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Koronavírus: Percről-perce változik a helyzet
Világszerte, de főleg Európában
hatalmas léptékben terjed a koronavírus-járvány, így Magyarországon is fokozatosan emelkedik
a regisztrált esetek száma. Egyre
több ország zárkózik be, így nálunk is várható az intézkedések
szigorodása, akár település-elhagyási tilalmat is bevezethetnek,
hiszen a helyzet óráról-órára változhat. Gödöllőn minden rendezvényt lemondtak június közepéig.
Hétfőn bejelentették, hogy
Magyarország lezárta a határait
a személyforgalom előtt és azt
csak magyarok léphetik át. Súlyos döntés volt még az oktatási
intézmények bezárása: előbb az
egyetemeket, majd két nappal
később az általános és középiskolák esetében rendelték el. Emiatt sok szülőnek kell megoldást

találnia a gyerekek elhelyezésére – akik tehetik,
távmukában folytatják.
Sajnos, a nagyszülők
segítsége most nem jöhet szóba, hiszen ők a
kiemelten veszélyeztetett korcsoport a krónikus betegek mellett.
Mostantól
minden
rendezvényt betiltottak,
csak az élelmiszerüzletek, drogériák, gyógyszertárak, benzinkutak,
háztartási üzletek és a
dohányboltok lehetnek
nyitva a megszokott
időben. Az éttermek, kávézók és
a többi bolt 15 óráig várhatják a
vendégeket.
Gödöllőn a bölcsődéktől, az
óvodákon és az összes iskolán

Fotó: Tatár Attila

A gödöllői hivatalos tájékoztatásért kövessék a város facebook-oldalát!

át az egyetemig minden bezárt.
Ahogyan a mozi, a múzeum, a
könyvtár, a Művészetek Háza,
a Királyi Kastély, a Királyi Váró,
a GIM-ház, a Táncsics úti sport-

centrum és a Hajós-uszoda is.
A Tormay Károly Egészségügyi
Központban a rendelési időket is
szűkítik. A Városi Piac nem zár
be. (Részletek a 2-5. oldalon)
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A Koronavírus-járvány és amit okoz
Gödöllőn a kormányzati döntést követően
március 16-án, hétfőtől bezártak az oktatási
intézmények, illetve dr. Gémesi György polgármester hétfőn rendkívüli szüntetet rendelt el a
városi óvodákban és bölcsődékben. A központi
intézkedéshez hasonlóan, az iskolák mellett, az
ovikban és a bölcsikben is biztosítják a kötelezően előírt ügyeletet.
Városunkban a Szent János utcai Mesék
Háza Óvoda, illetve a Palotakert Bölcsőde várja
azokat a gyermekeket, akiknek szülei nem tudják biztosítani számukra a napközbeni felügyeletet. Fontos: akik igénybe kívánják venni, azok
legkésőbb reggel 8-ig vigyék be gyermeküket
és adjanak meg olyan telefonszámot, amin
napközben is elérhetőek. A kicsiket a délutáni uzsonna után haza kell vinni. Az ügyeletbe
csakis egészséges gyereket lehet behozni!

Digitális távoktatás
Gödöllőn is
A kormány döntése értelmében az iskolákba tilos lesz bejárni, a tananyag leadását és
a számonkérést távoktatás útján kell megoldani. Mindezt március 13-án, pénteken
késő este jelentette be a miniszterelnök, aki
viszont azt is hangsúlyozta, hogy mindenütt
meg kell oldani azoknak a gyerekeknek a felügyeletét, akik nem tudnak otthon maradni
senkivel.
Ami a gödöllői iskolákat illeti, szinte mindegyik tökéletesen felkészült az egyébként
komoly
változásra:
több intézmény például már egy ideje használta is a digitális kor
vívmányait. A legtöbb
helyen a hétfő reggel
tanári értekezlettel indult, megbeszélni, hogy a jelen helyzetben
kinek mi a dolga.
Lapunk körbeérdeklődött, hogy a gödöllői iskolákban hogyan készültek fel a – nem
feltétlenül – váratlan helyzetre, illetve hogy
a gyakorlatban miként fog megkezdődni a
tanítás? Általánosságban elmondható, hogy
a legtöbb helyen legkésőbb március 18-án,
szerdán elkezdődik, de volt olyan iskola,
ahol már hétfőn leadták az első tananyagot.

Erkel Ferenc
Általános Iskola: Legkésőbb szerdán megkezdődik a távoktatás, ígérik a diákoknak,
hogy nem lesz dömping, e-mailben és a
Google Classroom segítségével adják le a
tananyagot.
Hajós Alfréd Általános Iskola: Hétfő
reggel leadták az első anyagot a Krétán keresztül. A Hajósban már
korábban is használták
ezt a rendszert.
Damjanich János
Általános Iskola: A tervek szerint az órarend
alapján fognak haladni,
várhatóan szerdán itt is
megkezdődik a tanítás.
A szülők is segítséget
nyújtanak a rendszer
kidolgozásában.
Petőfi Sándor Általános Iskola: Már korábban is nagy hangsúlyt fektettek a tanárok
ez irányú képzésére, a petőfiseket felkészülten érte ez a változás. A közösségi média és
e-mailek segítségével tartják a kapcsolatot.
Szent Imre Katolikus Általános Iskola:
Technikailag felkészülten várják az indulást.
A szülőknek is nagy felelősségük lesz abban, hogy a gyerekek rendesen haladjanak
a tananyagokkal.

Montágh Imre Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola: Mindig is
nagyon szoros kapcsolatot tartottak fönn a
szülőkkel, készen állnak a távoktatásra.
Frédéric Chopin Zenei AMI: A zeneiskola vezetői jelenleg is dolgoznak azon, hogy
a „műfaj” jellegéből fakadóan, miként lehet
folytatni a tanítást.
Török Ignác Gimnázium: Az előkészületek jól haladnak, a tanárok időben megkezdék a rendszer kidolgozását. Legkésőbb
szerdán beindul az online tanítás az Office
365 szoftver segítségével.
Premontrei Szent Norbert Gimnázium:
A premisek is előredolgoztak, már létrehozták a virtuális osztályokat, keddtől elindult a
tanítás.
Református Líceum: Sikerült felkészülni
időben az oktatás online verziójára, ezért
legkésőbb szerdán megkezdődik az anyagok leadása.
Madách Imre Szakközépiskola, Szakiskola, és Kollégium: A felkészüléssel
minden rendben lesz, a diákok elsősorban
projektfeladatokat fognak kapni. Sajnos, a
gyakorlati képzés időlegesen szünetelni fog.
Elsődleges szempont, hogy a gyerekeknek
meglegyen a félévük és a végzősök biztonsággal befejezhessék a tanulmányaikat.
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Pár szó az intézményekről
A Gödöllői Városi
Könyvtár és Információs
Központ
ugyan nyitva marad,
de csak az interneten leadott könyvkölcsönzési igényeket szolgálják ki: a
könyveket beveszik
és kiadják. Bezár a
Civil Ház is, mert a
városi civil szervezetek se működhetnek
csoportosan. A sporteseményeket csak
zárt kapuk mögött
lehet megtartani.
Néhány cég korlátozásokkal ugyan,
de működik a 15 órai
zárásig, míg egyesek teljesen
az internetre vonultak.
Egyelőre úgy tűnik, hogy
különleges helyzetben van a

Magyar Posta Zrt., amely lapzártánkkor még a megszokott
üzletmenet szerint tartott nyitva
– azzal a megszorítással, hogy

éppen annyi ügyfél tartózkodhatott az épületben, ahány ablak nyitva van.

Fotó: Google Maps

A hétfő délelőtti döntés után,
amely szerint minden nyilvános
rendezvényt betiltanak, valamint az éttermek, kávézók és
boltok csak 15 óráig lehetnek
nyitva, és csak az élelmiszerüzletek, gyógyszertárak, drogériák, benzinkutak, dohányboltok
és háztartási üzletek működhetnek a korábban megszokott
nyitva tartásban, a késő délutáni kormányinfón elhangzott: teljes látogatási tilalmat rendeltek
el minden kulturális intézményben és közösségi helyszíneken
is.
Bezár tehát a Művészetek
Háza (itt egyedül 15 óráig lehet
nyitva a NoVo Café), a Gödöllői
Iparművészeti Műhely, a Gödöllői Királyi Kastély (további
részletek a 17. oldalon), a Királyi Váró, a Városi Múzeum
pedig szünetelteti a látogatást.

Elvitelre Továbbra is főz a kalória
Az oktatási intézmények vezetői tájékoztatják a szülőket az uzsonna, és az ebéd elvitelének lehetőségéről.
Aki szeretne élni ezzel a lehetőséggel, amennyiben
a gyermek iskolás, leadhatják a Kalória webes felületén a rendelést.
Bölcsődés és óvodás gyermek esetén a Kalória
Kft.ügyfélszolgálatát keressék fel a 06-28-422010-es telefonszámon
vagy e-mailen: ugyfelszolgalat@kaloriagodollo.hu
Az iskolás gyerekek ételét abban az oktatási intézményben lehet átvenni, ahová a gyermek jár. Ha egy családban két gyermek két különböző iskolában tanul, akkor a szülők választhatnak, hogy melyikben
veszik át.
A bölcsődések és az óvodások számára a Török Ignác Gimnáziumban biztosítják az átvétel lehetőségét. Amennyiben egy családban van
nagyobb iskolás gyermek is, akkor a szülők kérhetik az bölcsis vagy
ovis gyermek ételét is a nagyobb gyermek iskolájába.
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Felhívás az egészségügyi ellátások
vészhelyzet miatti változásairól
Tisztelt Lakosság! Tisztelt Betegeink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Emberi
Erőforrások Minisztériumának utasítása alapján 2020. március 16-tól a veszélyhelyzet megszűnéséig valamennyi
szakrendelésen és a gyermekfogászati
ellátásban:
1.
Minden
tervezett/előjegyzett
egészségügyi ellátást, beavatkozást el
kell halasztani. Ezek elvégzésére csak
akkor kerül sor, ha sürgős szükség (életveszély vagy tartós egészségkárosodás
elkerülése) áll fenn.
2. A járvány idején semmilyen adminisztratív feladatot nem intéznek a
rendelő dolgozói: igazolások, igazolványok érvényességének hosszabbítása
és hasonló ügyekben senki ne menjen

a rendelőbe. A lejáró gépjárművezetői
jogosítványok, gyógyszerjavaslatok érvényben maradnak a járványügyi vészhelyzet alatt, emiatt hátrányt senki sem
szenved.
3. A rendszeresen használt gyógyszerek felírása érdekében telefonon
kell egyeztetni, az elrendelt gyógyszereket e-recept formában kapják meg,
melyet hozzátartozójuk is kiválthat a
beteg TAJ-számának bemondása és az
átvevő személyi okmányainak bemutatását követően.
4. Közvetlen betegellátásban (orvos/
szakdolgozó/egyéb egészségügyi dolgozó–beteg közötti személyes találkozásban) csak 65 év alatti kollégák vehetnek részt.

5. A koronavírus (COVID-19) fertőzésveszély elkerülése érdekében javasoljuk
a telefonos távkonzultációt a háziorvosával. Előjegyzett betegek később, a
vészhelyzet után új időpontot kérhetnek.
Együttműködésüket köszönjük!
Gödöllő, 2020. március 16.
Tormay Károly Egészségügyi Központ
Vezetősége

Az egyházak
helyzete
A Szentháromság-templomban a közösségi programok elmaradnak, de a szentmiséket – egyenlőre a szokásos rend szerint
megtartják.

A Gödöllői Evangélikus Egyházközség
bizonytalan ideig sem istentiszteleti, sem
egyéb gyülekezeti alkalma nem tart. A tervek szerint vasárnaponként 10 órától az
egyházközség weboldalán rövid áhitatot
nézhetnek meg a hívek.
A egyházközségek folyamatosan frissítik
honlapjukat és Facebook-oldalaikat, a híveknek ezeket is érdemes nyomon követni.

A Máriabesnyői Nagyboldogasszony Bazilika a korábbinál többször tart szentmisét
annak érdekében, hogy az egyes szertartásokon kisebb létszámban tudjanak jelen
lenni a hívek.
A Görög Katolikus Szervezőlelkészség
más központi határozatig nem tervez változtatást, a liturgia rendjében.
A Gödöllői Református Egyházközség
húsvétig csak online tart istentiszteletet
amibe a gyülekezet tagjai az egyesület
facebook oldalán és honlapján kapcsolódhatnak be. Hogy az ünnep után hogyan változik a rend, arról a későbbi intézkedések tükrében fognak dönteni.
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Kormányablakok: személyesen csak szükség esetén és
csak időpontfoglalással! de Inkább az interneten!
A kormányablakokban és okmányirodákban is korlátozásokat vezetnek be a koronavírus-fertőzés terjedésének mérséklése
érdekében a kormányhivatalok. Az intézkedések célja, hogy az ügyfélterekben a
lehető legkevesebb személy tartózkodjon
egyszerre. Az ügyfélszolgálatokon történő személyes megjelenés elkerülésével
a megbetegedés kockázata és a járvány
további terjedése mérsékelhető.
Az operatív törzs arra kéri a kormányablakok, okmányirodák ügyfeleit, hogy lehetőség szerint időpontfoglalással menjenek
ügyet intézni, e nélkül csak rendkívül indokolt esetben keressék fel személyesen
a kormányablakokat. A kormányablakok
hétfőn nyitják meg az új foglalható időpontokat, ezzel párhuzamosan kevesebb
olyan ügyfelet tudnak majd fogadni, akik
időpontfoglalás nélkül érkeznek. Időpont
ügyfélkapuval az idopontfoglalo.kh.gov.hu
oldalon, ügyfélkapu nélkül a 1818 ingyenesen hívható telefonszámon foglalható.
A kormányablakokban, okmányirodákban
és más ügyfélszolgálatokon korlátozhatják a
bent tartózkodók maximális létszámát. Kérjük ügyfeleinket, hogy az ügyféltereken kívül, egymástól kellő távolságot tartva várják
meg, amíg sorra kerülnek.

Az elkészült okmányokat az
eddigiekkel ellentétben nem személyesen kell átvenni a kormányablakokban, okmányirodákban,
illetve a postán vagy a kézbesítőtől, hanem levélküldeményként a
postaládába kézbesítik azokat.
A Pest Megyei Kormányhivatal
az operatív törzs intézkedéseivel,
javaslataival összhangban látja el
feladatát.
Felhívjuk az ügyfelek figyelmét, hogy a 2020. március 12-ét
követően lejáró, a magyar állampolgárok Magyarország területén hatályos
valamennyi hivatalos okmánya a veszélyhelyzet megszűnését követő 15 napig érvényes. Az okmányok megújítására jelenleg
tehát nincs szükség, azokat Magyarország
területén továbbra is használhatják, külföldön azonban nem érvényesek a lejárt okmányok. Azok tehát, akiknek külföldön is
érvényes okmányra van szükségük, lejárt
okmányaikat meg tudják hosszabbítani a
kormányablakokban.
Javasoljuk, hogy az ügyfélkapuval rendelkező állampolgárok elsősorban a megújult magyarorszag.hu oldalon elérhető
online ügyintézési lehetőségeket vegyék

igénybe. A leggyakoribb 750 ügykörben
elérhető az elektronikus ügyintézés (a
bejelentkezés ügyfélkapu regisztrációval,
elektronikus személyi igazolvánnyal, vagy
telefonos azonosítással történik), továbbá
valamennyi ügyben lehetőség van a kérelem benyújtására ún. e-papír szolgáltatás
használatával (a bejelentkezéshez szintén
ügyfélkapus azonosítás szükséges). Az
ügyfélkapuval nem rendelkező ügyfelek
számos ügyben postai úton is leadhatják
kérelmüket. További információkért keressék fel a kormanyhivatal.hu oldalt, valamint hívják az ingyenesen hívható 1818
Kormányzati Ügyfélvonalat.

