapítójára emlékeztek a már hagyományosnak számító Aladár napi
művészeti esten. A Frédéric Chopin
Zenei AMI hangversenytermében
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Emma (cselló), Szalay Gergő (zongora) és Várallyay Eszter (hegedű)
működött közre.
Az alapítvány által kitüntetettek
közül ez alkalommal
Szekeres
Erzsébet

Választott témáit, munkáit ökumenikus szemlélettel közelíti meg.
A beszélgetés során a közönség
átfogó képet kaphatott a művész
munkásságáról, meseillusztrációitól egyházi témájú művein át meseszőnyegeiig – ezekből a gazdag
anyagokból vetítés segítségével
kaptak ízelítőt.
Szekeres Erzsébet elmondta, mindig arra törekedett, hogy amit tovább ad – bármely témában – igaz
legyen. Ez sok tanulást kívánt, de
ezt sosem bánta. Fontosnak tartotta kiemelni a múlt megismerését és
értékeinek ápolását. Úgy fogalmazott: „Aki múltját nem ismeri, jelenét
nem érti, jövőjét nem építi.”
(Még több fotóval a szolgalat.comon és Facebook-oldalunkon.)

Frédéric Chopin
Zenei AMI programjai

Március 12., csütörtök, 17.00: A zongora
tanszak hangversenye
Március 14., szombat, 10.30: Horváth Judit
(zongora) növendékeinek hangversenye
Március 18., szerda, 18.00, helyszín: Gödöllői Királyi Kastély, díszterem: Bach Mindenkinek Fesztivál 2020 – A F. Chopin Zenei AMI
tanárainak és növendékeinek Bach estje
megtartott rendezvényen Babarczy
Tamás, a Körösfői-Kriesch Aladár
Művészeti Alapítvány kuratóriumának titkára elmondta, a rendezvény
a hajdani művésztelep Aladár napi
köszöntéseket idézi meg.
A programban Ferenczy Beáta
(zongora), Kertész Mátyás (cselló),
Mikulik Márton (zongora), Pertis
Szabolcs és tanítványai (népi furulya, duda, ének, citera), Petruska

textilművész munkásságával ismerkedhetett meg a közönség.
A Gödöllő Díszpolgára
címmel kitüntetett alkotóval Kecskés József
beszélgetett, aki úgy
fogalmazott: Szekeres
Erzsébet a keresztény
kultúra, hit és identitás
mentén alkotta műveit.

Március 19., csütörtök, 15.00, helyszín: F.
Chopin Zeneiskola, nagyterem: Bach Mindenkinek Fesztivál 2020: „J. S. Bachról,
kortársairól és a historikus előadásmódról”
– Dinyés Soma karnagy, orgonista interaktív
előadása felső tagozatos és gimnazista fiatalok számára
Március 19., csütörtök, 17.30: Kicsinyek
hangversenye – A vonós tanszak rendezvénye

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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már érdemes elkészíteni és kihelyezni a méhecskehoteleket, amikkel
a lakosság is rengeteget tehet a beporzó rovarok védelméért
A családokban élő, köztudottan
agresszív telepes méhek és darazsak mellett léteznek magányosan élő fajok is. Ezek a néhány milliméterestől a poszméh
méretig előforduló, szelíd, nem
támadékony fajok partfalak, fák,
talaj lyukaiba falazzák utódaikat.
Jelenlétük nagyon fontos a lakott
területeken is, mivel faj- és méretgazdagságuk alapvető fontosságú a változatos virágméretű
növényfajok beporzásában, amit
a házi méhek egymagukban nem
tudnak elvégezni.
Mi az a méhecskehotel?
A magányosan élő méhek és darazsak általunk készített mesterséges bölcsői, amiben szaporodni
tudnak. Méhecskehotel minden
2–10 mm átmérőjű, legalább néhány cm hosszúságú, cső alakú
anyag (pl. nád-, órás olasznád- és
bambusznádszál-darabok), tárgy
(pl. egyes régi téglatípusok), illetve bármely olyan anyag (építési
gerenda maradékba és tűzifa kugli), amibe ilyen lyukak fúrhatók.
Miért február végén beszélünk
ezekről?
Mert a méhecskehotelek többnyire bundás testű méh lakói a telet
követően legkorábban aktívvá
váló rovarok közé tartoznak. Az
első példányok akár már a február

ustól már jelentősen alábbhagy,
de a nyár második felében is számíthatunk vendégekre.
Hova tehetünk ki a méhecskehoteleket?
Esőtől védett, keleti-délnyugati
fekvésű ablakpárkányra, erkélyre,
tornácra, eresz alá; erre a célra
kialakított esővédő tető alá épület
falára, óvoda- és iskolaudvarra,

zelében sem foglalkoznak sem az
emberrel, sem a társ- és háziállatokkal.
A támadékony fajok nem költöznek be a méhecskehotelbe?
Nem, ez soha nem történhet meg!
A támadékony és fájdalmas szúrású, családokban élő darazsak
és a házi méhek nem tudnak beköltözni ezekbe a szűk járatokba,
mert itt egyszerűen nincs hely a
lépek megépítésére és az akár
30-40 ezer (!) dolgozó befogadására, és ezt ezek az állatok is
tudják, éppen ezért a méhecskehotelek nem is vonzzák oda
ezeket.
Kell takarítani?
Nem! A rovarok évről évre kitakarítják, tatarozzák a bölcsőjáratokat.

végi enyhe, napsütéses napokon
repülnek, virágokat és lakóbölcsőket keresnek. Ezért a méhecskehoteleket érdemes március
elején kihelyezni. Ezt követően a
méhecskehotelek forgalma április-májusban a legnagyobb, júni-

közterületre, mezőgazdasági területen szántók, ültetvények nem
kezelt szegélyére, ahova legalább
néhány órán keresztül odasüt a
nap, és ahol a beverő csapadéktól
is védve van a méhecskehotel.
Támadnak?
Nem! A családokban élő támadékony fajokkal, például a közismert
házi méhekkel és a jellegzetes
fekete-sárga mintás darazsakkal szemben a magányosan élők
még a lakóbölcsők közvetlen kö-

Kell szakértelem a elkészítéséhez?
Nem! Csak némi faanyag, 10, 8,
6, 4, és 2 mm vastag (ezek közül legtöbb lakója a 8-10 mm-es
furatoknak van), fa vagy fém megmunkálására alkalmas fúrószár,
valamint akkus vagy vezetékes
elektromos fúrógép (esetleg különböző vastagságú nádszálak).
Ha mindez a rendelkezésünkre
áll, fél-egy óra alatt százas nagyságrendben készíthetünk méhecskehotel lakóbölcsőket!

A baglyok költését is segíthetjük műfészkekkel
A hazai baglyok egy része lakott
területen is él, jelenlétük a városokban elősegíti a sok problémát
okozó kisrágcsálók biológiai úton
történő ritkítását. A baglyok nem
tudnak fészket építeni, így a mi
segítségünk nagyon
fontos a szaporodásukhoz.Magyarország
bagolyállományának
jelentős része lakott
területeken is él vagy
kimondottan emberkövetőnek számít. Települési jelenlétük azért
fontos, mert ezek a
madarak elsősorban
kisrágcsálókkal táplálkoznak és fiókáikat is
ezekkel etetik. Így biológiai úton
segítenek kordában tartani a városokban is sok problémát okozó: terménydézsmáló, élelmiszert
tönkre tevő, közműveket rongáló
egereket és patkányokat. Hiányukban ezek állományapasztá-

sát a házi- és társállatok mellett az
emberre is veszélyes mérgezett
csalik kihelyezésével kell megoldani.
Egy bagoly évente ezernél (!) is
több rágcsálót fogyaszt el, a ki-

sebb termetűek emellett rengeteg kártevő rovart is, ezért nem
mindegy, hogy lakott területeinken
mennyi él, él-e egyáltalán ezekből
a madarakból.
Megtelepedésük egyik legfőbb
akadályát a megfelelő fészkelőhe-

lyek hiánya jelenti. A baglyok ugyanis nem tudnak
fészket építeni, költésükhöz
korhadt üregekkel, vastag
törzselágazással rendelkező idős fákra, nagy testű
harkályok odúira,
varjúfélék,
gólya, egerészölyv
fészkeire, nyitott
padlásokra van
szükség.
Szerencsére ma
már rendelkezünk azokkal az ismeretekkel,
melynek köszönhetően
a baglyok megtelepedését is segíthetjük műfészkekkel.
Leggyakoribb baglyunk, az erdei
fülesbagoly elfoglalja az ágvillába
kihelyezett vesszőkosarat, de szívesen beköltözik fára, épületfalra
rögzített, félig nyitott előoldalú vércseládákba is. A leginkább emberkövető gyöngybagoly templo-

mok toronysüvegébe, padlásokra
telepített költőládákkal, a kisebb
testű kuvik és füleskuvik pedig
az énekesmadarakéhoz hasonló,
nagyméretű mesterséges odúkkal
segíthető. A baglyoknak kirakott
műfészkek, mesterséges odúk
esetében alapelv, hogy ezekbe
mindig kell száraz fű, hullott lomb
(faforgács, gyöngykavics) fészekanyagot tenni, amibe a tojó alakítja ki a tojásoknak a fészekméFotó: Orbán Zoltán
lyedést.
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letesek egy-egy házhoz bevezető járda
mellett, de kordonokra
nevelve ágait, térelválasztó szerepük is lehet.
Akinek kicsi kertje van, a kordonos, spalír nevelés egy hasznos
dolog, mert igen kis helyen tud
gyümölcsöt termelni, amellett,
hogy különleges látványban
is részesíti a kertjét. Kicsi kertekben még az oszlopos vagy
dézsás gyümölcsfák is szívesen elélnek és más
növényekkel kombinálva akár egy mediterrán hangulatot
is kialakíthatunk.
Nagy kerttel rendelkezők
részére
a hatamas füves
területeket,
gyümölcsfákkal beültetve akár ligeteket
is
kialakíthatunk.
A megfelelő növénytávolságokra
azonban mindig figyeljünk, mert a fák
között a levegőnek
járnia kell, különben
befülledhet és ez
különböző
betegségek melegágya
lehet.
Azok a kerttulajdonosok, akiknek már ugyan van kertjük, de
némi helyük is, kiegészíthetik
gyümölcsfákkal, így jó esetben
a kert stílusát is meg tudják
változtatni néhány plusz évelő,
hagymás vagy egynyári virággal, így aki frissíteni szeretné
a képet, amit nap, mint nap lát,
próbálkozhat ezzel a módszerrel is.
A sövénykérdés is mindig sarkalatos probléma egy kertben,
mert az idegenektől való betekintést szinte mindenki igényli.
Erre is megoldás lehet a kerítés előtt kordonokra nevelt fák