Ne halmozzunk fel fölösleges készleteket!
Az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) tagvállalatai folyamatosan figyelemmel kísérik a piaci helyzetet, és élő kapcsolatot
tart fenn és együttműködik minden érintett területen a kormánnyal,
a hatóságokkal, továbbá a beszállítókkal is.
Az OKSZ tagvállalatai beszállítóikkal együttműködve mindent
megtesznek annak érdekében, hogy a megnövekedett keresletet
kezelni tudják. Előfordulhat ugyanakkor, hogy egy-egy rövidebb
időszakban egy-egy áruházban egyes cikkek kitöltési üteme az
árupótlás (rendelés a gyártótól, szállítás, rakodás) időigénye miatt
a szokásosnál hosszabb lehet. Az áruházak eddig pótolni tudták a
polcokról kifogyott élelmiszereket, mivel a gyártók a kereskedők
rendeléseit teljesítik.
Az OKSZ tagvállalatai továbbra is azt javasolják, hogy a lakosság
ne halmozzon fel otthonában feleslegesen sok élelmiszert.
A kiegyensúlyozott áruellátás mellett az OKSZ tagvállalatai megkülönböztetett figyelmet fordítanak a vásárlók és alkalmazottaik
biztonságára is, és minden elvárható intézkedést megtesznek a
jövőben is. Az alkalmazottakat folyamatosan tájékoztatják minden
szükséges biztonsági kérdésről is.
A vásárlók és az alkalmazottak biztonsága érdekében – nemzetközi példák alapján is – együttműködést kérnek a vásárlóktól:
– Lehetőleg ne a csúcsidőszakban menjenek vásárolni. A kisgyermekek érdekében pedig azt javasolják, ha megoldható a felügyeletük otthon, ne vigyék őket magukkal vásárolni.
– Az eladótérben a vásárlók tartsanak biztonságos távolságot
más személyektől, a polcok előtti válogatás, vagy a csemegepult, a
pénztár előtti sorban álláskor, a lehetőségekhez igazodó észszerű
mértékben.
– Javasolják a készpénz nélküli fizetéseket az üzletekben, ami
gyorsabb, kényelmesebb is.
– Ahol rendelkezésre áll, vegyék igénybe az önkiszolgáló pénztárakat!

– Vásárlás közben is fordítsanak figyelmet az egészségügyi
szakemberek, a Nemzeti Népegészségügyi Központ általános ajánlásaira is, amelyek szerint a kiskereskedelmi üzletekben tartózkodva a vásárló se érintse meg az arcát, különösen az ajkakat, az orrát
és a szemét kézzel.
– Kövessék a köhögés és a légzés higiéniai protokollját! Köhögés
vagy tüsszentés esetén takarják el a szájukat és az orrukat egyik
könyökkel, vagy zsebkendővel, a lehető leghamarabb dobják be
a zsebkendőt egy zárt szemetesbe! Az áruházban ne köhögjenek
vagy tüsszentsenek az ott tartózkodókra, vagy a kihelyezett élelmiszeripari és más termékekre!
– A válogatható frissárut (elsősorban péksüteményt) puszta kézzel ne fogják meg, használjanak erre a célra kihelyezett fogóeszközt, vagy eladótéri műanyag zacskót, vagy papírzacskót, amibe be
is csomagolhatnak!
– Védőmaszkok nem ajánlottak az egészséges emberek számára.
– Az elektronikus kereskedelem során a megrendelőket kérik,
jelezzék rendeléseik leadásakor, ha egészségügyi okok miatt zárt
területről kérnének kiszállítást és az esetleges lezárás pontos határvonalát. Az áruházak munkatársai veszélyeztetett területekre
nem léphetnek be, így a megrendelt áru átadását (amit csak a
zárt terület határa előtt tudnak elhelyezni) és az átvétel igazolását
elektronikus úton lehet rögzíteni (például sms, vagy e-mail útján).
Készpénzes és helyszíni kártyás fizetés, bármilyen közvetlen fizikai érintkezés a lezárt területen tartózkodóval ilyen esetekben
nem lehetséges.
Az OKSZ tagvállalkozásai minden jogszabályokban és hatósági
ajánlásokban, felhívásokban foglalt intézkedést megtesznek annak
érdekében, hogy a kereskedelmi egységek tiszták és higiénikusak
legyenek.
Összeállította: TA, KJ

6 gödöllői Szolgálat
30 perc című műsorunk eheti vendége a Gödöllő Városért Díjat méltán
elnyerő Kecskés József volt. A művelődési központ egykori igazgatójával a Gödöllőre kerüléséről, a kezdeti feladatokról, valamint az általa
és kollégáival megalapozott gödöllői
kulturális élet máig is fellelhető értékeiről beszélgettünk.
– Hogyan kezdődött a gödöllői pályafutása?
– 1979 március elseje óta vagyok Gödöllőn, egy pályázat keretében hirdették meg
az új gödöllői művelődési központ igazgatói állását, amire jelentkeztem. Lévén,
hogy Hajdú-Bihar megyéből érkeztem, a
legfontosabb feladatom az volt, hogy megismerkedjem a város társadalmi életével,
hagyományaival, jelenével, illetve, hogy az
1981-ben átadott új művelődési házat tartalommal töltsem meg. Az első két évem
az ismerkedésről, a tanulásról szólt, de
rögtön otthon éreztem magam Gödöllőn.
Munkatársakat kerestem az új házhoz.
Mindenképpen profi szakembereket szerettem volna keresni, mert a feladat óriási
volt. Arra gondoltunk a kollégáimmal, hogy
olyan bőséges kínálat legyen a közművelődés vagy a kulturális élet minden területéről,
amiből nyugodtan lehet válogatni. Azt lehet
mondani, hogy tulajdonképpen már a nyitás évének nyarán egy majdnem teljeskörű
közművelődési szolgáltatással működött az
intézmény. A munkatársaimnak volt egy-egy
szakmai területe, amiben teljes önállósággal dolgozhattak. Én csak annyit kértem tőlük, hogy lehetőleg minél érdekesebb, minél
újabb, minél progresszívebb legyen az a tevékenység, amit csinálni akarnak.
– Gyakorlatilag az ön által vezetett
szakmai stáb alapozta meg a gödöllői
kulturális élet máig is fellelhető értékeit?
– Az emberben persze mindig van egy
természetes törekvés arra, hogy a lehető legjobb legyen az, amit csinál, de nem
gondolom, hogy az első pillanattól kezdve
teljesen tudatosan arra ment volna ki, hogy
itt mi megteremtsünk valami olyasmit, ami
eddig nem volt. Mindig azt mondtam a kollégáimnak, hogy építkezni kell. Nem egymás mellé rakott rendezvénytömeget kell
létrehozni, hanem meg kell alapozni az
egész tevékenységet minden tekintetben
és akkor abból majd kinőhetnek jó dolgok.
Ilyen volt a színházi élet kapcsán a dramatikus nevelés, a zenei programok indulása,
a vizuális kultúra, tehát a képző-, ipar- és
fotóművészet, a film és akkor ezekhez tartozó stúdió szerű foglalkozások, vagy a
népművészeti értékek bemutatása. De említhetném a számítástechnikát vagy a nyelvoktatást is, hiszen volt a művházban nyelvi
labor és számítástechnikai foglalkoztató
terem is. Sok-sok foglalkoztatást tartottunk
a gyerekeknek. Mindezek mellett nagyon
fontos volt a közösségteremtő szándék is.
A ház megnyitása után sorra jöttek létre az
amatőr együttesek, klubalapító fiatalok és
nyugdíjasok.
Fontos volt az is, hogy olyan rendhagyó
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a kultúra őrzője
natív jelzővel illetett produkciókat. Színházi és zenei előadásokat, kiállításokat
egyaránt. Hogy sikerült ezt megvalósítani?
– A színházi programunknak az volt a hívó
szava, hogy „cselekvő színházak”. Ez a mi
felfogásunkban azt jelentette, hogy olyan
előadásokat hozzunk, amelyek eszméltetik
az embert, amik szembesítik a társadalommal, saját magával és gondolkodásra inspirálják. Éppen ezért az akkori színházi élet
legjavát tudtuk idehozni. Ekkor élte fénykorát a kaposvári és a szolnoki színház. Ami
a legnagyobb port kavarta, az Weiss: Mara
halála a kaposváriaktól, amiben egyértelmű
utalások voltak a közelmúlt történelmi eseményeire. A filmvetítéseknél rendszeresen
bemutattuk azokat a műveket, amelyek dobozban maradtak. Ezeket én meg tudtam
szerezni a filmintézetből úgy, hogy a hónunk
alatt hoztuk-vittük őket, mert máshogy nem
lehetett. Levetítettük például A tanút vagy a
Balázs Béla Filmstúdió szociográfiai filmjeit,
a Gulyás fivérek itt csináltak
szociográfiai filmstúdiót, a
filmjeiket pedig folyamatosan bemutattuk. Azokat az
együtteseket hívtuk meg,
amelyek nem a szórakoztató könnyűzene vagy rock
kategóriába tartoztak. Sokat koncertezett
itt a Bizottság vagy az Európa Kiadó, akik
Budapesten fel sem léphettek.
– Most is, nyugdíjasként aktívan dolgozik a kultúra különböző területein, meséljen ezekről!
– A Gödöllői Új Művészet Közalapítvány
kuratóriumának titkára voltam és ott rendszeresen rendeztem kiállításokat. Ma már
csak kuratóriumi tag vagyok, de azért mindenféle dologgal megkeresnek, én pedig
segítek, amiben tudok. De effektíve a legnagyobb munka most a Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítvány, ahol kuratóriumi
titkár vagyok, de gyakorlatilag mindenes.
Ezen kívül pedig kortárs és nem kortárs kiállítások megvalósítására kérnek fel, de van
olyan is, hogy Erzsó szól a Levendula Galériából, hogy menjek át és mondjam el mit
szólok hozzá, amit felrakott.
– Milyen hitvallás mentén dolgozott?
– Mindig megkaptam, hogy munkamániás vagyok, ami bizonyos szempontból igaz
is, csak ez sohasem volt egy öncélú valami,
hanem egy humán töltetű vagy emberközpontú dolog, amit én az egész munkában
a legfontosabbnak érzem. Azt gondolom,
hogy a munkám során az igazi izgalom az
értékek megőrzésében, az értékek teremtésében, a minőség bemutatásában rejlett.
Ez egy olyan munka, egyfajta szolgálat, ami
nem jelenik meg könyvben, filmben, tehát
nem tárgyiasul ilyen szempontból, viszont,
amit az emberek kaptak vagy kaphattak,
vagy szerettünk volna nekik adni, az talán
megmarad bennük.
Jaeger Ákos

Kecskés József
vagy érdekes és újszerű kezdeményezések
induljanak el, amelyeket idegennek lehetett
tekinteni a megszokott kulturális intézmények kínálatában. Ez abból fakadt, hogy
mi tágan értelmeztük a kultúrát. Nemcsak
a művészetet gondoltuk annak, hanem
szerintünk a kultúrának segítséget kellene
nyújtani az embereknek a mindennapi élethez is. Éppen ezért nagyon gazdag kínálat
volt különböző életmód, reform típusú rendezvényekből, de olyan szolgáltatások is
megjelentek nálunk, amik előtte nem voltak a városban. Idehoztuk például a Dunatourst, ami utazással foglalkozott vagy a
Csiribiri népművészeti, iparművészeti boltot, de volt itt könyvesbolt és jegyváltás is
budapesti színházi előadásokra és sokféle
közhasznú szolgáltatás is. A gödöllői művelődési ház nem akart pusztán szórakoztató intézmény lenni, amiért persze kritika is
ért minket. Számtalan olyan program volt,
amely fontos emberi, társadalmi kérdésekre
reagált. Annyi minden volt az első tíz évben,
amit gyakorlatilag az intézmény alapozott
meg vagy innen indult. Például az alternatív
pedagógiák – Waldorf iskola, színjátszás,
színjátszó mozgalom színházi élet – dramatikus nevelés és számtalan olyan dolog van,
ami ide köthető. Az, hogy 1988-89-ben a civil lét felértékelődött, az is egy picit hozzánk
köthető. A városszépítő egyesület, a Teleki
Pál Egyesület, a mentálhigiénés egyesület,
a Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítvány,
a néptánc alapítvány is a többiek mind-mind
az intézményhez köthető.
– A művelődési központ a nyolcvanas évek második felére fogalommá vált
a honi közművelődésben. Elsősorban
azért, mert befogadta az akkoriban alter-
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20 éve a Cavaletta élén
– Hogyan alakult meg a Cavaletta?
– Az egyesület gyakorlatilag az
Erkel iskola zenei tagozatából nőtte
ki magát. Jómagam 1991-ig tanítottam ott, majd amikor átkerültem
a Református Líceumba, a lányok
megkerestek, hogy jó lenne továbbra is együtt énekelni, így alakult meg
a Cavaletta leánykar, majd 2000-ben
a Cavaletta Művészeti Egyesület. Az
akkor létrejött, közel negyvenfős kórusban énekelt például Dezső Piroska, Herczenik Anna, Baráth Emőke,
Baráth Nóra, Soós Gabriella, Albert
Julianna, akik azóta sikeres, nagyszerű zenészekké váltak. Érdekesség, hogy alighogy megalakultunk
és elkezdtük a közös munkát, rögtön

Idén ünnepli 20. születésnapját a Cavaletta Művészeti Egyesület, melynek tagja a Cavaletta Nőikar, illetve
az Ad-Hoc színház. A jubileumi év
kapcsán beszélgettünk Márton Danku István művészeti vezetővel.
jött egy felkérés Talange-ból, Franciaországból, úgyhogy 1991 októberében már utaztunk is egy kétórás
anyaggal. Ez a
kapcsolatunk aztán 15 évig tartott.
– A francia
konzervatórium
mellett van más nemzetközi kapcsolatuk
is?
– Szoros együttműködés alakult ki a németországi testvárvárosunkban, Aichachban működő gimnáziumi ének-, és zenekarral, illetve mindeközben bekapcsolódott, és
mind a mai napig tart a müncheni zeneiskolával való kapcsolatunk.
– Mik a kórus idei tervei?
– Most gőzerővel készülünk a novemberi,
müncheni koncertre, ahol a helyi zeneiskolával közösen fogjuk előadni Karl Jenkins:
The Armed Man című miséjét. Ezt a nagyszabású koncertet megelőzően pedig ős�szel tartunk a müncheniekkel közösen, egy
háromnapos kórustábort Észak-Németországban.
Illetve már elkezdtük összegyűjteni az
anyagokat, fotókat a jövő évre, amikor is
a 30. születésnapját fogja ünnepelni a Cavaletta. Ennek apropóján szeretnénk a
meglévő kiadványunkat tovább bővíteni.

házként tagozódtunk be a
Cavaletta Művészti Egyesületbe. A 20 év alatt majdnem
minden évben előadtunk egy
vígjátékot a kialakult csapattal, ami körülbelül 22 főt tesz
ki.
– A két művészeti csoport hogyan készül egyegy előadásra, heti hány
próba van?
– A kórussal hétfőnként,
olykor csütörtökön és szombaton próbálunk, de a koncertek előtt sűríteni szoktam
ezeket. A színtársulatnak
mindig keddenként vannak a
próbái. Aztán itt is, ahogy közeledik az előadás időpontja, ráerősítünk. A bemutatók
előtt körülbelül egy hónappal
mindkét csapattal elmegyünk
egy úgynevezett „edzőtáborba”. Ezen a háromnapos,
nagyon kemény és intenzív
gyakorláson szoktuk tökéletesíteni a darabot, utána már
csak a finomítások jönnek.
Így érjük el azt, hogy minden
egyes előadásunk gyakorlatilag hibátlanul tud lemenni.
Óriási dolognak tartom, hogy
a színjátszósaim a munkájuk
mellett mindig képesek gyönyörűen felkészülni.
– Mi a Cavaletta Művészeti Egyesület küldtése?
– Az egyesület már a
megalakuláskor azt a célt
tűzte ki, hogy kiszolgálja Gödöllő amúgy is
gazdag kulturális életét, illetve, hogy minden egyes testvérvárosba eljusson. Ezt a
tervünket hál’Istennek mind a két csoportunkkal sikerült megvalósítani. Voltunk Beregszászon, Zentán, Dunaszerdahelyen,
Csíkszeredában, Forssában, Aichachban
és sorolhatnám. Sőt, 2004-től kapcsolatban
vagyunk a tordaszentlászlói színjátszó csoporttal is. Az erdélyi előadásainkat mindig
jótékonysági célokra használjuk. Erdélyben
3-4 olyan színházi előadásunk volt, aminek
a bevételét a gyimesfelsőloki Árpád-házi
Szent Erzsébet Gimnázium építésére ajánlottuk fel. A Cavaletta Nőikar fellépései is
csak akkor fizetősek, ha jótékonysági koncertről van szó. Legutóbb például Böjte
Csaba gyerekei számára gyűjtöttünk össze
több mint 600 ezer forintot. Ezúton is szeretném ezt megköszönni a gödöllőieknek

Márton Danku István
Ebben a már meglévő kiadványban minden
megtalálható a kórus történetéről, fotókkal,
dátumokkal, eseményekkel, valamint az Ad
Hoc színházról is olvashatnak. Ami fontos
még, hogy a müncheniekkel közösen elkezdünk felkészülni a 2021-es jubileumi évünkre is. Ez két részre oszlik majd. Egyfelől a
kórusnak lesz egy nagy koncertje, másfelől
készülünk egy jubileumi színdarabbal is, de
azt még nem árulom el, hogy mi lesz pontosan. Annyit azonban elmondhatok, hogy
szeretnék visszacsábítani egy-két régi színjátszót is.
– Beszéljünk egy kicsit az Ad-Hoc
színházról is. Hogyan és mikor alakult ez
a színjátszókör?
– Nagyon régen, az 1990-es évek közepe táján alakult ki baráti körből, illetve a kollégáimból. Mindig bemutattunk a tanárokkal
egy-egy darabot, aztán egyszer csak jött
az ötlet, hogy alakuljon egy amatőr színjátszócsoport a vezetésemmel. Gyakorlatilag
2000-ben már hivatalosan Ad-Hoc szín-

Jaeger Ákos

8 gödöllői Szolgálat

Közélet

2020. március 17.