Gyümölcsös ligetek

Manapság egyre inkább előtérbe kerülnek a haszon és gyógynövények mellett a kertekben a
gyümölcsfák ültetésének lehetősége és igénye is, ami mindenképpen üdvözlésre méltó.
Most egy kicsit különleges formában próbálunk olyan tippeket adni, ahol az egész kertet
gyümölcsfákkal alakíthatják ki.
Aki a vidéki, gyerekkori „nagyinál vagyunk” hangulatot kedveli és ennek látvány és ízbéli
örömeit szeretné élvezni, nekik

nagy öröm lehet egy ilyen kert.
Gyümölcsfákat ültetni nem
olyan nehéz, mint gondolnánk,
igaz, gondozást igényelnek és
néhány évet, mire roskadozó
fává növi ki magát, de az eredmény mindenképpen megéri a
fáradtságot. Annak, aki a kertet,
a kerti munkát szereti, inkább jó
időtöltés.
Hogyan is alakíthatunk ki ilyen
kertet? Elég, ha újragondoljuk a
fák gyakorlatban használt szerepét. Például sorfának is töké-

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.

Abu: 3 éves, ivaros kan. Felnőtekkel, gyermekekkel kiválóan
kijön, lánykutyákkal összeszoktatható.

gödöllői Szolgálat 21
sokasága, ami, mint egy gyümölcskerítés funkcionál majd a
későbbiekben. Érdemes ezek
alá a fák alá kora tavasszal nyíló hagymás növényeket ültetni,
így amikor még nem borultak
teljes lombba a fák és a tavasz
még csak kopogtat az ajtónkon,
már látványos virágszőnyeggel
előzhetjük meg a gyümölcsligetünk virágzását. Jó tervezgetés
kívánok!
Bujtás Anikó
www.bujtaskert.iwk.hu

dorka: 4 éves, ivartalanított
szuka. Emberekkel, gyerekekkel, kutyákkal remekül kijön.
Kiváló dajkakutya.

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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Négy GEAC érem a felnőtt
bajnokságon

8 érem az ifjúsági és
junior országos
bajnokságon
Február utolsó és március első
napjára esett a fedettpályás országos bajnokság a junior (U20)
és az ifjúsági (U18) atléták számára. A Gödöllői EAC sportolói
mind a két korosztályban sikeresek voltak, a juniorok öt, míg
az ifik három érmet szereztek a
versenyhétvége során. A junio-

Napsugár, Hamitova Taiszija,
Németh Nóra és Dobránszky
Laura négyese 1:46.06 perces
időt futott. Ki kell még emelni
Lehoczki Botondot, aki első versenyén vett részt GEAC-os színekben. Botond a 60 méter B
döntőjébe jutott, ahol a hetedik
helyet szerezte meg 7.37 sze-

rok versenyében Mihály Ádám
szerezte a legfényesebben csillogó érmet. Ádám a rúdugrás
során 491 centiméteres teljesítményével egy ezüstérem tulajdonosa lett. Harmadik helyet
szerzett Dobránszky Laura 60
méter gáton, aki új egyéninek is
örvendhet. Laura az egész fedettpályás szezont nagyon stabil teljesítménnyel versenyezte
végig, amit most is bizonyított
és 8.96 másodperces eredményével lett harmadik helyezett.
Laura 200 méteren mindös�sze 5 század másodperccel
maradt le a harmadik helytől,
de 25.93 másodperces egyéni
csúcsa is ad okot az örömre.
Szintén bronzérmes lett Normann Márton, aki 400 méteren
ért el remek eredményt, 50.68
másodperces egyénije bíztató
a szabadtéri szezonra nézve. A
4x200 méteres váltók koronázták meg a hétvégét, ugyanis a
fiúk és a lányok is szállítottak
egy-egy érmet a GEAC számára. A Tóth Gábor, Mihály Ádám,
Lehoczki Botond, Normann
Márton összeállítású csapat
országos bajnoknak mondhatja
magát 1:32.05 perces eredményükkel. A hölgyeknél az ezüstérem okozott örömet, Eszenyi

kundummal, valamint 200 méteren is rajthoz állt, ahol rögtön
24 másodperc alá futott, pontosabban 23.47 lett az ideje, ami
szintén új egyéni csúcs. Edzők:
Körmendy Katalin, Szörényi István, Kovács Zoltán, Máté Alpár.

Az atlétáknál a fedettpályás szezon talán legjobban várt versenyét rendezték meg február 22-én és 23-án, a budapesti BOK
Csarnokban. A felnőttek számára kiírt magyar bajnokság mindig nagy küzdelmeket hoz, ezúttal sem volt ez másképp. A gödöllői atléták mindent beleadtak, sikerük négy érem és remek
teljesítmények a hétvége során.
Ezüstéremnek örülhetett Mihály Ádám, aki rúdugrásban végre átlépte az 5 méteres, lélektani határt. Ádám a felkészülési
versenyeken is már kiváló kísérleteket tett erre a magasságra,
de a siker talán a legjobbkor, az országos bajnokágon következett, most már 500 centiméter a hivatalos új egyéni csúcsa.
Szintén rúdugrásban a még ifi korú Bánovics testvérek is jól
teljesítettek. József 440 centiméterrel a hetedik, Károly pedig
400 centiméterrel a kilencedik helyet szerezte meg. Mindkettejük számára egyéni csúcsbeállítás az elért eredmény.
Pápai Márton minden tőle telhetőt megtett a férfi 800 méter
versenyszámában, jutalma egy új egyéni csúcs (1:49.13) és
egy bronzérem. Nádházy Evelin is bronzéremmel gazdagodott.
200 méteren idei legjobb eredményét (24.64 mp) futva ért fel
a harmadik helyre. Pótha Johanna is emlékezeteset futott 200
méteren, új egyéni csúcsa 25.06 másodperc, amivel a hetedik
helynek örülhetett.
Kiemelkedő színvonalú volt a női 60 méter gát döntője, ahol
Répási Petra 8.46 másodperc alatt jutott el a célvonalig, ami
idei legjobb eredményének számít.
A magasugró Kriszt Katalin 173 centiméteres eredményével a
negyedik helyen végzett. A férfi 60 méter gát mezőnyében két
gödöllői is bejutott a fináléba. Szamosi András egyéni csúc�csal, 8.66 szekundummal a hatodik, Kemenes Ákos 8.83 másodperccel a hetedik helyet szerezte meg.
A nap végén rendezték a 4x400 méteres váltókat, ami tartogatott még sikert a GEAC számára. A női négyes Répási Petra,
Pótha Johanna, Dobránszky Laura és Nádházy Evelin összeállításban a bajnokság második helyét szerezte meg, 3:51.47
perccel.
A férfiaknál kettő csapattal is próbálkozott a gödöllői alakulat.
A Takács Ákos, Bézsenyi Gergely, Kriszt Botond, Pápai Márton
négyes az ötödik (3:24.40), az Ajide Dániel, Mihály Ádám, Tóth
Gábor, Normann Márton formáció pedig a hatodik időt futotta
(3:25.00).
Edzők: Karakas Józsefné, Körmendy Katalin, Szörényi István,
Kovács Zoltán, Farkas Roland, Deutsch Péter, Karlik Pál, Zsivóczky-Pandel Attila és Kovács Gábor Krisztián.

Az ifik is kitettek magukért, kettő
aranyérmet és egy bronzérmet
szereztek, amik ráadásul mind
ugró számban született. Lássuk
a sikerek kovácsait. Soos Levente hosszadalmas kihagyás
után tért vissza a versenyzéshez és emlékezetessé is tette ezt az alkalmat. 193 centis
eredménye a magasugrásban
hozta el számára az aranyérmet. Bajnoki cím járt Bánovics
Józsefnek is, aki az egyénijét
is tovább tudta javítani rúdugrásban, ami immáron 461
centiméter. Bánovics Károly is
egyéni csúcsot érő kísérletet
tett a verseny során, ő a negyedik helyet szerezte meg 401
centis ugrásával. Újabb egyéni
csúcs és még mindig rúdugrás:
Simonváros Zille neve mellett a
361 centiméter volt olvasható,
ami bronzérmet eredményezett
a fiatal rúdugró hölgy számára.
Edzők: Szörényi István, Kovács
Zoltán.
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Saino Karate-Do: 3 arany 3
ezüst, 4 bronz

A Magyar JKA Karate Szövetség
szezonnyitó országos versenye a
XII. Kunmadaras Kupa Országos
Karate Bajnokság 2020. február
29-én Kunhegyesen került megrendezésre. A Saino Se karatékái
ezzel az eseménnyel kezdték meg
a 2020. évi versenyévadot, melyre
33 egyesület közel 212 versenyzője érkezett.
Egyesületünk versenyzői a következő eredményeket érték el:
Jéga–Szabó Áron Kata (formagyakorlat) 1. hely, Kumite (kötött küzdelem) 1. hely, Kihon (alapiskola)
3. hely
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Horváth Krisztián Kihon (alapiskola) 1. hely, Kata (formagyakorlat) 4.
hely
Koncz Bence Kumite (kötött küzdelem) 2. hely, Kata (formagyakorlat)
3. hely
Orbán Balázs Kata (formagyakorlat) 2. hely, Kumite (kötött küzdelem) 3. hely
Orbán Bálint Kumite (kötött küzdelem) 2. hely, Kata (formagyakorlat)
6. hely
Képes-Harjay Sára Kumite (kötött
küzdelem) 3. hely, Kata (formagyakorlat) 7. hely
Kuti Zsombor Kata (formagyakorlat) 4. hely
Hamar
Kata
Klára Kata (formagyakorlat) 4.
hely
Csjernyik Gréta
Kata (formagyakorlat) 6. hely. A
csapat tagjai voltak még: Szatlóczki
Vidos,
Páncél Botond.
Edző: Ács Tibor