Kecskés József, Czédly Mónika és a GlaxoSmithKline
Biologicals Kft. gödöllői vakcinagyára
a Gödöllő Városért díj idei kitüntetettjei
Gödöllő Város képviselő-testülete Gödöllő Városért kitüntetést adományoz azoknak a
személyeknek,
közösségeknek és szervezeteknek, akik
munkájukkal közmegbecsülést
érdemeltek ki, példás, magas
színvonalú tevékenységükkel
hozzájárultak Gödöllő város fejlődéséhez, jó híre növeléséhez.
A koronavirus miatt kihirdetett
vészhelyzet következtében a
díjátadásra idén március 15.
helyett augusztus 20-án, a Gödöllő Díszpolgára kitüntetéssel
együtt kerül sor. A testület idén

Kecskés Józsefnek, Czédly
Mónikának és a GlaxoSmithKline Biologicals Kft. gödöllői
vakcinagyárnak ítélte oda az
elismerést.
Kecskés József több mint ötvenéves pályafutása során
megszámlálhatatlan tárlatnak
rendezője, kurátora. Gödöllő
kulturális életének megkerülhetetlen személye.
Debrecenben szerzett diplomát, majd Balmazújvárosban
dolgozott, ahonnan 1979-ben
pályázat útján került Gödöllőre, az akkor épülő művelődési
központ vezetőjeként. Nevéhez
nagysikerű színházi előadások,
képző- és iparművészeti, népművészeti kiállítások kapcsolódnak. Hagyományőrző népi
együttesek és a Gyermekszínjátszók találkozója, a Néptáncosok majálisa, a Gödöllői Városi

Könyvtár és Információs Központ
által
szervezett
„Fa ága rügyével” Kárpát-medencei
Magyar
Népmesemondók
Találkozója szervezése is az ő nevéhez fűződik.
Az ország minden pontjáról, sőt
határon túlról is
kapott meghívásokat művészeti,
néprajzi,
helytörténeti kiállítások rendezésére
Budapesttől
Dunaszerdahelyen át Kolozsvárig. Az ország számos főiskoláján tanított,
valamint szakértői, kurátori feladatokat végzett a
megyék, városok, községek önkormányzatainak
felkérésére.
Ma is aktívan részt vesz
városunk alapítványainak munkájában: kurátor a Körösfői-Kriesch
Aladár Művészeti Alapítványban, a Gödöllői Új
Művészet Közalapítvány
titkára és kurátora.
2003 óta látja el a Gödöllői Szimfonikus Zenekar
Alapítvány titkári, majd
képviselői feladatait. Szakmai
sikereit mindvégig elismerték.
1983-ban megkapta a „Kiváló
népművelő” címet, egyéb kitüntetései közül kiemelkedő a
„Bessenyi György – Díj” (1995)
és a Magyar Népművelők Egyesületének „Fekete Dió Díja”
(1997). Szűkebb pátriája, Gödöllő Város Önkormányzatától
Kecskés József 1999-ben „Gödöllő Kultúrájáért Díjat” kapott.
Czédly Mónika, a D’Elia Esküvői ruhaszalon tulajdonosa
Erzsébet királyné, vagy más
néven Sisi ruha rekonstrukciókkal egyre nagyobb hazai és
nemzetközi hírnévre tesz szert.
Az elmúlt években tizennégy
ruhaköltemény hiteles másolatát készítette el, amihez kiemelkedő szakmai tudását alapos
történelmi és ruhatörténeti kutatásokkal egészítette ki. A ruhák

nem csak itthon szerepelnek,
hanem az osztrák, szlovák, német és olasz közönség körében
is. Jelenleg Abbáziában (Opatijában) mutatják be őket. Az
egyes darabok folyamatosan
gazdagítják a számos Erzsébet
királynéval kapcsolatos bemutatót, s hírét viszik Gödöllőnek,
és a Gödöllői Királyi Kastélynak
is.
A ruhák megcsodálhatók különböző helyi rendezvényeken, így
a Koronázási Hétvégén vagy a
Vadásznapon. Czédly Mónika
a világon egyedülálló különlegességet alkotott az Erzsébet
királyné ruharekonstrukciókkal,
és a város jó hírnevét is öregbítő, sikeres projektet hozott
létre. Két alkalommal, Erzsébet
királyné koronázási ruhájának,
valamint első, 1854-es díszmagyar ruhájának rekonstrukciójáért megkapta a Magyar
Kézműves Remek díjat. 2014ben Gödöllő Vállalkozója elismerést, 2017-ben Erzsébet Királyné Ezüst Érmet vehetett át
a városban végzett munkájáért.

GlaxoSmithKline Biologicals
Kft. gödöllői vakcinagyár
A 2003-ban Gödöllőn megalakult GSK egy tudásközpontú,
világszerte ismert és elismert
egészségügyi termékeket gyártó vállalat, amely innovatív
gyógyszerek, vakcinák és vény
nélkül kapható termékek segítségével javít az emberek életminőségén.
Világszerte a legkülönfélébb
betegségek gyógyítására alkalmas gyógyszerek és vakcinák
széles választékával rendelkeznek. A vakcina portfóliójuk
egyedülálló a világon, 170 országban teszik lehetővé gyermekek és felnőttek számára,
hogy védettek legyenek a különböző fertőzésekkel szemben. A vény nélkül kapható
termékek története több mint
160 évre nyúlik vissza. Ennek
az örökségnek része a számos
világszerte ismert és népszerű
márka, többek között a Sensodyne, az Aquafresh, a Voltaren,
a Parodontax, a Panadol, a Corega és a Cetebe. A Gödöllőn
gyártott vakcinák világszerte öt
percenként egy gyermek életét
mentik meg.
Szakmai kiemelkedésükön túlmenően a múlt év végén fejeződött be egy 18 milliárd forintos
fejlesztés, mely által Gödöllőn
100 új munkahely létesül. A kétéves fejlesztés eredményeképpen a gödöllői gyár tevékenysége kiegészült és a korábbihoz
képest újabb felhasználási területre állít majd elő (Diphtheria
Toxoid és Tetanusz Toxoid) vakcina komponenseket.

2020. március 17.

Bárdy Péter, Gödöllő város alpolgármestere
ünnepi gondolatai, az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc 172. évfordulója alkalmából

Mivel az 1848-49-es forradalom
és szabadságharc hősei előtt
tisztelgő ünnepi műsor ugyan
elmaradt, Bárdy Péter alpolgármester Gödöllő város Facebookoldalán, videó üzenetben osztotta
meg ünnepi gondolatait városunk
lakóival.
Tisztelt Gödöllői Polgárok!
Ünnepi beszéd helyett csak egy
rövid videóüzenetben tudom köszönteni Önöket.
Március 15-e van, az 1848-as forradalom és szabadságharc 172.
évfordulója. A nap, amely minden magyarnak ugyanazt jelenti:
a nemzeti függetlenséget és az
összetartozást. Ezt jelenti Budapesten és Kolozsvárott, Gödöllőn
és Zentán vagy éppen Milánóban
és Sanghajban.
Minden kornak, minden évtizednek és minden évnek megvannak a maga próbatételei. 1848.
március 15-e előtt Magyarországot a Habsburg-hatalom kívülről,
a jogegyenlőtlenség pedig belülről feszítette. A márciusi ifjak és a
forradalom hősei azért harcoltak,
hogy szabadságban, jogokban
és kötelességekben is egyenlővé
váljunk.
2020. március 11-e délután 15
óra óta különleges jogrend van
hazánkban, olyan alkotmányos
állapot, amely elsőként fordul elő
a III. Magyar Köztársaság kikiáltása óta. A beutazási tilalom, az
érintettek számára kötelező hatósági karantén, az egyetemek
és az iskolák kötelező bezárása
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mind olyan intézkedések, amelyekre eddig nem volt példa.
Az alkotmányos alapot, amely a
mindennapok során egyszerre
biztosítja a kiszámíthatóságot,
a jogegyenlőséget és a vélemények sokszínűségét, kritikus
pillanatokban pedig a rendkívüli intézkedésekhez szükséges
felhatalmazást, ezt az alapot az
1848-as áprilisi törvényekből eredeztetjük.
Kossuth a szabadságharc után
egy évtizeddel azt írta:
„Nemzet csak úgy ígérhet magának jövendőt, ha határozottságával a helyzet magaslatára
emelkedve, nem a nehézségeket
latolgató meghunyászkodás gyáva bölcsességétől, hanem a semmi áldozattól vissza nem riadó
kötelességérzettől kér tanácsot.”
Most ismét a kötelességek ideje
van. A felelősségérzet – ahogy
történelmünk során oly sokszor –
most is segíteni fog rajtunk. Mindannyiunknak megvan a maga
feladata, személyesen és közösségeinkben egyaránt. Az orvosok
ajánlásait meg kell fogadnunk, a
kormány intézkedéseit végre kell
hajtanunk, a higgadtságunkat
meg kell őriznünk. A nehézségek
között pedig keressük meg azokat a belső erőforrásokat és külső
pozitívumokat, amelyek erősítenek bennünket, és ezáltal közösségünket is.
Béke van, szabadság és egyetértés – ezt is köszönthetjük ’48-nak.
Isten áldja Magyarországot, Isten
áldja Gödöllőt!
Vigyázzunk egymásra!

Csendes megemlékezés
A hivatalos megemlékezés
elmaradása ellenére is többen elhelyezték az emlékezés
koszorúit a Petőfi-szobornál
március 15-én délelőtt.
Gémesi György rövid megemlékezésében úgy fogalmazott,
a belső szabadság iránti vágy
vezette eredményre március
15-én a forradalmat, ami a
mai napig itt van a szívünkben
és lelkünkben. Mint mondta:
kötelességünk az emlékezés

a hősökre! A szobornál már
reggel óta gyűltek a koszorúk,
az óvodások is elhelyezték
körülötte zászlóikat. Gödöllő
Város Önkormányzata nevében Gémesi György polgármester, valamint Bárdy Péter
és Bajkó Norbert alpolgármesterek koszorúztak, majd az Ifjúság Testület
és több szervezet is lerótta tiszteltét.

Képviselő-testületi döntések
A képviselő-testület március 12-ei ülésén többek között üzleti tervekről,
a civil szervezetek és a testvérvárosi együttműködések támogatásáról,
valamit a költségvetésben elfogadott 37 millió forintos sportkeret felosztásáról született döntés.
Az ülésen elfogadták többek között a VÜSZI Nonprofit Kft. üzleti tervét,
a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ és a Gödöllői Városi
Múzeum 2019. évi beszámolóját és 2020. évi munkatervét, valamint a
Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft.-vel kötendő, 2020.
évre vonatkozó közművelődési megállapodást és annak mellékleteit.
Döntés született arról, hogy a Gödöllői Városi Múzeum részleges felújítása címmel pályázatot nyújt be az önkormányzat a Nemzeti Kulturális
Alap „ műemlékek épületek és építmények állagmegóvásának, részleges vagy teljes helyreállításának, felújításának, valamint műemlékek
elválaszthatatlan részét képező képzőművészeti alkotások restaurálásának támogatására” című felhívására.
A testület felhatalmazta a polgármestert, hogy kezdeményezze az Ady
Endre sétány 9. sz. alatti (5880 hrsz.-ú) állami tulajdonú ingatlanon található, az egykori Grassalkovich-uradalom kertészetének barokk pincéje műemléki védelem alá vonását, és az országos szintű védelembe
helyezés eljárásának lefolytatásáig, a helyi szintű védettség elrendelésének érdekében a Településképi Rendelet módosításának eljárását
indítsa el.
A testület módosította a Gödöllő Város Önkormányzata tulajdonát képező lakások és nem lakás célú helyiségek hasznosításának szabályairól, a lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükre
vonatkozó egyes szabályokról szóló önkormányzati rendeletet.
A lakbérek mind a költségelven bérbe adható, mind a piaci elven bérbeadott lakások esetében a jelenlegi piaci ár alatt vannak, de a módosítással sem fogják azt elérni.
A képviselő-testület elfogadta azt a határozati javaslatot, amelyben a
Városháza épületének átalakítása és bővítése érdekében kötelezettséget vállal arra, hogy a város 2021. és 2022. évi költségvetésében az
adott évi iparűzési adó terhére biztosítja a szükséges fedezetet a közbeszerzési eljárás alapján kötendő kivitelezési szerződés aláírásához
szükséges fedezet biztosítására.
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Vasútfelújítás: Fokozott figyelemmel közlekedjenek
a HÉV-vel utazók
Továbbra is az ütemezésnek megfelelően
zajlanak a vasútfelújítási munkák és a HÉVvégállomás átépítési munkálatai a gödöllői
vasútállomáson. Folyamatosan dolgoznak
a peronfedésen és a leendő állomásépület
építésén.
A hét végén elbontották a HÉV-állomás
utolsó épületrészét is. Zajlanak a vágányépítések, amint az egyik elkészül, arra helyezik át a forgalmat, és azután kezdik el
a másik kialakítását. A HÉV közlekedése
eközben zavartalan lesz. Aki HÉV-vel utazik, a jegykiadó automatából vehet jegyet
és bérletet. Ennek a megközelítése folyamatosan biztosított.
A vasúttal utazók számára továbbra is az
Ady sétányon, a kisbolt melletti konténerváróban működik a jegypénztár, itt azonban
kizárólag vonatjegyek és bérletek vásárolhatók.
A vasútállomás és a HÉV területe jelenleg
munkaterület, ezért kérik, hogy mindenki fokozott figyelemmel közlekedjen!
De fontos az is, hogy a gyalogosforgalmat
feleslegesen senki se akadályozza! Sajnos napi szinten előfordul, hogy az aluljáró
korlátjához rögzített kerékpárok nehezítik a
gyalogosok közlekedését, és lehetetlenné

teszik a kerékpárral közlekedők
számára a kialakított
nyomsáv
használatát. Mint
arra korábban is
felhívtuk a figyelmet, a vasútállomás ingyenes
B+R parkolója folyamatosan működik. A fedett,
kamerás megfigyelőrendszerrel
ellátott épületbe
bárki ingyen beteheti a kerékpárját. A létesítmény minden nap 3:30 és 23:30 között
van nyitva, ezt követően a Királyi Váróban
tartózkodó őr segít a bent maradt kerékpárok kiadásában.
Az elmúlt hetekben többen érdeklődtek,
hogy mikorra várható a valkói út felőli lehajtó megnyitása. Kérdésünkre a kivitelező Swietelsky Vasúttechnika Kft. részéről
úgy nyilatkozott: az út megnyitása hatósági engedély köteles, ez ügyben jelenleg
egyeztetések folynak. Szintén a hatósági
engedélyek függvénye a Köztársaság úti
felüljáró gyalogos és kerékpáros sávjának

Zöldhíd: Matrica ellenőrzés és
gyűjtési rend változás
Ahogy arra már korábban is felhívta a Zöld Híd
B.I.G.G. Nonprofit Kft. a
lakosság figyelmét, munkatársaik március elejétől
a hulladékgyűjtési napok
alkalmával ellenőrzik, hogy
a kihelyezett gyűjtőedényeken megtalálható-e a
szolgáltatás
igénybevételére feljogosító matrica.
Amennyiben ez hiányzik,
egy figyelmeztető matricát ragasztanak ki az
edényzetre,
konténerre
(kukákra). Hiányzó matrica esetén, kérik vegyék
fel a kapcsolatot a Zöld
Híd ügyfélszolgálatával az
alábbi linken www.zoldhid.
hu/ugyfelszolgalat található elérhetőségek
valamelyikén! Személyes ügyintézésre
Gödöllőn a Dózsa György út 69. sz. alatt,
a VÜSZI Irodaházában van lehetőség az
alábbi időpontokban: Hétfő: 7:00–19:00
Csütörtök: 8:00-16:00. A Zöld Híd a beazonosíthatatlan edények ürítését a második
visszaellenőrzést követően megtagadja.
Április 1-től változik a szelektív gyűjtés
rendje Gödöllőn. Március 25-én még a
szokásos rend szerint történik a szelektív hulladékok begyűjtése a SZELEKTÍV