Nem fogott a tavaszi fáradtság a gödöllői judósokon
Február 29-én, a Nagykőrösön 312 nevezett versenyzővel megrendezett VI. Kőrös Kupán ismét jól szerepeltek
a gödöllői cselgáncsozók. Az összesítésben a Gödöllői
Judo Klub az induló 50 csapat között a 3. helyen végzett.
A 12 versenyzőnk 4 arany-, 2 ezüst- és 1 bronzérmet hozott el, négyen 5. helyet szereztek.
„Aranyosak” lettek: Püspök Zsombor, Majercsik Márk
János, Baráth Gergely, Ivacs Máté.
Ezüstérmet nyertek: Püspök Zsombor (ő egy korosztállyal feljebb is indult és ezt az érmet onnan hozta el),
Újvárosi Ákos. Bronzérmes: Krakóczki Máté. 5-ik helyezés: Stumpf Gergő, Telek Noel, Molnár Péter Márk, Kálmán Bálint.

Európa-bajnok a Mészáros Eszter,
Pekler Zalán junior puskás vegyespáros
A Mészáros Eszter (a GEAC
sportolója), Pekler Zalán kettős
aranyérmet nyert a junior puskások vegyespáros számában
a wroclawi légfegyveres Európa-bajnokságon.
Az Eb eredményközlője szerint
a magyar duó végig kiemelkedően lőtt, a selejtező kört,
majd a nyolccsapatos középdöntős szakaszt is nagy fölén�nyel megnyerte, a fináléban
viszont óriási csatára kényszerült az orosz Grigorij Samakov,
Tatyana Harkova pár ellen.
Az aranycsatában a lehető legtovább harcoltak egymással a
felek, és Mészárosék végül 1614-re diadalmaskodtak.
Az olimpiai kvótás Mészáros
Eszter második érmét nyerte
Wroclawban, miután egy nappal korábban harmadik helyen
zárt az egyéni légpuskás versenyben a junioroknál.

Varázslatos évindító a
Grassalkovich SE-vel

2020. február 16-án rendezték meg
Budapesten az I. Balance Kupa akrobatikus tornaversenyt, melyen a
Grassalkovich SE kilenc egysége
indult. Minden gödöllői versenyző
éremmel térhetett haza. A kiváló
évkezdés nagy büszkeséggel tölt
el indulókat, edzőket és szülőket is.
Az eredmények:
Újonc korcsportban női páros: Ábrahám Zita – Ábrahám Zsófia 1.
hely és Ivaskó Eszter – Streitmann
Lilla 3. hely, női hármas: Boross
Janka – Erdős Virág – Tokai Kitti 1.
hely, fiú páros: Kalmár Máté – Uray
Márton 1. hely. Gyermek korcsoportban női hármas: Gera Viktória
– Lutz Helka – Willimek Fruzsina 1.
hely és Misnyovszki Mirtill – Nanyista Petra – Varga Lili 3. hely és vegyes páros Brandt Kinga – Nemes
Márton 1. hely.
Youth korcsoportban női hármas

Boross Nóra – Budai Anna – Deák
Viktória 2. hely és vegyes párosoknál Ábrahám Eszter – Varga Levente 2. hely. Kőhler Ákos vezetőedző értékelése: Nagyon büszkék
vagyunk sportolóinkra és az elért
eredményre, nem csak a helyezésekre, hanem a kapott pontokra is,
hiszen ezek mutatják a fejlődést.
Több visszajelzés érkezett, hogy
a kiemelkedő teljesítmény mellett
a gödöllői versenyzők nagyon jó
hangulatban, mosolygósan, bátran versenyeztek. Az akrobatikus
tornában elengedhetetlen, hogy az
egységek tagjai bízzanak egymásban, jó kapcsolatban legyenek és a
mi versenyzőink ebben a tekintetben is kiemelkednek. Gratulálunk
a dobogóhoz minden indulónknak
és bízunk benne, hogy hasonlóan
jó eredményekről számolhatunk be
az év további versenyeiről.
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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

Március 2-8.:
Máriabesnyői Gyógyszertár, Szabadság út 167. Tel.: 419-749.
Március 9-15.:
Medicina Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 12. Tel.: 410-251.
Március 16-22.:
Alma Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 510-220.

temetkezési ügyeletek

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

Tájékoztatás igazgatási szünetről
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a képviselő- testület
február 13-ai ülésén meghozott döntés alapján idén két alkalommal lesz igazgatási szünet a Gödöllői Polgármesteri Hivatalban a rendes szabadság kiadására: a 2020. július 27-től - 2020.
augusztus 7. közötti, valamint a 2020. december 23-tól - 2020.
december 31. közötti időszakban.
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Beküldési határidő:
2020. március 3.
Megfejtés: Goethe és József Attila aktuális
verseinek címe
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte:
Megyesiné Yvette, Harmati Ábel
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte:
György József, Vankó Nikoletta
A Happy Box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os
utalványát nyerte:
Tóth Réka
A Városi Mozi ajándékát nyerte:
Burzuk Irén, Szabóné Kővágó Katalin
Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház
1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte:
Zsiga Zsófia, Popovicsné Perger Katalin
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