1 utcáiban. A következő gyűjtési alkalom
2020. április 1-jén lesz az egész településen, ezáltal a SZELEKTÍV 1 gyűjtési
rendhez tartozó utcákban 1 hét fog eltelni
a szelektív hulladékok begyűjtése között.
Ezt követően kéthetente, minden páros
héten lesz mindkét településrészen (SZELEKTÍV 1 ÉS 2) a szelektív gyűjtés, azaz
április 15-én, április 29-én stb.
A kommunális, szelektív és zöldhulladék
gyűjtési napokat az alább feltüntetett gyűjtési naptárban tudják figyelemmel követni.

a megnyitása. 2020. március 21-től 2020.
április 13-ig megváltozik a vasúti közlekedés. A Pécel–Isaszeg közötti munkák miatt
új vágányzári menetrend lesz, átszállásra,
buszos közlekedésre azonban em lesz
szükség.
A részletes vágányzári menetrend megtalálható a https://www.mavcsoport.hu/mavstart/belfoldi-utazas/vaganyzar
oldalon.
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)

Kezdődik a futókör
kialakítása

Megtörtént a munkaterület-átadás, és megkezdődnek a
futókör kialakításának munkái az Alsóparkban. A létesítmény 1 km hosszú, és 1,22 m széles lesz, a Rákos-patak
mentén, a Művészetek Háza mögötti hídtól az Ady Endre sétányról a parkba vezető hídig vezet, majd onnan a
parkon át visz vissza a kiindulásiponthoz. A futókörre –
amire Gödöllő Város Önkormányzata pályázati forrásból
29.998.765 forint támogatást nyert – a Magyar Atlétikai
Szövetség által jóváhagyott, az atlétikai pályáknál is használt gumiburkolat kerül. A szabadtéri sportolást elősegítő
létesítmény útvonalát az alábbi térkép mutatja.
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Elhunyt Fábián Gyula
Újságíró, író, közíró
(1929-2020)
A tudás hatalom. És
ha tényleg az, akkor egy élete végéig
nagyon erős embertől muszáj búcsút
vennünk.
Fábián
Gyula ugyan a partiumi Nagyszalontán,
Arany János szülővárosában született,
de a – kitűnő érzékkel megáldott – élet
Kaposváron át Budapestre
vezette.
Őszintesége, emberszeretete és megingathatatlan Istenhite
lenyűgöző erővel bírt.
Sok szállal kötődött
Gödöllőhöz is.
Szalontán az Arany
János
Gimnáziumban tanult, ahol id.
Heltai Miklós, a gödöllői Helytörténeti Gyűjtemény létrehozója, gyakorlatilag a Városi Múzeum megalapítója volt a tanára. Heltai Miklós a gödöllői Petőfi Sándor Általános Iskolában tanított, és később Fábián
Gyula közbenjárásának köszönhetően kerülhetett az iskolába
Kiss István nagyszalontai művész Petőfi-szobra – ami ma is ott
áll a földszinti aulában. A műalkotást Fábián Gyula avathatta fel.
Fábián Gyula magyar–latin szakos tanári diplomáját a budapesti
Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerezte. Pályakezdőként
a Magyar Rádióban helyezkedett el 1952-ben, mint újságíró. A
Falurádió, a Kincses Kalendárium szerkesztője, műsorvezetője
volt, de dolgozott a belpolitikai szerkesztőségben, egyéb kulturális műsorokban is. 1956-ban, a forradalmi napokban a Szabad
Kossuth Rádió szerkesztőjeként a Parlament épületében, a Nagy
Imre miniszterelnök irodája mellett berendezett ideiglenes stúdióból szerkesztette a műsort, tájékoztatta az országot, tagja volt a
rádió öttagú vezetőségének. A hatvanas évek második felében a
Kortárs című irodalmi lap szerkesztője lett. Az 1970-es években a
Mezőgazdasági Múzeumban dolgozott, majd a Vízügyi Múzeum
létrehívója, első igazgatója lett. Néhány évig a Petőfi Irodalmi Múzeum munkatársa volt, ahol ő rendezte a centenáriumi Arany-kiállítást.
Számára a vidéki Magyarország volt az első! Bárhová hívták, ő
ment, legyen szó előadásról, beszélgetésről vagy szoboravatásról. Munkásságának másik fontos színterét a magyar irodalmi
hagyomány közvetítése, ápolása jelentette, küldetése része a
népi írók hagyatékának, munkásságának népszerűsítése, elemző
bemutatása. Számos kortárs festőművész, szobrász (Ujváry Lajos, Mözsi Szabó István, Blaskó János stb.) kiállítását rendezte,
nyitotta meg.
Újságíróként kitűnő viszonyt ápolt a Gödöllői Agrártudományi
Egyetem több tanárával és kutatójával.
A rendszerváltás előtt olvasószerkesztőként tevékenykedett a Képes Újságnál. A rendszerváltás kezdeti napjaiban elindította a Szabad Szó folyóiratot, dolgozott a Magyar Fórumnál. 1997-ben került
a Szabad Földhöz, amelynek élére 2001-ben nevezték ki. Később
főmunkatársa lett a Magyar Nemzetnek és a Lánchíd Rádiónak,
ahol 86 éves koráig olvasta fel heti jegyzeteit.

Kedves Tagok,
Mozgáskorlátozottak!
A Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális
Egyesületének Gödöllői területi csoportja fogadóórát a

rendkívüli vészhelyzet ideje alatt
nem tart!
Az alábbi elérhetőségeken megtaláltok.
Reméljük, hamarosan találkozhatunk.
Addig is vigyázzatok magatokra!
E-mail: mkmore.godollo@gmail.com
Telefon: 06 302952456
2005-ben, a Magyar Rádió 80 éves születésfordulóján a Magyar
Rádió örökös tagja címet adományozták neki, amivel 1956-os tevékenységét ismerték el. Nívódíjat kapott, később a rádió aranytollas újságírója lett. 2007-től a Trianoni Szemle szerkesztőbizottságának elnöke volt, a lapban számos írása jelent meg, többek közt
az Elfelejtett magyarok sorozatban.
Válogatott írásai, kisregénye, az Elhasznált, szegény magyarok
(2001) és az Útravaló (2014) kötetekben jelentek meg. Újságírói
tevékenységét 2009-ben Rát Mátyás-díjjal, 2013. augusztus 20-án
a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje polgári tagozat
kitüntetéssel ismerték el.
Fábián Gyula hamvasztás utáni temetésére március 26-án, csütörtökön, 10.45-kor kerül sor a Rákospalotai Köztemetőben. (T.A.)
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Nőnapi ajándékkosár, nemcsak hölgyeknek!
Hagyományosan színes és vidám műsorral köszöntötte a
hölgyeket Nőnap alkalmából az a különleges gödöllői társulat, aminek előadásai évről-évre több ezer főt vonzanak
a Művészetek Háza nézőterére. A „Nőnapi ajándékkosár,
nemcsak hölgyeknek” című előadás csapata idén március
6-8-ig zenés-táncos produkciókkal, kabaréjelenetekkel szórakoztatta a közönséget. Nyolc, teltházas előadásra került
sor. A bevételt, ahogyan ez már megszokott, ez alkalommal
is jótékony célokra ajánlották fel a szervezők: ebben az évben a bevétellel a Nefelejcskék Napköziotthont támogatják.
Az est házigazdája Tápai Dóra és Fodor László
volt.

A műsorban közreműködtek: Dr. Gémesi György, dr. Kiss
Árpád, Bárdy Péter, dr. Lukács Adrienn, Csányi István,
Domonkos Ernő, dr. Pappné Pintér Csilla, dr. Tamás Márta, Fábián Bertalan, Fekete Zoltán, Fodor Csilla, Gambárné Szántai Ildikó, Halász Árpárd, Hatolkai Máté, Karlovics
Andrea, Kissné Weisz Beáta, Kovács Balázs, Kovács Gergő, L. Péterfi Csaba, Pálfi Sándorné, Prém Katalin, Rehorovszky Gábor, Tiborczné Garai Katalin, Varga Lilla, Benedek Krisztina, Fodor László, F. Chopin Zenei AMI tanárnői,
Black Time Tánciskola, Monori Dominik, Berencsy Martin,
Mészáros Beáta, Vitrin Beat, Gödöllő Tánszínház, Szent István Egyetem külföldi diákjai, Újvári Izabella és Kvárta Mátyás (labdazsonglőrök).
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Gödöllői tudós lett az Inspiráló
Nők egyik díjazottja
A Femcafe.hu idén
harmadszor rendezte meg az Inspiráló
Nők Díjátadót. Ennek
során olyan ösztönző
női példaképeket mutatnak be, akiknek
munkássága, teljesítménye és személyisége például szolgálhat a társadalom
számára.
A díj célja, hogy a
kezdeményezéssel lehetőséget adjanak az
értékteremtő, sikeres
és kreatív nők, valamint a hétköznapi
hősök bemutatására,
akik munkásságukkal példát mutatnak
és ösztönzőek lehetnek a társadalom
számára. A kategóriák kialakításakor arra
is törekedtek, hogy a jövő reménységeit
is támogassák és motiválják.
A megmérettetésen két gödöllői hölgynek
szurkolhattunk, közülük dr. Farkas Alexandra - a Szent István Egyetem munkatársa, táj- és környezetkutató, tudományos
újságíró elnyerte a díjat a leginspirálóbb
fiatal tehetség kategóriában.
Dr. Farkas Alexandra táj- és környezetkutató, tudományos újságíró. Az Ökológiai

Kutatóközpont fiatal kutatójaként a mesterséges
fények élővilágra gyakorolt hatásaival foglalkozott. Kollégáival arra
próbált megoldást találni, hogy miként lehetne
megmenteni a különböző éjszakai rovarokat
a világító lámpák pusztító
rabságából. 2019-ben az
általa elnyert ösztöndíj
révén épülhetett ki a
világ első olyan innovatív
védőrendszere, mellyel
nagymértékben csökkenthető a nyári éjszakákon
rajzó, védett dunavirág
kérészek tömeges pusztulása. 2017 óta elsősorban ismeretterjesztéssel, tudományos újságírással
foglalkozik. Jelenleg a Szent István Egyetem tartalommenedzsereként segíti az
intézmény kommunikációját. 2018-ban a
Nemzeti Tehetség Program védnökeként
is tevékenykedett. Az elmúlt években közel
kétszáz környezettudományi témájú cikket
publikált. A megmérettetés másik gödöllői
jelöltje Tóth Andi volt, aki a leginspirálóbb
civil teljesítmény kategóriában került be
a három aspiráns közé, hulladékmentes
háztartás programjával. Fotó: Potyó Imre

50 helyet javított a SZIE a
rangsorán

Tíz magyar egyetem került fel a Quacquarelli Symonds
(QS) legfrissebb képzésterületi rangsoraira. A mezőgazdasági képzések listáján a Szent István Egyetemet a 151200. helyre sorolták, mely a tavalyi évhez képest ugrásszerű
előrelépést jelent. A QS nemzetközi szakterületi rangsorok készítői négy szempontot vesznek figyelembe: az intézményhez köthető tudományos munkák idézési gyakoriságát, az intézmény hírnevét a tudományos szférában, a
munkáltatói véleményeket, valamint az idézettségre utaló
bibliográfiai indikátort.
Rendkívül örömteli, hogy a Szent István Egyetem 2019-hez
képest minimum ötven helyet javított, hiszen míg 2019ban a 201-250. helyen volt rangsorolva a mezőgazdasági
képzéseket kínáló egyetemek között, addig most a 151200. helyen végzett. A Szent István Egyetem fontos stratégiai partnerei közül ezen a listán a holland Wageningen
Egyetem az 1., a svéd SLU a 3. helyen, a Cornell Egyetem
pedig az 5. helyen végzett. A lista élén állókkal való együttműködés minden bizonnyal közrejátszott a Szent István
Egyetem rangsorban betöltött helyének javulásában.

Sikert hozott a gödöllői gyerekeknek az erdei
fülesbagoly
Gödöllői gyerekeket díjaztak
a Madártani Egyesület által
meghírdetett az „Év madara
az erdei fülesbagoly” országos
rajz- és képzőművészeti pályázaton.
A képzőművészeti pályázaton Szabó Bence, aki az Erdei
Kézműhelyben S. Fehér Anna
keramikus tanítványa, 1. helyezést ért el a 14 év alattiak

kategóriában. A rajzpályázat
óvodás kategóriájának II. helyzettje is egy gödöllői pályázó
lett: Hegedűs Nóra, aki a Zöld
Óvoda Mókus-csoportjába jár.
A rajzpályázatra országosan
több mint 8000 pályamunka
érkezett, a képzőművészeti
pályázatra, melyre térbeli alkotásokat vártak, további 115 pá-

lyamunkát küldtek be a
tehetséges ifjú alkotók.
A megmérettetés során
leglelkesebbnek az alsó tagozatos korosztály bizonyult, tőlük 3621 db. rajzot kaptak. Őket
követték az óvodások 1391
db., majd a felső tagozatosok
1501 db. beküldött alkotással.
A középiskolás kategóriába 94

db., a felnőtt kategóriába 192
db. nevezés érkezett.
A képzőművészeti pályázatot
két – 14 év alatti és 14 év feletti – kategóriában hirdették
meg, melyre összesen 115 db
különleges alkotás érkezett.
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A bagoly könyvesbolt ajánlata

Egy év Bogyóval és Babócával
A gyerekek és a szülők örömére újabb könyvvel bővült Bartos
Erika Bogyó és Babóca mesesorozata. A hónapok meséi
című kiadványban
tizenkét
mese szerepel,
a hónapok, évszakok jellegzetességeit követve. Minden
hónapra jut egy
történet,
melyekben szinte
az összes szereplővel találkozhatnak az olvasók.
Bogyó és Babóca történeteit,
kalandjait januártól decemberig
követhetjük nyomon, és ahogy
azt már megszoktuk, a kis olvasók most is sokat tanulhatnak
belőle.
Bartos Erika történetei ez alkalommal sem csak szórakoztatnak, hanem olyan problémákat
dolgoznak fel a mese nyelvén,
amelyekkel a gyerekek a mindennapjaik során találkozhatnak. Mit tegyünk, ha véletlenül
elrontjuk egy társunk játékát?
Hogyan játsszunk együtt?
Az egyes mesék ezúttal is játékos formában nevelnek, rámutatnak, milyen fontos igazat mondani, milyen jó örömet

szerezni a barátainknak, vagy
épp arra hívják fel a figyelmet,
miért fontos rendet tartani a játékok között. Mindezek mellett
a
gyerekek
megismerhetik az egyes
hónapok
tulajdonságait,
az
azokhoz
kapcsolódó
szokásokat.
Az
élmény
persze nemcsak a gyerekeké, hiszen a
szülők jó ötleteket meríthetnek
arra az esetre, ha a gyermekek
a mesékben előforduló problémákkal kapcsolatban kérnének
tőlük segítséget.
A mesék ez alkalommal is közel
hozzák a gyerekekhez a természetet, barátként mutatják be
az állatokat és a növényeket.
A könyv mindezek mellett játékra is invitál, a kötet végén lévő
tábla segítségével a kis olvasók
(és persze a szülők is) részesei
lehetnek a Bogyó által készített
társasjátéknak.
Bartos Erika vidám figurái a
gyerekeknek kellemes és tartalmas kikapcsolódást ígérnek,
a szülőket pedig visszarepítik a
gyermekkorba.
(ny.f.)

Olvass és nyerj!

A Gödöllői Városi
Könyvtár az egy
város egy könyv
szlogennel
is
meghirdetett
olvasási kihívásának márciusi
két könyve: Kiss
Judit Ágnes: A
Halál milongát
táncol és Zágoni
Balázs: A Gömb
című kötete. Az
olvasók a #napi20percolvasás Facebook-csoporton keresztül küldhetnek a
két könyvvel kapcsolatos kritikákat, véleményeket, és így
megnyerhetik majd a köteteteket.
A feladat: Aki elolvasta a könyvet, írjon róla kritikát, ajánlót,
vagy készítsen hozzá videótrailert, filmplakátot, fotómontázst,
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könyvborító tervet, vagy bármit,
ami eszébe jut és úgy gondolja, hogy megosztaná másokkal.
Miután elkészült, küldje el e-mailben a napi20percolvasas@gvkik.hu e-mail címre vagy töltse
fel a #napi20percolvasás Facebook-csoportba. Az alkotások
sorsoláson vesznek részt, ahol
minden hónapban megnyerhetik a hónap könyvét.

Még egy gödöllői regény

Kiss Noémi Sovány angyalok
című könyvének bemutatója a városi könyvtárban egy olyan sorozat része volt, ahol gödöllői szerzők Gödöllőn játszódó regényit
ismerhették meg az érdeklődők.
A regény bár a Kádár-korszakban
játszódik, az ott felvetett problémák ma is aktuálisak: az irodalom
nyelvén beszél az élethazugságokról, a családon belüli erőszakról, a testi-lelki meddőségről. A
Sovány angyalok egyszerre érzéki és idegen, forrón közelítő és
hidegen absztrakt.

Üzenetek várnak Pataki Pál
legújabb verseskönyvében
Bizonyára zsúfolásig megtelt volna a Gödöllői Városi Könyvtár
és Információs Központ konferenciaterme Pataki Pál Az évek
peregnek című könyvének bemutatóján, ám az élet közbeszólt, az
ünnepélyes bemutató elmaradt.
Pataki Pál azonban jól tudja, ahhoz, hogy gondolatai, szívből,
hittel jövő mondanivalója eljussanak olvasóihoz, leginkább arra a
szeretetre van szükség, amivel
verseit papírra veti.
A most napvilágot látott kiadvány
már a tizenegyedik kötet, amiben
verseivel tesz tanúságot hitéről,
s fejet hajt ősei előtt. Verseiből
sokan merítenek erőt, sokaknak
nyújtanak kapaszkodót rohanó,
értékvesztett világunkban.
Hogy miért veszik sokan örömmel kézbe Pataki Pál versesköteteit? Mert írásai hitelesek. Az ő
esetében nem kell a sorok között
olvasni, nincsenek áthallások:
kimondott szavak vannak, igaz
mondatok, üzenetek. S, ha megfogadjuk a szerzőnek az előszóban megfogalmazott tanácsát,
akkor nem sorban olvassuk a

verseket, hanem a tartalomjegyzéket böngésszük, és rátaláluk
azokra a részekre, amik nekünk
szólnak.
Lehet, hogy napjainkban nem divatos Istenről, a hitől, a szeretetről
és a családról verset írni, Pataki
Pál azonban most is hű önmagához, nem tér le az útról, amin
elindult, s utat mutat olvasóinak
is. Ahogy Igazat mondani című
versében írja: „Légy igazmondó
isteni nagykövet/ a számodra kijelölt utat kövesd!”
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Zséda tarolt a Jazz Clubban
Két teltházas koncertet adott a
Királyi Váróban Zséda. A Királyi Váró Jazz Klubjában március 12-én lépett fel a népszerű
énekesnő. Sajnos a Swing à
la Django és a többi tavaszi
szezonra meghirdetett koncert a vészhelyzet kihirdetése
miatt elmarad, remélhetőleg
ősszel már ismét folytatódhatnak a kiváló koncertek. Azt
már tudjuk, hogy októberben
a tervek szerint a Pankastic
együttes lép fel, decemberben
pedig a Benkó Dixieland Band
koncertje zárja az évet.
(Zséda fotói: Csányi Eszter)

Varga Lilla és Lőrincz Karcsi zenei összeolvadása
Varga Lilla és Lőrincz Károly
már többször énekeltek duettet különböző koncerteken, ami
mindig különleges élmény számukra. Ez nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy egy egész estét
betöltő koncertet tervezzenek.
Sajnos, nem a tervek szerint
alakult Lilla és Karcsi április 15re tervezett duett estje, csak
úgy, mint oly sok minden más
sem. Egy kicsit érdeklődtünk
náluk arról, hogy hogyan tovább, készülnek-e egy későbbi
időponttal
– A Duett Est alapötlete kié
volt?
Többször beszélgettünk már
arról, hogy egyszer lehet, hogy
megérik az idő arra, hogy egy
egész estét betöltő műsorral
készüljünk, de szokványos
duett koncertet nem akartunk
adni. A tavalyi Asphalt Horsemen akusztikus főtéri koncert
előtt két nappal Megyesi Balázs
kitalálta, hogy milyen jó lenne a
Csillag születik betétdalát a buli
végén eljátszani. Nagy sikert
aratott, ezt tovább gondolva
született az ötlet, hogy csináljunk egy teljes koncertet.
– Hogyan állítottátok össze a
programot? Volt-e egészséges vita ennek során?
A kiindulás minden dalnál valamelyikünk személyes kötődése
volt. Karcsi inkább zenei oldalról közelíti meg a dalokat, én
inkább a mondanivalóra helyezem a hangsúlyt. Ez nagyon jól
kiegészíti egymást. Vitáink vol-

tak, vannak, nyilván lesznek is,
viszont nagyon izgalmas megélni, hogy 30 év után is mennyire tudjuk egymást csiszolni és
inspirálni egy ilyen helyzetben.
Abszolút kompromisszumkészek vagyunk.
– Saját dalok is elhangzanak
majd, ha egyszer létrejön a
koncert?
– Igen, tervezünk egy Asphalt
Horsemen dalt is, illetve nekem
is készül a saját dalom. Feldolgozás dalokkal készülünk, ezek
közül van egy különleges darab,
amit teljesen átdolgoztunk, mert
a szövegét nagyon magunké-

nak érezzük. Az
eredeti szerzőktől is megkaptuk
a jóváhagyást,
így a napokban
stúdióban is rögzítjük,
aminek
végeredménye
digitális formában is megjelenik. Terveink
szerint egy klipet
is készítünk hozzá, és ahogy elkészül, a közösségi médiában
megjelenünk
vele.
– Mennyit próbáltatok?
–
Folyamatosan dolgozunk
a dalokon, hol
zenekarral, hol
zongorával, gitárral vagy a vokalistákkal. Folytatjuk a munkát,
és várjuk, hogy hogyan alakul a
mostani nehéz helyzet.
– A kísérő zenészeket hogyan
választottátok ki?
Személyes kapcsolataink révén. Megyesi Balázs (basszusgitár - Asphalt Horsemen) magától ajánlotta, hogy szívesen
részt venne ebben a projektben. Vidák Robi (gitár - Kowalsky meg a Vega) régi gödöllői
révén örömmel vállalt részt a
munkából, Sümeghi Tomi (dob)
tavaly kísért engem az önálló estemen, Karcsi is többször
játszott már vele, Tömpe Gabi

(billentyű) állandó segítőnk,
mindig lehet rá számítani. Egyik
vokalistánk Dezső Piroska (hegedű) már szintén a tavalyi koncertemen jelen volt, így nagyon
számítottunk arra, hogy elvállalja, a másik vokalista keresése
viszont nagy gondolt okozott.
Ebben nagy segítségünkre volt
Benedek Kriszti, mert K. Zilahi
Anikót Ő ajánlotta. Így lett teljes
a csapat.
– Akusztikus és rockos részek vegyesen lesznek?
– Igen, bár alapvetően bensőséges hangulatú dalokkal készülünk, így a rockos dalokat
is ebben a felfogásban igyekszünk eljátszani. Mindenképp
olyan dalokkal készülünk, amiken keresztül magunkról mesélhetünk egy kicsit.
– Lesz-e meglepetés?
Igazából már az meglepetés lehet, hogy Karcsinak és nekem
nagyon más zenei stílus áll jól,
ennek az ötvözése izgalmas kitekintés mindkettőnk számára.
– Tervezitek-e ennek az estnek folytatását?
Nagyon sajnáljuk, hogy a kialakult helyzet miatt el kell halasztanunk a koncertet, de nyilván most máson van a fókusz,
nem erre kell összpontosítani
a figyelmet. Mindenképp meg
fogjuk tartani az estét egy későbbi időpontban. Az esemény
Facebook-oldalán folyamatosan tájékoztatjuk a közönséget. Addig is az a fontos, hogy
most legyünk körültekintőek,
türelmesek és segítőkészek
egymással, figyeljünk azokra,
akiknek nagyobb segítségre
van szükségük! Vigyázzunk
egymásra!
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Művészeinket ismerték el
március 15-én

Gyermektáncos
sikerek

Nemzeti ünnepünk alkalmából Kásler Miklós, az emberi
erőforrások minisztere Harangozó Gyula-díjat adományozott a táncművészet terén
kiemelkedő alkotói, előadói,
tudományos és pedagógiai
tevékenység elismeréseként
Moussa Ahmed táncművésznek, az Urban Verbunk művészeti vezetőjének.
Nemzeti ünnepünk alkalmából került sor az Érdemes
Művész Díjak adományozozására is. Magyarország kormánya ebben a rangos elismerésben részesített dr. Vigh
Andrea Liszt Ferenc-díjas

hárfaművészt, a Gödöllői Nemzetközi Hárfafesztivál alapítóját
és művészeti vezetőjét és Szabadi Vilmos Liszt Ferenc-díjas
hegedűművészt, a Gödöllői Királyi Kastély Hegedű Kamara-

hétvégék rendezvénysorozatának főszervezőjét és művészeti
vezetőjét.
Fotónk a Hárfafesztiválon, a
két művész közös koncertjén
készül.

Február 28-án került megrendezésre a Közép-Magyarországi Regionális Gyermek Szólótáncverseny, mely egyben
selejtezője a Szarvason – a tervek szerint nyár elején – megrendezésre kerülő a Gyermeknéptáncosok XIV. Országos
Szólótánc Fesztiváljának.
A februári megmérettetésről
szép sikerekkel tértek haza az
Urban Verbunk táncosai.
A versenyen az Urban Verbunkot a Ficánkoló csoportból idén
Szentgáli Varga Villő, Albert
Nóra, Széphalmi Angéla és

Veres Kristóf képviselték, akik
két versenyszámban, kötelező
és szabadon választott táncokkal mutatkoztak meg: bukovinai silladrit és kalocsai marsot
táncoltak. Azt még nem tudni,
hogy a szarvasi döntőben ott
lesznek-e.
A versenyen Széphalmi Angéla
„aranykeszkenős” táncos címet, Veres Kristóf pedig „aranypaszományos” táncos címet
nyert. Felkészítő pedagógusok:
Asztalos-Kiss Zsuzsanna, Bulyáki Zoltán. Együttesvezetők:
Tóth Judit, Moussa Ahmed

MUZA, Kastély: Elmaradó kulturális programok
A koronavírus-helyzet kapcsán meghozott kormányzati
intézkedések miatt számos kulturális esemény, koncert,
színházi előadás marad el. A Művészetek Háza tájékoztatása szerint az elmaradt előadások pótlásának időpontját a veszélyhelyzet elmúltával hozzák nyilvánosságra,
tehát az elmaradó előadásokra megváltott jegyek későbbi időpontokra lesznek érvényesek.
A Gödöllői Királyi Kastély is bezár határozatlan időre. A
kiállítások ugyanakkor a kényszerű bezárás alatt is bejárhatók lesznek virtuálisan.
Az április végéig meghirdetett programok később kerülnek megrendezésre: a színházi előadások, koncertek,
Bach Mindenkinek Fesztivál, a Gödöllői Szimfonikus Zenekar koncertje, az Ibolya-nap, a húsvét családi hétvége
elmarad. A megvásárolt jegyek árát visszatérítik vagy azt
a későbbi időpontra halasztott előadáson lehet majd felhasználni.
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Élmények, korszerű megközelítések a
zenei nevelésben
A gyermek és ifjúsági korosztály klas�szikus, kortárs, jazz, valamint a népzene
iránti igényének felkeltésére nagyszabású
projektet dolgoz ki a Gödöllői Szimfonikus
Zenekar Alapítvány. A témában március
10-én óvodapedagógusok, zenetanárok
és zenei szakemberek bevonásával rendeztek műhelytalálkozót a Frédéric Chopin
Zenei AMI épületében.

keresték a választ a rendezvény résztvevői.
Szilasi Alex Liszt-díjas zongoraművész, a Gödöllői Királyi
Kastély művészeti igazgatója, a GSO Alapítvány részéről
többek között arról beszélt,
fontos lenne a kor igényeihez
szabni a koncertgyakorlatot,

Melyek az adott korosztályt leginkább
megszólító művek? Hogyan lehet a társművészeteket összekapcsolni a koncertekkel? Hogyan lehet interaktív egy előadás? Többek között ezekre a kérdésekre

újításokra van szükség a közönség és az
előadó kapcsolatában. Meg kell találni azt,
hogy mi teszi vonzóvá napjainkban a közönségnek, különösen a fiataloknak a koncertlátogatást.

Pallagi
Ákos
ének-zene
tanár,
drámapedagógus is a
koncertlátogatás
élményének fontosságát emelte
ki. Mint mondta,
nagy hangsúlyt
kellene helyezni
arra, hogy amikor a gyereket
koncertre viszik,
fel legyenek készülve arra, mivel fognak ott
találkozni.
Ez
elengedhetetlen
ahhoz, hogy a koncert élmény legyen. Ebben kiemelte a kísérőpedagógus szerepét.
A rendezvényen a Gödöllői Szimfonikus
Zenekar Alapítvány részéről Ferenczi
Anna mutatta be azt a két nagy projektet,
aminek a kidolgozása jelenleg is zajlik.
1. Komolyzenei ismertterjesztő előadások
három korosztály számára élőzenei koncertekkel; élő koncertekkel.
2. Kisebb együttesek az óvodákban és iskolákban interaktív ismeretterjesztő, zenekedveltető foglalkozásokat tartanak.
A résztvevők megismerhették a tervezett
koncertek tartalmát, a tervezett műveket,
majd műhelymunka keretében beszélték
át az azzal kapcsolatos felvetéseket.
A tervek szerint a jövőben hasonló műhelytalálkozókon újabb egyeztetésekre,
véleménycserékre kerül majd sor.

Zeneiskolai sikerek

A Frédéric Chopin Zenei AMI növendékei az
elmúlt hetekben is több nagyszabású versenyen vettek részt, és öregbítették tovább a
korábban megkezdett sikersorozatot. Hogy a
versenyek folytatására mikor kerülhet sor, azt

még nem lehet tudni, a növendékek
sikerei azonban mindenképp örömre és büszkeségre adnak okot.
A Ceglédi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti
Iskola 2020. február 18-án rendezte meg az
Erkel Regionális Zongoraversenyt, ahol 13
településről összesen 35 növendék mérte

össze tudását. Zeneiskolánkból a II. korcsoportban versenyzett Goda-Béndek Ábel, aki
arany minősítést kapott. Felkészítő tanára:
Radnainé Puer Judit.
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Gödöllői Irodalmi Díj 2020
Keressük Gödöllő tehetséges,
pályakezdő költőit, íróit. Gödöllő
Város Önkormányzata, a Gödöllői Városi Könyvtár Irodalmi
KerekAsztala, az Irka és a Gödöllői Ottlik Kör irodalmi díjat
alapított 2012-ben, melynek
célja Gödöllő és a gödöllői kistérség tehetséges, pályakezdő
irodalmi alkotóinak felkutatása,
támogatása, elindítása az írói
pályán, valamint elismerésben
részesítése. A díj fővédnöke dr.
Gémesi György polgármester és
dr. Nánási Éva, Gödöllő nyugalmazott főjegyzője. A díjat évente
meghirdetett pályázat keretében
neves szakmai zsűri bírálja el.
Pályázni április 19-ig két kategóriában – próza és vers – lehet.
A pályázatra még nem publikált
(Facebook-megjelenés
nem
számít publikálásnak) írásokat
várunk olyan alkotóktól, akiknek
önálló kötete még nem jelent
meg (magánkiadás nem számít).
2020 a #napi20percolvasás éve
a gödöllői könyvtárban. Az olvasással beléphetünk a csodák
birodalmába, elvarázsol, elrepít messzi tájakra, különleges
álomvilágokba. Idén olyan írásokat, novellákat, meséket, verseket várunk, melyek a valóság
és álom kapcsolatáról, keveredéséről, a képzelet világáról,
a belső utazásról szólnak. Egy
pályázó maximum kettő verset
és egy prózai írást küldhet be.
Versnél terjedelmi korlát nincs,

prózánál maximum 15 ezer karakter (szóközökkel együtt). A
pályázatra a jelentkező kizárólag saját szellemi tulajdonát
képező művet küldjön be. Ha
a pályázó máshonnét vesz át
szöveget/szövegrészletet, akkor
mindig pontosan tüntesse fel az
átvétel tényét.
A pályázat jeligés. Nevezési díj
nincs, a nevezés alsó korhatára
14 év.
A pályaműveket elektronikusan
az irodalmidij@gvkik.hu email
címre, valamint nyomtatott formában is a következő címre kell
küldeni: Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ,
2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 8.
Mindkét esetben fel kell tüntetni az üzenet tárgyában vagy a
borítékon: Gödöllői Irodalmi Díj
2020.A pályaművekre csak a
jelige kerüljön. Kézírásos pályaműveket nem fogadunk el,
és a pályaműveken személyes
adat NE szerepeljen. A pályázathoz külön, zárt borítékban
(emailben külön word dokumen-