BÉRBEVÉTELI FELHÍVÁS
Gödöllő Város Önkormányzata bérbe adja a
Gödöllő, Palota-kert 16. fsz. 3. szám (5884/16/A/3 hrsz.), valamint
a Palota-kert 3. fszt. (5891/4/A/34 hrsz.) alatt található, tulajdonát
képező nem lakás célú helyiségeket.
A bérbe vehető helyiségek:
Címe: 2100 Gödöllő, Palotakert 16. fsz. 3. (5884/16/A/3 hrsz.)
Alapterület: 38 m2, egy szoba, előtér, mosdó + wc helyiségekből áll
Közmű ellátottság: elektromos áram, távhő, víz-csatorna szolgáltatás
Műszaki állapot: megfelelő
Bérleti díj irányár: 40.000 Ft/hó + ÁFA
Címe: 2100 Gödöllő, Palotakert 3. fsz.(5891/4/A/34 hrsz.)
Alapterület: 14 m2 egy szoba helyiségből áll
Közmű ellátottság: elektromos áram
Műszaki állapot: megfelelő
Bérleti díj irányár: 27.560 Ft/hó + ÁFA
Egyéb: egészségügyi helyiséggel nem rendelkezik, azonban a Palota-kert 4. szám alatt található, önkormányzati tulajdonú közös wcmosdó helyiség használóihoz történő csatlakozás lehetséges.
A bérleti jogviszony időtartama: határozott, 5 év + 5 év előbérleti jog.
A Pályázati Dokumentáció internetről letölthető az alábbi útvonalon:
www.godollo.hu – Hírek – Önkormányzati hirdetmények – Ingatlanok.
Az ajánlattétel módja, helye:
• Az ajánlat benyújtásának módja: zárt borítékban, személyesen vagy
képviselő útján átadni Nagy Noémi bérleménygazdálkodási ügyintézőnek a Gödöllői Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán, ügyfélfogadási
időben (hétfő: 8.00-18.00, szerda: 8.00-16.30),
• helye: 2100 Gödöllő, Petőfi tér 4-6.
• határideje: 2020. március 25. 16.30 óra
• A helyiség megtekintésére a (28) 529-171-as telefonszámon Nagy
Noémi bérleménygazdálkodási ügyintézővel időpont egyeztethető.

INGATLAN
+ 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
+ Aszódon eladó 57 nm-es,
2.emeleti, erkélyes lakás. 2
szobás, cirkófűtéses, légkondicionált, riasztóval ellátott, beépített konyhabútorral. Iár: 23.5
millió Ft. Tel: 06-20-416-5713
+ Eladó a Paál László közben
földszinti, 43 nm-es lakás , vagy
értékegyeztetéssel kertes házra cserélném. 06-20-972-5209,
06-30-384-1187
+ Máriabesnyőn eladó 2 db 44
nm-es lakóház külön bejárattal.
Befektetésre is alkalmas. Iár:
11,5 MFt. 06-70-779-8529
+ Eladó Kistarcsán a Torony
lakóparkban egy 2,5 szobás,
földszinti, téglaépítésű, cirkófűtéses, jó állapotú, tehermentes
lakás beépített konyhabútorral,
kerámialapos tűzhellyel, mosogatógéppel. 27.900.000 Ft. 0670-576-9351
+
Gödöllő-Máriabesnyő
örök-panorámás domboldalán
a Damjanich és Kökény utcák között lévő (16,5mx110m)
1812nm-es lakóövezeti, ősfás,
déli fekvésű telek tulajdonostól eladó. Megosztható
(13,5mill.+
23,5mill.)
egyben 36 millió. 06-309617-621
+ Eladó Gödöllőn az
Alvégen egy kétgenerációs, kétszintes, 160
nm-es lakóház, (alatta
pincével) szintenként 2
szoba, nappali, konyha,
fürdőszoba. Különálló
garázs. 55 M Ft. Tel: 0630-7130-087
+ Eladó Gödöllő boncsoki részén egy 2szintes, 2nappali+ 3szobás,
2fürdőszobás, téglából
épült lakóház 120nm
összterülettel 1000nmes telken. Az ingatlan
zártkert
megjelölésű,
kerítve, villannyal ellátva. I.á.: 26 mFt 0620919-4870
+ Eladó Gödöllő király-