Tisztelt Látogatóink!
Könyvtárunk 2020. március 17-től személyesen
nem látogatható! Lejárt kölcsönzésű könyveket
nem kell visszahozni, ezekre késedelmi díjat nem
számolunk fel.
Lehetőség van e-mailen (konyvtar@gvkik.hu)
könyveket, DVD-ket, CD-ket kérni. Könyvtárosaink összeállítják a csomagot és a következő
napon megbeszélt időpontban át lehet venni a
földszinten.
Idős, mozgásukban korlátozott tagjainknak továbbra is fenntartjuk a lehetőséget, hogy kiszállítjuk a kért könyveket. E-mailben jelezzék az igényüket: konyvtar@gvkik.hu)
Friss információkat honlapunkon és Facebook-oldalainkon folyamatosan közlünk!
Használják ki online szolgáltatási lehetőségeinket www.gvkik.hu, és a magyar elektronikus
könyvtárat www.mek.oszk.hu, no meg a Könyvsúgót! https://konyvsu-go.gvkik.hu/

tumban) kérünk egy adatlapot:
jelige, név, életkor, kategória,
lakcím, telefonszám, email-cím,
bemutatkozás. A jelentkezőktől
pár soros bemutatkozást kérünk, valamint a gödöllői kötődés részletezését, amennyiben
nem rendelkezik állandó gödöllői lakhellyel.
A beérkezett műveket neves
személyekből álló szakmai zsűri
bírálja el:
- Borda Réka, költő
- Karafiáth Orsolya, költő,
- Kiss Judit Ágnes, József Attila-díjas költő, író.
A pályázat összdíjazása bruttó
400.000 forint, melyet a zsűri
a beérkezett alkotások függvényében oszt meg. Ezen felül a
díjazottak oklevélben részesülnek.
A Gödöllői Irodalmi Díjat 2020
júniusában, a Könyv Ünnepe
Gödöllőn
rendezvénysorozat
keretében adják át.
További információ: Istók Anna
(06-20) 967-1408, vagy istoka@gvkik.hu

Átmenetileg

zárva!

GÖDÖLLŐI
IPARMŰVÉSZETI

MŰHELY

a kortárs
ékszer

Átmenetileg

zárva!
Cím: Gd. Körösfői u. 15-17., Tel./fax: 06-28/419-660
email: gimhaz@invitel.hu, www.gimhaz.hu
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Így tud vigyázni a sünökre a tavaszodó kertben
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület a tavaszi
kertrendezés idején a sünök védelmére hívja fel a lakosság és
az önkormányzatok figyelmét.
Az éjszakai életmódot folytató,
védett keleti sün előszeretettel
választja telelő-, majd nappali
búvóhelyül a kertekben, parkokban felhalmozott lomb- és
rőzserakásokat. A nőstények
itt is ellenek, ezért az óvatlanul
végzett kertrendezés könnyen
teljes családok pusztulását is
okozhatja. A sünök védelme érdekében azt ajánlják, hogy ne
vasvillával, hanem a szerszám
nyelével, fentről lefelé haladva
forgassuk át a halmot, az alapi
részen pedig még óvatosabban,
akár kesztyűs kézzel dolgozva,
így győződve meg arról, hogy

nincs-e alatta sün. Különösen
óvatosnak kell lenni a május-júniusi sünellési időszakban, amikor a menedékekben a hetekig

vak és szinte magatehetetlen
kölykök is ott lehetnek. Arra is
felhívják a figyelmet, hogy soha
ne gyújtsuk fel az ilyen rakáso-

kat. Amennyiben a gallyrakás
megbontásakor sünfészket találunk, semmiképpen se szedjük
össze a kölyköket és kezdjük
nevelgetni őket, ehelyett pakoljunk vissza kellő vastagságú
rétegben ágakat és leveleket a
fészekre, majd hagyjuk a nőstényre a továbbiakat.
A gallyrakás megszüntetésével
érdemes legalább addig (négyöt hetet) várni, amíg a kölykök
annyira megerősödnek, hogy
éjszakánként követik anyjukat
a vadászatra. Amennyiben erre
nincs lehetőség, érdemes kisméretű kutyaházhoz hasonló,
mesterséges “süngarázst” beszerezni, amibe mind a magányosan pihenő felnőtt állat, mind
a nőstény a kölykeivel áttelepíthető.

hibázhatunk, ha korán befejezzük az etetést
Évről évre csökken a madárállomány főként az élőhelyek átalakulása, csökkenése miatt. Az
emberek társadalmi életének
már-már alapvető részévé vált a
madarak segítése: téli etetése,
odúk kihelyezése. Sokan azonban nem tudják, hogy a nem
megfelelő időpontban befejezett
etetéssel rengeteget árthatunk az
egyedeknek.
A madarak csak ott tudnak tartósan megmaradni, ahol rendelkezésükre állnak a szükségleteiket
kielégítő táplálkozó-, búvó- és
fészkelőhelyek. Ha ezeket nem
találják meg, akkor végleg eltűnnek a területről, vagy csak az idő
egy részében tartózkodnak ott. A
téli időszakban nem minden madarunk vonul melegebb tájakra,
számos faj itthon marad. Hazánk
környezeti állapota ma még lehetővé teszi, hogy a ház körül
gyakori madarak emberi segítség nélkül is átvészeljék a telet.
Ennek ellenére az etetés nagy
könnyebbséget és biztonságot
jelenthet a környék madarainak,
főleg ha itatással és mesterséges
odúkkal is kiegészítjük.
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület közleménye alapján a madarak tavaszi
vonulásának és költéskezdésének időzítésében az egyik legfontosabb szempont a megfelelő
táplálékellátottság, mivel a vonu-

lás utáni kondíció-visszaállítás,
fészeképítés és a tojásrakás jelentős többletenergiát igényel. A
szakértők szerint a téli madáretetés befejezésének megfelelő
időzítésével és az utolsó hónap
madáreleség kínálatának némi
átalakításával különösen a tele-

(hullottmag-bázisok, érett virágzatok, vadföldek) és a növényi
élet sem indult még be. Viszont a
rovarok akár télen is repülnek, ha
süt a nap és a hőmérséklet +10
C° környékére emelkedik.
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, ezért azt

tanácsolják, hogy csíráztassunk
kölest és reszelt sárgarépával,
tyúkhúrral együtt tegyük ki a tavaszi etetőre, így a madarak remélhetőleg itt elégítik ki a zöldigényüket és nem a fákon.
Április első felére a megújuló rovarélet mellett már a fák és bokrok friss rügyei, levelei és hajtásai,
a fűtakaró és a gyepszint virágzó
lágyszárúi is kellő természetes
táplálékbázist kínálnak a madaraknak. Ilyenkor kell − hacsak
nincs rendkívüli időjárási helyzet
− abbahagynunk az etetést.
A madárforgalom csökkenése,
megszűnése is jelzi az etetési időszak végét, hiszen a nálunk telelő
és átvonuló madarak visszatérnek a költőterületeikre, a helyben
maradók pedig párba állnak és
költeni kezdenek. Ettől kezdve a
madarak életében az itatás tölt be
az etetőkhöz hasonlóan nélkülözhetetlen szerepet.

pülési madarak számára nyújthatunk kora tavasszal is segítséget.
A március közepétől április közepéig tartó időszak kritikus periódus a korán fészkelni kezdő madarak és szaporulatuk számára.
A kora tavasz elsősorban nem
a rovarevők, hanem a magevők
számára jelent kihívást. Ez azért
van, mert ekkorra szinte teljesen
kiürülnek az előző ősszel képződött természetes magraktárak

javasolja, hogy ha a madarak,
különösen a magevők (tengelic,
zöldike, erdei pinty, meggyvágó)
továbbra is látogatják az etetőnket, az etetést március végéig,
április elejéig-közepéig is folytassuk úgy, hogy az eleségben
a napraforgómag mellett egyre
nagyobb arányban szerepeljenek
az aprómagvak és továbbra is adjunk almát a madaraknak. Rügyező fáink védelme érdekében azt

Hatalmas károkat okozhat a
nyári etetés
Az etetés befejezésének megfelelő időpontjának kiválasztásánál
nemcsak a korai lezárás, hanem
a túlnyújtott etetés is károkat
okozhat. A szükségtelenül végzett
nyári etetés elkényelmesíti, infantilizálja a madarakat, valamint
hosszútávon a természetestől
eltérő táplálékviszonyokhoz szoktatja a felnövekvő generációkat.
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Azok a különleges fák!
Igazából mindegyik fa az, csak
nem mindegyikkel tudunk megfelelően bánni, régi berögződések
és hiedelmek alapján döntünk
egy-egy kertünkbe bekerülő fa
sorsáról.
Manapság botor módon, amikor
építkezés kezdődek az első lé-

pés a fák kivágása, akkor is, ha
az nincs útban. Sokszor milliós
értékű fákat semmisítenek meg,
pedig az egészséges, idős fák
nem csak a szemnek, a környe-

zetnek tesznek jót, de az ingatlan
értékének árát is növelik.
Vannak könyvekben olvasható
“szabályok” és javaslatok, milyen
fákból, örökzöldekből ültessünk
fasort, hogyan helyezzük el őket
a kertben, pedig szép készítésére nincs igazából bevett szabály,

de a virágzásuk, nyári, árnyat
adó lombkoronájuk meghálálja a
törődést.
Egy sokak által „nemszeretem”
fával illusztráljuk ma, hogyan is
lehet a hiedelmek ellenére, gyönyörű hatást kelteni vele egy kertben.
Az ecetfa: Sokan nem tűrik meg
a kertjükben, mert hajamos kinőni
teljesen váratlan helyekről is, ez
sajnos a tarackoló gyökereinek
köszönhető.
Ám, akinek kertje van és rendszeresen nyírja a füvet, ápolja
a növényeit, a virágok, bokrok
közül kihajtó zsenge hajtásait is
könnyedén le tudja csípni, vagy
ha meghagyja ligeteket tud létrehozni akár a kertjében is.
Ez a fa igénytelen, nem igazán
betegednek meg, gyorsan nő,

de kedvünk szerint alakíthatjuk,
nem érzékeny a metszésre sem,
így kezdőknek is ajánljuk.
Lehet hagyni alulról hajtani, de
amennyiben felvágjuk és alá díszfüveket, virágokat, alacsony
növekedésű cserjéket ültetünk,
ahogy a képeken is látják, gyö-

ősszel elképesztő színekben
pompázik és ágrendszerének
köszönhetően még télen is igen
mutatós! Jól elhelyezve a kertben, fasornak használva vagy
akár egy-egy ponton elhelyezve
mutatós dísze lehet a kertnek.
Bármilyen jellegű kertbe beilleszthető és szinte bárhová ültethető, mert mindenhol jól érzi
magát.
Formája magában is különleges,

nyörű dísze lehet egy kertnek.
Amennyiben még az őszi pompázatos lombkoronáját is hozzáképzelék, reméljük megváltozik
a véleményük erről a sokak által
nem kedvelt, ám annál szebb kis
fáról. Számtalan fajtáját lehet Magyarországon is kapni és higgyék
el, nem olyan gonosz fa ő, mint
gondoljuk. Jó kertészkedést kívánok!
Bujtás Anikó
www.bujtaskert.iwk.hu

ha köré olyan környezetet teremtünk, amellyel harmóniában
áll. Minden fáról tudni kell, akár
lombhullató, akár örökzöld, hogy
ápolni kell, foglalkozni kell vele,

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.

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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„Az éremszerzés az egyértelmű célunk az olimpián”
A legutóbbi luxemburgi vívó világkupaversenyen matematikailag is
biztossá vált, amit eddig csak sejteni lehetett: a magyar férfi kardcsapat ott lesz a tokiói olimpián. A
négyes gödöllői tagjával, Gémesi
Csanáddal beszélgettünk ennek
kapcsán.
– A tavalyi, budapesti világbajnokságon megszerzett ezüstérem után 99% volt, hogy meglesz az olimpiai kvóta. Nagy kő
esett le ezzel a szívetekről, vagy
igazából mindez már csak formalitás volt?
– Nyilván örülünk neki. Jó érzés,
hogy most már megvan, de igazából számítottunk rá. Tudtuk, hogy
ez csak idő kérdése. Most pedig
ezzel a negyedik hellyel, amit legutóbb elértünk, végérvényesen biztossá vált. Azonban ez semmilyen
módon nem befolyásolta a felkészülésünket az eddigiekben. Tavaly
ősszel már úgy kezdtük el a szezon
versenyeit, hogy azokat teljes egészében az olimpiai felkészülés jegyében fogjuk végig csinálni.
– Ezt követően mi lehet a deklarált célotok az olimpián?
– Az éremszerzés az egyértelmű
célunk. Az Európa-bajnokságokról
van már mindenféle érmünk, a vb-

kről csak az arany hiányzik, szóval
az elmúlt évek teljesítményei alapján nem lehet más az elvárás magunk felé.
– A nyári játékokon a csapatversenybe nevezett három vívó
egyéniben is pástra léphet. Mikor fog eldőlni, hogy ki lesz a három induló egyéniben?
– Magam sem tudom pontosan.
Nincs konkrét céldátum kitűzve, de
a közeljövőben. A magyar vívószövetség fogja eldönteni majd a fegyvernemi vezetőedző, Decsi András

Bajnoki címmel zárta a GEAC
a fedettpályás idényt
Valamint bajnoki címmel kezdte a szabadtéri idényt a GEAC.
Március 7-én a serdülő és újonc
téli dobó bajnokságát tartották
Szombathelyen, amivel egy időben, március 7-én és 8-án szintén a serdülőknek és az újoncoknak kiírt fedettpályás összetett
bajnokságot rendezték a budapesti BOK-csarnokban. Mindkét
helyszínről arany érem érkezett
haza Gödöllőre. Lássuk kiknek a
jóvoltából.
A serdülő hölgyeknél Kriszt Sarolta (a fényképen jobbra) lett
a többpróba országos bajnoka.
Saci az öt számból (60 méter
gát, magasugrás, súlylökés, távolugrás, 600 méter) négyben is
új egyéni csúcsot tudott elérni,
ami bizonyíja jó formáját. 3717
pontjával magabiztos fölénnyel
végzett az első helyen. Edzőtársa, Tóth-Sztavridisz Szófia 3
számban is tudott javítani egyéni csúcsain, 2842 pontjával a 16.
pozíciót foglalta el a végső ös�-

szesítés után. A serdülő fiúknál
Fodor Péter képviselte a gödöllői
klubot. Nekik 1000 métert kellett
futniuk, a többi szám azonos volt,