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

2020. március 3.
+ Eladó Gödöllőn a Szabadka utcában egy téglaépítésű,
2szobás, egyedi fűtéses lakás,
melyben a nyílászárók ki vannak cserélve. I.á.: 25,5 mFt
0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Szabadság
úton egy 2. emeleti, 2 szobás,
erkélyes, teljesen felújított öröklakás. I.á.: 28,9 mFt 0620-9194870
+ Eladó Gödöllőn a Szent János utcában egy 4. emeleti,
nappali+ 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, va-

hirdetés
lamint egy 2 beállásos garázs.
I.á.: 64 mFt. 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Szőlő utcában egy 69nm-es, nappali+
2szobás, nagy étkezős, nagy
erkélyes öröklakás konvektoros
fűtéssel. I.á.: 29 mFt 0620-9194870
+ Eladó Gödöllőn a Fácán soron egy 100nm-es, nappali+
3szobás,
teraszkapcsolatos,
háztartási helyiséggel ellátott,
gardróbos, kandallós öröklakás. Az ingatlanhoz tartozik egy
garázs is. I.á.: 49,5 mFt 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 0620919-4870
+ Eladó Gödöllő legkeresettebb részén a Harasztban egy 84nm-es,
3 szobás, 2 fürdőszobás, 2 külön wc-s családi ház. I.á.: 48 mFt
0620-919-4870
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,
Palotakerten
1.emeleti, 65 nm-es lakásban
szoba hosszútávra kiadó. 50eFt
+ rezsi. Tel: 06-20–534-1107
+ Kétszobás, erkélyes, gázkonvektoros lakás a központban kiadó. 06-30-277-8113. Pataktéri
garázssoron GARÁZS kiadó.
06-30-502-4148
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+ Kiadó Gödöllő belvárosában, öt lakásos társasházban
51 nm-es, 1,5 szoba, konyha,
fürdőszobás lakás saját mérőórákkal, padlófűtéssel, udvari kocsibeállóval. Március végi
költözés. 130.000,-Ft+ rezsi+
kaució. 06-30-9617-621
+ 95 nm-es, gödöllői, földszinti,
belvárosi lakás elegáns kivitelezésben IRODÁNAK, AKÁR
LAKÁSNAK albérletbe kiadó.
220.000 Ft/ hó + 2 havi kaució.
Számlaképes. 0620-919-4870
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ÜZLET, IRODA, GARÁZS
+ 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
+ 43 nm-es iroda, üzlethelyiség
Gödöllőn a nagy postánál áprilistól kiadó. Tel: 06-20-9139-769
+ Gödöllőn a Fenyvesben, családi házban 65 nm-es fürdőszobás rész külön bejárattal,
ingyenes parkolással irodának,
vállalkozásnak hosszútávra kiadó. Igény szerint átalakítható.
Ára: 130.000 Ft (rezsivel az árban). 06-30-513-5010
+ Gödöllőn a Patak téri vagy a
Zombor utcai garázs soron vásárolnék garázst. 06-30-8752589
+ Raktár, garázs kiadó. Tel: 209455-583
ÜDÜLŐ TULAJDONJOG
+ GYULÁN a Hőforrás Üdülő

Szövetkezetben 4 hetes luxus
kategóriájú 1,5 szobás apartman tulajdonjoga 500.000 forintért eladó. Gyógyvizes, uszodás
ingyenes fürdő az apartmantól
kb. 100 méterre. TB. gyógykezelések is helyben igénybe
vehetők. Óriási parkban játszóterek, teniszpálya, grillezési lehetőség. Tel: 06-30-5682-239
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
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+ A Panda söröző PULTOST keres, továbbá az Autómosó női, férfi
munkatársat. KÁRPITTISZTÍTÓ
gyakorlattal rendelkezők előnyben.
Tel: 06-20-941-7670
+ 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.
+ SZAKÁCSOT és KONYHAI KISEGÍTŐT felveszünk. Családias
környezet, kiemelt bérezés. Szada, a Szűcs Fogadója. Érd: 06-209430-746
+ Kiemelt bérezéssel keresünk
épületlakatos szerkezetek gyártásához, HEGESZTŐ, LAKATOS
kollégát. Budapest, Őrs vezér tér.
06-30-340-7115
+ Tisztítószerek és higiéniai papírok
kereskedelmével foglalkozó vállalkozás, B kategóriás jogosítvánnyal
rendelkező szállító kollégát keres,
Kistarcsai telephelyre. Jelentkezés
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önéletrajzzal: info@monomer.hu,
vagy 06-70-384-4945 telefonszámon.
+ SZAKÁCSOKAT keresünk éves
állásra. Szállás – ellátás biztosítva.
Balaton – Mátra. 06-30-919-6478
+ ASSZISZTENSI pozícióba keresünk 6 órás munkára, adminisztrációban jártas, gödöllői munkatársat.
Elvárások: Középfokú végzettség,
magas szintű számítógépes gyakorlat, kommunikatív, rugalmas
személyiség. Munkaidő: H-P: 9:3015:30 Önéletrajzokat várjuk: bertokhanna2@gmail.com címre.
+ KARBANTARTÓ, villanyszereléshez is értő, B kategóriás jogosítvánnyal rendelkező kollégát keresünk. Fényképes önéletrajzokat a
következő e-mail címre várjuk: evocool@evocool.eu, 06-30-325-5774
+ Gödöllőn a palotakerti fagyizóba
fiatal, női munkatársat keresek eladói munkakörbe. Érd: 06-20-4236335
+ Takarítónőt keresünk Gödöllő
belvárosába irodai takarítás és iro-

dai kisegítő munkakörbe, heti 2-4
órában. Érdeklődés, jelentkezés:
info@ili.hu, 0620-543-1775
+ Középkorú nő idős hölgy gondozását vállalja akár ottlakással is.
Káros szenvedélyektől mentesen,
gyakorlattal rendelkezem. 06-70632-4190
+ Takarítást vállalok családi házaknál, irodákban, fitnesz teremben
hétvégén, esténként. 06-20-3727707
+ Vagyonőröket keresünk telephely
őrzésére! Alkoholfogyasztás kizárva! Érdeklődni lehet fényképes önéletrajzal: toncso77@gmail.com
gq Gödöllői Biztosítási Alkusz Iroda ügyintéző, ügyfélszolgálatos
munkatársat keres. Feltétel: irodai
gyakorlat. Biztosításközvetítői végzettség előny, de nem feltétel. 06
70 361 5105