és a szövetségi kapitány, Udvarhelyi Gábor javaslatára.
– Úgy tűnhet, hogy a három
egyéni helyből kettő – Szilágyi
Áron és Szatmári András számára – kiadó. Ez valóban így van?
Jól látom az erőviszonyokat
ezen a téren?
– Igen, kettejük csapattagsága
szinte garantált. A harmadik helyért
küzdünk ketten Decsi Tomival. Jelen állás szerint nagyjából 50-50%
az esélye van mindkettőnknek. Én
nagyon szeretnék egyéni induló is
mint a hölgyeknél. Peti minden
számában egyéni csúcsot tudott
elérni és remek versenyzésének
köszönhetően az előkelő 10. helyen végzett.
Az újoncoknál Szabó
Levente és Bogdán
Gergő is kiválóan
versenyeztek, mind
a ketten mind a négy
számukban (60 méter gát, magasugrás,
súlylökés, távolugrás)
egyéni csúcsot értek
el. Levente 1489 pontot elérve az ötödik,
Gergő 1342 pontjával
pedig a 7. helyet szerezte meg.
Edzők:
Körmendy
Katalin,
Kovács Zoltán, Máté
Alpár.
Szombathelyen is volt
sikere a GEAC-nak.
Az újonc Szabó Levente gerelyhajításban utasította maga
mögé a mezőnyt, 38.66 méteres
egyéni legjobb eredményével
tudta megnyerni a számot. Levi
diszkoszvetésben is kipróbálta

lenni. Mindent megteszek azért,
hogy a mérleg nyelve végül felém
billenjen majd a kerethirdetés idején. Ez viszont a még hátralévő
versenyeken, illetve edzéseken fog
eldőlni.
– Apropó, még hátralévő versenyek. A jelenlegi, gyakorlatilag
napról-napró változó hírek mellett mennyire tartasz attól, hogy
a felkészüléseteket megnehezíti
ez a helyzet a koronavírus kapcsán?
– Rövid távon most ez kicsit megborítja a felkészülésünket biztosan. A március 20-22-re tervezett,
budapesti egyéni- és csapat világkupaverseny elmarad. A nemzetközi szövetség emellett elrendelte
a következő 30 napra tervezett
versenyek azonnali elhalasztását.
Minimum két hétre még a válogatott edzéseket is megszüntették.
Most mindenki egyénileg vagy kis
csoportokban próbál formában maradni, nehogy kiessünk a ritmusból.
Próbáljuk most ennek hatására inkább a fizikai munkára helyezni a
hangsúlyt. Összességében viszont
abban bízom, hogy az ötkarikás játékok idejére rendeződik ez a helyzet, és gond nélkül megrendezik az
olimpiát Tokióban.
magát, ahol a hatodik helyet szerezte meg 26.35 méteres egyéni
csúcsot dobva. Janocha Donát
negyedik lett gerelyhajításban,
30.89 méteres kísérlete egyéni
legjobbja is a számára. A serdülő
fiúknál Buzás Attila érte el klubon
belül a legjobb helyezést. 41.67
méterre szállt a kezéből a gerely,
ami számára új csúcs, a versenyen a hatodik legjobb eredmény
volt. Kmethy Regő a 10. lett,
eredménye 36.61 méter. Közvetlen mögötte végzett a 11. helyen
Grünwald Tamás, aki 35.87 métert dobott, és örülhetett egyéni
csúcsának. Edző: Máté Alpár.
Március 6-án rendezték a szenior fedettpályás országos bajnokságot, ahol voltak képviselői a
GEAC-nak. A 70-75 éves kategóriában indult a gödöllői klub kiváló
rúdugró edzője Szörényi István,
aki a rúdugrást 240 centiméteres
eredménnyel nyerte. Az M35 korcsoportban Takács Ákos két bajnoki címet is szerzett 200 és 400
méteren. Lesku Gergely pedig az
M40-es kategóriában 400 méteren szerzett ezüstérmet.
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Tíz gólos vereség a felnőtteknél, az ifiknél
viszont rangadót nyert a Gödöllő
Kemény diónak bizonyult ez
most…
A tabellát vezető Csömör látogatott
a Gödöllői KC otthonába az NB
II-es bajnokság, Északi-csoportjának 15. játéknapján. A két csapat
rivalizálása régre nyúlik vissza, így
az összecsapás presztízsszempontból is kiemelten fontos volt. A
forduló egyértelmű rangadójának
tekinthető találkozót a vendégek
kezdték jobban, azonban 9-7-es
csömöri vezetés után egy 4-0-ás
periódust produkált a
GKC együttese. Ekkor
(11-9-nél) a sárgában
játszó csömöriek vezetőedzője időt kért,
ami után a félidőben
már ők mehettek az öltözőbe 14-12-es eredménnyel.
A második játékrészben ezután már nem
hagyott esélyt Bartos
Gábor fiainak ellenfele. A 40. percre 6 góllal elhúzott a
Csömör 20-14-es állásnál. Ezt követően a különbség stabilizálódott,
majd miután a házigazdák végleg
elfáradtak, az összecsapás végére

csapat egyénenként jobb erőkből
állt, de a csapategység felül múlta
ezt hazai részről. A várt harcos, kiki mérkőzést hozta a játék, a GKC
uralta a meccs nagyrészét, szinte
végig 2-3 góllal vezetett az otthon
játszó társaság. Az utolsó 10 percben azonban az egyenlítésre is
megvolt a lehetősége a Csömörnek, de az egyaránt 6-6 gólig jutó
Hegyi Tamás és Farkas Domonkos
vezérletével végül 2 gólos győzelmet aratott a Gödöllő, ezzel otthon

pedig kialakult a legnagyobb, 10
gólos differencia. Hazai részről a
góllövő listát is vezető Márkus Béla
volt a legeredményesebb, 8 góllal.
A Gödöllő felnőtt férfi csapata ezzel
továbbra is a tabella 4. helyét foglalja el a csoportjában. 20 ponttal
állva, a Csömör, a Salgótarján és
az Alba-Máv-Előre gárdái mögött.
Gödöllői KC – Csömör SSZN Kft.
22-32 (12-14)

egy lépéssel közelebb kerülve az
NB II. B-csoportjának bajnoki címe
megszerzése felé. Gödöllői KC –
Csömör 28-26 (15-13)

Szoros csatában felül kerekedtek a fiatalok
Az ifjúsági bajnokságot vezető
gödöllőiek ősszel már legyőzték
egyszer a közvetlen vetélytársnak
számító csömörieket. Most jött el
a visszavágó ideje, a vendégek
fogadkoztak is a meccs előtt, de
mindhiába. Az ifi csapatot is irányító Bartos Gábor elmondása
szerint összességében a vendég-

gödöllői Szolgálat 23

sport

tartva a 2 pontot. A győzelemmel
megerősítette első helyét a tabellán a Gödöllő (28 pont), a második
Tatabánya (25pt), illetve a harmadik Csömör előtt (25pt). Ezzel még

A „kicsik” nem kímélték az ellenfeleket
Az U12-es fiú bajnokság aktuális,
hétvégi fordulóját a gödöllői Hajós
Alfréd Általános Iskola tornacsarnokában rendezték, ahol is a GKC
az első mérkőzésen 31-15-ös győzelmet aratott a szintén gödöllői
Főnix ISE csapata felett. Majd ezt
követően a második meccsen sem
álltak meg 31 gólig a hazaiak, itt
azonban csak 8 találatot engedtek
a saját kapujukba a Solymári SC
együttese ellen. Ezzel két kiütéses
győzelemmel zárva a napot Kocsis
Dávid Andor tanítványai. Gödöllői
KC – Főnix ISE 31-15 (20-8); Gödöllői KC – Solymári 31-8 (16-4)

4 nap alatt a Balaton körül
Az elmúlt hétvégén immár 13.
alkalommal rendezték meg a
Spuri Balaton Szupermaraton
nevű versenyt. Méghozzá gödöllői részvétellel, és nem kis
sikerrel. Kéri Veronika az utolsó, záró napra előírt távon a
női mezőnyből elsőként ért célba. Az összességében 4 napig
zajló, Siófoktól Siófokig tartó,
a Balatont megkerülő 196
km-es távot Veronika vegyes
párosban, másodmagával teljesítette, az egészből mintegy
105 km-t magára vállalva. Az
első, pénteki 53 km-es etapját
5 óra 25 perccel alatt abszolválta a szemerkélő eső és csípős hideg ellenére. Az egyes
napi szakaszokra külön-külön is
be lehetett nevezni, mint egyéni
versenyző. Ennek megfelelően tett
Veronika is, aki bevallása szerint
saját magát is meglepve a vasárnapi 52 km-es távon 1. helyen végzett
4 óra 51 perces időeredménnyel.
A gödöllői futó az említett szakaszt
annak ellenére teljesítette szemmel láthatóan gyorsabban, hogy a
verseny nagyjából feléig hatalmas
szél hátráltatta mind őt, mind az
egész mezőnyt. Ezt követően a
körülmények jobbra fordultak, nap
kisütött, a felhők eltűntek az égről,
s nem maradt más hátra, hogy kihozza magából a maximumot. Ez
pedig olyannyira sikerült neki, hogy
kategóriagyőztes lett. Emellett ös�szesítésben a párosokat tekintve a
44 indulóból 16. helyen zártak partnerével.

„Abszolút elégedett vagyok magammal. Mind az időeredményeimmel, mind a helyezésekkel. Kiadtam mindent magamból. Ennél
már tényleg nem tudok gyorsabban
futni. Csak, ha ütnének ostorral.” –
jegyezte meg viccesen Vera a nem
mindennapi teljesítményt követően. Mindezek a szép eredmények
mellett még hátra van a győztes futónő számára két rendkívül fontos
megmérettetés a mostani szezonban. Májusban az Ultrabalatonon
fog részt venni, ahol a mostanihoz
hasonlóan párosban indul. Ott
majd 110 km-t kell futnia nagyjából
15 óra alatt. Míg a legfőbb célja
idénre: az Ultra Tisza-tó júliusban.
Vagyis véghez vinni azt az emberfelettinek tűnő teljesítményt, hogy
egyéniben 18 óra alatt lefussa a
126 km-s versenytávot.

Két ezüst a téli dobó országos
bajnokságon
Március 14-én Szombathelyre utazott a Gödöllői EAC dobó különítménye a junior és ifjúsági téli dobó
országos bajnokságra. Szerencsére megérte a hosszú utazás, hiszen
a gödöllői fiatalok két ezüstéremmel
térhettek haza.
A junior korosztályban, gerelyhajításban
Eszenyi Napsugár (a
fényképen) 41.12 méteres idei legjobbjával
szerzett ezüstérmet. A
fiúknál Mihajlovic Alex
nyert ezüstöt, aki 54.74
métert dobott gerellyel,
Canea Zoltán pedig a
negyedik helyet szerezte meg 50.36 méteres kísérletével.

Az ifiknél Fekete Levente két versenyszámban is kipróbálta magát.
Diszkoszvetésben a 12. helyen
végzett 36.19 méteres kísérletével,
gerelyhajításban pedig a 7. helyre
hajította a szert, 48.07 méterrel.
Edző: Máté Alpár.
-kgk-
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PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
Gödöllő Város Önkormányzata (2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.) két
fordulós pályázatot hirdet a gödöllői 8102/3, 8102/4, 8126/1, 8126/2
és 8126/3 helyrajzi számú, beépítetlen terület megnevezésű, Berente utcai telek ingatlanok tulajdonjogának megszerzésére. A pályázat
a 8102/3, 8102/4, 8126/2 helyrajzi számú ingatlanokra külön-külön, a
8126/1 és 8126/3 helyrajzi számú ingatlanokra csak együtt nyújtható
be.
Az ingatlanok irányára:
Sorszám, Helyrajzi szám,Terület Ingatlan- nyilvántartási megnevezés, Az ingatlan irányára , mindösszesen
1. 8102/3 800 m2 beépítetlen terület 21.600.000 Ft
2. 8102/4 800 m2 beépítetlen terület 21.600.000 Ft
3. 8126/1 1231 m2 beépítetlen terület 30.800.000 Ft
4. 8126/3 140 m2 beépítetlen terület 2.200.000 Ft
5. 8126/2 906 m2 beépítetlen terület 24.500.000 Ft
Az ajánlatok benyújthatók: 2020. március 31. napján 12.00 óráig.
A pályázati tájékoztató a www.godollo.hu Gödöllő város honlapjáról,
vagy ide kattintva tölthető le.
Az ajánlatok a pályázati tájékoztatóban megjelölt tartalommal postai
úton, vagy személyesen, Gödöllő Város Önkormányzata 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6. I. em. 113. számú iroda, vagy az I. em. Jegyzői
titkárság címén nyújthatók be. Személyesen, vagy képviselő útján beadott ajánlatok esetében átvételi elismervényt ad a kiíró.
A pályázat kiírója a nyertes pályázóval ingatlan adásvételi szerződést köt. A pályázat második fordulójában az ajánlott bruttó vételár 10
%-ának megfelelő összegű bánatpénzt kell megfizetnie a pályázónak
a kiíró részére. A pályázat nyertesének a szerződéskötést megelőzően
természetes személy esetén igazolni kell a személyazonosságát, meg
kell adni adóazonosító jelét. Nem természetes személy esetén igazolnia kell, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.
§ (1) bekezdésében foglaltak alapján átlátható szervezet. A pályázat
nyertesével nem köthető meg a szerződés, amennyiben személyazonosságát nem igazolja, adóazonosító jelét nem adja meg, illetve nem
igazolja, hogy átlátható szervezet vagy igazolása alapján megállapítható, hogy nem átlátható szervezet.
Részletesebb tájékoztatást, illetve konzultációs lehetőséget dr. Kiss
Árpád jegyző és Kovács Katalin vagyongazdálkodó munkatárs biztosít
(tel.: 28/529-190, 28/529-237, e-mail: kovacs.katalin@godollo.hu). Az
ingatlanok Kovács Katalinnal a 28/529-237-es telefonszámon egyeztetett időpontban megtekinthetők.

Orvosi ügyelet

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

Gyógyszertári ügyelet

Március 16-22.:
Alma Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 510-220.
Március 23-29.:
Ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi u. 1. Tel.: 416-551.
Március 30-április 5.:
Kígyó Gyógyszertár, Gábor Á. u. 3. Tel.: 430-069.

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

Átmenetileg
zárva!

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.
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Az Acoustic Geofizikai Szolgáltató Kft.
tájékoztatása szeizmikus mérési
munkálatokról

AZ OGD Mogyoród Koncessziós Kft. – mint bányavállalkozó – megbízásából az Acoustic Geofizikai Szolgáltató Kft.
szeizmikus mérést végez. A teljes mérési terület kiterjedése: 402.84 km2, 25 település kül- és belterületét érinti, köztük Gödöllőt is.
A kutatás az egész kutatási területre vonatkozóan előreláthatólag 2020. április 15-ig tart. Egy-egy szűkebb térség (4-5
km-es körzet) érintettsége a munkálatok során jellemzően
5-7 nap.
A folyamat utolsó fázisként szeizmikus jelgerjesztést végeznek önjáró vibrátor gépekkel. A gépek működése a mezőgazdasági gépekhez hasonló zajjal jár, valamint vibrációs
hatás érzékelhető, amely az épületek biztonságát, állagát
nem veszélyezteti.
(A mérésekről bővebben a szolgalat.com-on és Facebook-oldalunkon olvashatnak.)

Beküldési határidő: 2020. március 30.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte:
Király Jánosné, Rétfalvi Jenőné
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte:
Őry Zsigmondné, Bánhidi József
A Happy Box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os utalványát nyerte:
Tóth Emese
A Városi Múzeum ajándékát nyerte:
Antal Józsefné, Pusztaszeri Tiborné
Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte:
Bagyinka Pálné, Reitmayer Terézia
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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Hirdetésfelvétel: a K&H Bank melletti helyiség (volt biztosító)

Dolgozzon lakásához közel!
Újság, szórólap terjesztésére
keresek munkájára igényes
személyt. Gödöllői lakost!
A munka végezhető iskola,
nyugdíj illetve munka mellett is.
Jelentkezés: 06/20 495-24-20
INGATLAN
+ Eladó a Paál László közben
földszinti, 43 nm-es lakás, vagy
értékegyeztetéssel kertes házra cserélném. 06-20-972-5209,
06-30-384-1187
+ Jászapátin 3 szoba összkomfortos családi ház eladó. 1400
nm telek, termő gyümölcsfák,
szőlő, termálfürdő 10 perc.
Irányár: 9,7 M Ft. Tel: 06-30683-3633
+ 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. 06-30-9617-621
+ 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 Gödöllőn a
Szent János utcában
egy kétszobás lakás a
második emeleten: 49
m2, felújított, redőnyös,
erkélyes, cirkó fűtéssel, pincével. Közel a
központ, óvoda, iskola, HÉV, busz. Irányár:
28mill. Ft. Érdeklődni:
+36-30-910-5151
+ Gödöllőn a Szilhát
utcában Kazinczy lakótelepre néző 310 nm-es
telek eladó: 15 millió Ft,
illetve a Szilhát utcában
86 nm-es családi ház
310 nm-es telekkel eladó: 36 millió Ft. 06-20520-1786

+ Eladó lakás: Gödöllőn, csendes környéken Szent János
utcában, földszinti 43m2-es
másfél szobás, konvektoros,
felújított, redőnyös lakás, pincével. Központ, óvoda, iskola,
busz és a HÉV közel. Irányár:
24.500.000 Ft. Érdeklődni: 0620-241-0500
+ Gödöllőn az Irtványban 1500
nm-es bekerített telek gyümölcsfákkal, szőlővel, málnával, 12 nm-es faházzal 2 millió
Ft-ért eladó. Érd: 06-30-8586229, 06-30-362-2270
+ Eladó Gödöllő boncsoki részén egy 2szintes, 2nappali+
3szobás, 2fürdőszobás, téglából épült lakóház 120nm összterülettel 1000nm-es telken. Az
ingatlan zártkert megjelölésű,
kerítve, villannyal ellátva. I.á.:
26 mFt 0620-919-4870
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+ Eladó Gödöllő királytelepi
részén egy 2szintes, 2generációs, 4szobás, 2konyhás, 2fürdőszobás családi ház felújítva,
új tetővel, melléképületekkel
773nm-es telken. I.á.: 48 mFt
0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn az Antalhegyi úton egy 2,5 szobás, összkomfortos, teljesen felújított lakóház nagy méretű garázzsal,
2300nm-es telken. I.á.: 48 mFt
0620-919-4870
+ Eladó Domonyvölgyben egy
5260nm-es, 6 telekre felosztott
zártkerti ingatlan. A telkek darabonként 2,5 mFt-ért megvásárolhatóak. Érd.: 06-20-9194870
+ Eladók most épülő, földszintes ikerházak Gödöllőn a Lázár
Vilmos és a Gerle utcában, hitelre és CSOK-ra alkalmas. I.á.:

hirdetés
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
+ 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 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a
Szent János utcában egy 4. emeleti,
nappali+ 2félszobássá alakított, felújított
öröklakás. I.á.: 29,9
mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn
egy nappali (40nm)+

2szobás
teraszkapcsolatos,
földszintes,
összkomfortos,
2002-ben épült családi ház
1300nm saroktelken. Az ingatlanhoz tartozik egy 1 szoba
összkomfortos apartman, valamint egy 2 beállásos garázs.
I.á.: 64 mFt. 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Szőlő utcában egy 69nm-es, nappali+
2szobás, nagy étkezős, nagy
erkélyes öröklakás konvektoros fűtéssel. I.á.: 29 mFt 0620919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Fácán soron egy 100nm-es, nappali+
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3szobás,
teraszkapcsolatos,
háztartási helyiséggel ellátott,
gardróbos, kandallós öröklakás. Az ingatlanhoz tartozik egy
garázs is. I.á.: 49,5 mFt 0620919-4870
+ Eladó Gödöllőn az egyik Dózsa György úti 10-emeletes
házban egy 44nm-es, 1,5 szobás, felújított öröklakás. I.á.:
27,2 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Fenyvesben egy 600nm-es építési telek. I.á.: 15,5 mFt 0620-9194870
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+ 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

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

ALBÉRLET KIADÓ
+ 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
+ Gödöllőn kertes házban külön
bejárattal lakás hosszútávra kiadó bútorozva fiatal párnak:
szoba, konyha, fürdőszoba.
Azonnal költözhető. Gázkonvektoros. Külön óra. 100.000 Ft
+ kaució. Tel: 06-30-581-3827
+ Kiadó (eladó) Gödöllő Palotakerten földszinti, egyedi
fűtéses, 1 szobás lakás bútorozottan április 1-től. HÉV,
busz, vasút, egyetem pár perc.
80.000 Ft + rezsi + 2 havi kaució. 06-70-362-6244
+ Kiadó Gödöllő belvárosában, öt lakásos társasházban

ÜZLET, IRODA
+ 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
+ Felújított, gázkonvektoros,
kétszobás, második emeleti,
erkélyes lakás kiadó. Érd: 0630-277-8113
Garázs
+ Gödöllőn a Patak téri vagy
a Zombor utcai garázs soron
vásárolnék garázst. 06-30-8752589
+ GARÁZS kiadó a Patak téri
garázssoron: 06-30-277-8113
+ Raktár, garázs kiadó. Tel: 209455-583
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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: 06-305682-239
ÁLLÁS

+ A gödöllői Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ
Haszonállat-génmegőrzési Intézete felvételt hirdet TITKÁRSÁGI
ASSZISZTENS munkakör betöltésére. Feladatok: A NBGK-HGI
titkárság
munkafolyamataiban
való részvétel. A titkárságon keletkező dokumentumok kezelése.
Általános titkársági feladatok (pl.
gépelés, szkennelés, másolás)
ellátása. Elvárások: Középfokú
végzettség, felhasználói szintű
számítógépes ismeretek, jó kommunikációs képesség. Fizetés:
Megegyezés szerint. Jelentkezési határidő: 2020. március 20.
Az önéletrajzokat az allashirdetes@mail.nodik.hu e-mail címre
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várjuk. További részletek a www.
genmegorzes.hu vagy a www.
nodik.org weboldalakon.
+ A gödöllői Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ
Haszonállat-génmegőrzési Intézete felvételt hirdet GONDNOKSÁGI MUNKATÁRS munkakör
betöltésére. Feladatok: A NBGKHGI zöldfelületének gondozása,
növények, parkterület rendezése. Utak, járdák téli-nyári karbantartása. Telep alap karbantartási
munkálatainak elvégzése. Szállítási feladatok. Elvárások: Középfokú végzettség, felelősségteljes
munkavégzés, B kategóriás jogosítvány. Fizetés: Megegyezés
szerint. Jelentkezési határidő:
2020. március 20. Az önéletrajzokat az allashirdetes@mail.
nodik.hu e-mail címre várjuk. További részletek a www.genmegorzes.hu vagy a www.nodik.org
weboldalakon.
+ SZAKKÉPZETT FÉRFI BETEGÁPOLÓT keresünk Kerepesen nappali munkára (reggel 8
órától este kb 19 óráig) heti több
alkalomra, hosszabb távon. Érd:
06-30-577-9661
+ Munkaidő pótlékkal egy és
több műszakos munkarendbe műanyag feldolgozó gödöllői kft. felvesz BETANÍTOTT

MUNKÁSOKAT, RAKTÁROST,
SZERSZÁMKÉSZÍTŐT,
KARBANTARTÓT és FRÖCCSÖNTŐ
GÉPBEÁLLÍTÓT. Nyugdíjasokat
is szívesen fogadunk. Érd: 0620-9423-112, www.plastexpress.
hu
+ A Panda söröző PULTOST keres, továbbá az Autómosó női,
férfi munkatársat. KÁRPITTISZTÍTÓ gyakorlattal rendelkezők
előnyben. Tel: 06-20-941-7670
+ 20 éve működő gödöllői műhelyünkbe AUTÓSZERELŐ kollégát keresünk! Bejelentett 8
órás állás, bérezés megegyezés
szerint! Jelentkezni a +36304666-930-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: 0620-9430-746
+ Kiemelt bérezéssel keresünk
épületlakatos szerkezetek gyártásához, HEGESZTŐ, LAKATOS
kollégát. Budapest, Őrs vezér
tér. 06-30-340-7115
+ SZAKÁCSOKAT keresünk
éves állásra. Szállás – ellátás
biztosítva. Balaton – Mátra. 0630-919-6478
+ Karbantartó, villanyszerelés-
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hez is értő, B kategóriás jogosítvánnyal rendelkező kollégát
keresünk. Fényképes önéletrajzokat a következő e-mail címre
várjuk: evocool@evocool.eu, 0630-325-5774
+ Gödöllőn a palotakerti fagyizóba fiatal, női munkatársat keresek eladói munkakörbe. Érd:
06-20-423-6335
+ Gödöllői Biztosítási Alkusz Iroda ügyintéző, ügyfélszolgálatos
munkatársat keres. Feltétel: irodai gyakorlat. Biztosításközvetítői végzettség előny, de nem
feltétel. 06-70-361-5105
+ Gödöllői szálláshelyre nyugdíjas takarítónőt keresünk 4 órás
munkaidőben. Jelentkezéshez
fényképes önéletrajzokat a nefelejcspanziogodollo@gmail.com
e-mail címre várjuk!
+ Csomagolói munkakörbe nemdohányzó női munkatársat keresünk, lehet nyugdíjas is. A munkavégzés helye: Gödöllő Ipari
Park (MŰFÉM Termékgyártó
Kft.). Jelentkezni önéletrajzzal
az alábbi e-mail címen lehet: mufem@mufem.hu
+ Vagyonőröket keresünk telephely őrzésére! Alkoholfogyasztás
kizárva! Érdeklődni lehet fényképes önéletrajzal: toncso77@
gmail.com
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+ Műszaki szakmai végzettségű /
előny géplakatos/ továbbá kisteherautóra is vezetői gyakorlattal
rendelkező munkatársat keresünk. Az üzemi munkavégzés
mellett szükség esetén a fuvarozás is a munkakörhöz tartozik.
Munkaidő: 6 óra 20 p.- 14 óra 50
p. A munkavégzés helye: Gödöllő
Ipari Park, Kühne Ede út 10. Jelentkezni önéletrajzzal az alábbi
e-mail címen lehet: mufem@mufem.hu
+ Kiegészítő munka. Gödöllőn
a STOP-SHOP-ban található
üzletbe reggeli elfoglaltsággal
(7:30-9:15-ig) részmunkaidőben
takarítónőt keresek hosszútávra.
Nyugdíjas is lehet. A munka bejelentett. Érdeklődni: 06-70-4216969
+ Gödöllő és környéki munkahelyre a Fest-Tamás Kft. felvesz
szobafestő-mázoló szak- és se-
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gédmunkásokat azonnali kezdéssel. Magas bérezés, bejelentett munkahely. 2-3 fős brigádok
jelentkezését is várom. 06-20435-9650
+ Takarítást vállalok családi házaknál, irodákban, fitnesz teremben hétvégén, esténként. 06-203727-707
+ Gödöllőn középkorú nő idős
ember gondozásába besegítene
heti pár alkalommal. Tel: 06-28792-372, 06-70-584-4535

SZOLGÁLTATÁS

+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS
50 nyelven, anyanyelvi, diplomás, gyakorlott szakfordítókkal!
Kedvezményes árak. I.L.I Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u.
2. Tel.: 06-20-556-2653, 06-20543-1775, e-mail: info@ili.hu, ili.
godollo@gmail.com

+ KERTGONDOZÁS. Bízza most
rám! Fakivágás, sövényvágás,
bozótirtás, fűnyírás, fűkaszálás.
Füvesítés, gyepfelújítás, vegyszeres gyomirtás. Rotációs kapálás. Gyepszellőztetés. Metszés.
Ágak, levelek elszállítása. Ereszcsatorna tisztítás. Kerttakarítás.
Kerítésfestés. Gépi permetezés.
Kerti tavak tisztítása. Tüzifa hasogatás. 06-30-747-6090
+ KÖNYVELÉS, cégalapítás,
munkabérszámfejtés,
tanácsadás. Irodák: Gödöllő, Szada.
Tel: 30/592-1856, 30/508-1380,
28/784-752
+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS, fürdőszobák,
régi fűtési rendszerek, vízvezetékek felújítása. CIRKÓK, GÁZKÉSZÜLÉKEK, KONVEKTOROK
karbantartása felújítása, javítása. Tel: 06-20-9527-289, 06-28476-229
+ SZÁMÍTÓGÉPES problémája
van? Hívjon bizalommal, házhoz
megyek. Számítógép szerelés,
rendszer és programtelepítés,
vírusirtás garanciával. Hétvégén
is! Tel: 06-30-333-9201
+ DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉLKÜL. Tóth Tamás 0670-502-5620
+ LAKÁSOK, IRODÁK KÖLTÖZTETÉSE, lomtalanítás. Pianínó-,
páncélszekrény szállítás. Hétvégén is. NEER TEHER 06-70648-7660
+ DUGULÁS ELHÁRÍTÁS falbontás nélkül. Ázások csőtörések megszüntetése. Vécék tartályok csapok szifonok cseréje.
Csatorna kamerázás. VÍZSZERELÉS. 06-20-491-5089
+ Lapra szerelt BÚTOROK ös�szeszerelése, csillárok, karnisok,
fali polcok, konzolok felszerelése, egyedi méretű kis bútorok készítése, kisebb javítási, felújítási
munkák elvégzése. Hívjon bizalommal: 06-20-9463-409
+ REDŐNYJAVÍTÁS, GURTNICSERE akár 2 órán belül! Új
redőny azonnal megrendelhető!
Péter úr, 06-20-3685-888
+ MŰANYAG AJTÓK, ABLAKOK
forgalmazása, beépítése. Redőnyözés: műanyag és alumínium
redőnyrendszer, motoros is! Fix
és mozgatható szúnyoghálók!
06-20-262-0289
+ Azonnali kezdéssel vállalok
HÁZÉPÍTÉST teljes kivitelezéssel, KŐMŰVES MUNKÁT,
BURKOLÁST, VÍZSZERELÉST,
TETŐJAVÍTÁST! Tel: 06-70-3619679
+ KÖZÖS KÉPVISELETET,
TÁRSASHÁZKEZELÉST válla-
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lok 10 éves gyakorlattal: Pesti
Erika +36-20-5162-962
+ TETŐFEDÉS Régi és új tetők
javítása, tetőszerkezeti munkák,
tetőfedés, ácsmunka, bádogos
munka, ereszcsatorna, Lindab tetőfedés, lécezés, fóliázás,
ereszdeszkák,
madárdeszkák
festése,
palajavítások,
kúpcserép lekenése, leszögelése.
Bármilyen kisebb javításokat is
vállalok. Nyugdíjasoknak 10%
kedvezmény! Érdeklődni: 06-30526-8532
+ Villanyszerelést, gipszkartonozást vállalok. Lakások, házak felújítása. Tel: 06-70-5736-761

EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS
+ Gyógypedikűr: tyúkszem,
szemölcs,
bőrkeményedés,
vastag benőtt gombás köröm
kezelése, ápolása. Talpmas�százs. Óvakodjon a feketén
dolgozó házaló kontároktól! 30
év szakmai háttér. Bárándi József 06-20-532-7275
OKTATÁS
+ ANGOL és SPANYOL nyelvoktatást vállal FILMSZINKRON,
könyvfordítás, vizsgaelőkészítés és korrepetálás területén
jártas FIATAL, tapasztalt nyelvtanár. Tel: 06-70-559-3918
+ Tapasztalt ANGOL tanárként
általános angol órákat, érettségire, középfokú nyelvvizsgákra
felkészítést, korrepetálást, beszédkészség fejlesztést vállalok. 06-20-358-6057
+ MATEMATIKÁBÓL korrepetálást, fejlesztést, felkészítést
vállal általános iskolai tanár.
Tel: 06-70-329-6405
+ KÖZPONTI FELVÉTELI 8.
OSZTÁLY Koncentráltan a felvételi feladatokra – sokéves,
célirányos tapasztalattal várom
hetedikes (felsős) tanítványaimat, korlátozott üres helyekkel.
Érthetően és személyre szabottan magyarázok. Matematika és Magyar is, a legjobb gimnáziumi referenciákkal: biztos.
felveteli.2021@gmail.com
+ MATEMATIKA korrepetálást,
érettségire felkészítést vállal
gyakorlott nyelvtanár. 06-70408-5253
+ Szerepléshez kedvet érzők
jelentkezését várjuk műsorok
(irodalmi, zenei) előadásához
korhatár nélkül. Érd: 06-30328-5625
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társkereső
+ Egyedülálló 60 éves férfi
korban hozzáillő párját keresi
hosszú távú kapcsolat reményében. Hívj bátran! Tel: 06-20618-3011
JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
+ AKKUMULÁTOR minden
típusú gépjárműhöz szaküzletünkben vagy kiszállítással.
Szolgáltatásaink: beszerelés,
bevizsgálás,
töltés-mérés,
szaktanácsadás. Minőségi akkuk, új akciók. Gödöllő, Dózsa
Gy. út 50. (Temetővel szemben) 06-30-536-4300, 28/611728 www.akkugodollo.hu
+ 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.)

ADÁS-VÉTEL
+ RÉGISÉG. Pappné Szilvia szakbecsüs díjtalan
kiszállással vásárol antik
bútorokat, festményeket,
órákat, mindenféle szobrokat, vitrin dísztárgyakat,
ezüstöt (hibás és hiányos
darabokat is), régi pénzeket, könyveket, bizsukat
és ékszereket, borostyánt,
mindenféle régiséget és
HAGYATÉKOT.
Legmagasabb áron vásárolunk
első vevőként! Tel: 70/9420806, 20/465-1961
+ Jó állapotú régi PIANINO
és varrógép olcsón eladó.
Tel: 06-30-465-4775

+ 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. 06-20-234-4384
+ Eladásra kínálok használt
vendéglátóipari gépeket (fagylaltpult, sonkaszeletelő, hűtőszekrény, hűtőláda, egyéb
eszközök). Érd: 06-30-4004762
+ Eladó 2db fotel, 1db ágyneműtartós, kihúzható kanapé
(fekvő felület 160x200), 1db
masszírozó fotel. Érd: 06-28411-742, 06-20-477-2888

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-, Gesztenye-, 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

32 gödöllői Szolgálat

hirdetés

2020. március 17.