SZOLGÁLTATÁS

+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS
50 nyelven, anyanyelvi, diplomás,
gyakorlott szakfordítókkal! Ked-
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vezményes 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:
06-30-333-9201
+ DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉLKÜL. Tóth Tamás 06-70502-5620
+ LAKÁSOK, IRODÁK KÖLTÖZTETÉSE, lomtalanítás. Pianínó-,
páncélszekrény szállítás. Hétvégén is. NEER TEHER 06-70-6487660
+ DUGULÁS ELHÁRÍTÁS falbontás nélkül. Ázások csőtörések
megszüntetése. Vécék tartályok
csapok szifonok cseréje. Csatorna
kamerázás. VÍZSZERELÉS. 0620-491-5089
+ Lapra szerelt BÚTOROK ös�szeszerelése, csillárok, karnisok,
fali polcok, konzolok felszerelése,
egyedi méretű kis bútorok készítése, kisebb javítási, felújítási munkák elvégzése. Hívjon bizalommal:
06-20-9463-409
+ REDŐNYJAVÍTÁS, GURTNICSERE akár 2 órán belül! Új redőny azonnal megrendelhető! Péter úr, 06-20-3685-888
+ SZOBAFESTŐ-MÁZOLÓ TAPÉTÁZÓ. Kisebb, nagyobb szobafestést, mázolást és tapétázást
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vállalok, ill. kerítések, faházak lakkozását, kültéri festéseket. Hívjon
bizalommal. Tel: 06-70-576-8925
+ MŰANYAG AJTÓK, ABLAKOK
forgalmazása, beépítése. Redőnyözés: műanyag és alumínium
redőnyrendszer, motoros is! Fix és
mozgatható szúnyoghálók! 06-20262-0289
+ Azonnali kezdéssel vállalok HÁZÉPÍTÉST teljes kivitelezéssel, KŐMŰVES MUNKÁT, BURKOLÁST,
VÍZSZERELÉST, TETŐJAVÍTÁST!
Tel: 06-70-361-9679
+ KÖZÖS KÉPVISELETET, TÁRSASHÁZKEZELÉST vállalok 10
éves gyakorlattal: Pesti Erika +3620-5162-962

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
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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 korrepe-
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tálást, 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, 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
+ Jó állapotú régi PIANINO
és varrógép olcsón eladó. Tel:
06-30-465-4775
+ NAP Energi 25 m vörösréz
csővel meleg vizes 500.000 Ftért eladó. Gödöllő 06-20-3321552
+ TOLNAI LEXIKON eladó: 0630-225-4904
+ Philips TV (képátló 52 cm,
képcsöves, működőképes)
jelképes áron eladó, valamint egy olajradiátor (10
tagos, 2500 W-os, hőfokszabályozós, alig használt)
és egy kerti gömbgrill. 0620-234-4384
társkereső
+ Egyedülálló 60 éves
férfi korban hozzáillő párját keresi hosszú távú
kapcsolat
reményében.
Hívj bátran! Tel: 06-20618-3011
+ Életvidám nő társat keres hosszútávra 65 éves
korig. Tel: 06-30-8525467

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,
28/611-728 www.akkugodollo.
hu
+ CITROEN BERLINGO típusú, 2012-ben gyártott személyautó eladó: 180.000 km,
teljesen felújított. Irányár:
2 millió Ft. 06-30-9519-844
(SMS-t kérek, visszahívom.)
+ SUZUKI Swift 1998-as személyautó eladó 150.000 Ftért. 06-28-816-442
EGYÉB
+ Vásároljon HAMISÍTATLAN,
OMME zárszalagos mézet
közvetlenül a termelőtől! Repce, Akác-, Hárs-, Akác-hárs-,
Napraforgóméz. 720ml-es csavaros tetejű befőttes üveget
cserébe elfogadok. Házhoz
szállítás. Szabó Méhészet Gödöllő, Lovas u.3. 28/417-913
+ MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludányi Méhészetből!
Akác-, Virág-, Hárs-, Geszte-
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nye-, Repce krém-, Lépesméz,
Propolisz, Virágpor és Dióbél
kapható. 3kg fölött házhoz
szállítjuk.06-30-9891-721
+ KERTÉSZKEDŐK FIGYELEM! Most még a régi áron!
Érett marhatrágya 60 l-es kiszerelésben 1000 Ft/zsák.
Szállítás megoldható. Rendelhető: 06-20-469-9295
+ Idős emberel életjáradéki
szerződést kötnék a házáért
vagy a lakásáért. Tel: 06-30735-0361, 06-30-273-5283
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