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1920. június 4-én a történelmi Magyarországon megkondultak a harangok, megszólaltak
a gyárak szirénái, az iskolákban, hivatalokban
gyászszünetet rendeltek el, a zászlókat félárbócra eresztették, tíz percre leállt a közlekedés,
bezártak az üzletek. Idén, a 100 éves évforduló alkalmából Gödöllő minden közintézménye
félárbócra eresztette a zászlókat, és 16 óra 30
perckor újra megszólaltak a harangok, megidézve a 100 évvel ezelőtti tragédiát. Így kezdődött
a megemlékezés a Gödöllői Királyi Kastély melletti Országzászlónál és a Trianon-emlékműnél,
ahol több százan gyűltek össze. A rendezvényen
Gémesi György polgármester és Klement Péter
önkormányzati képviselő mondtak beszédet.
A rendezvényen Gémesi György polgármester
Tompa László Lófürösztés című versével kezdte
a megemlékezést, majd személyes élményein
keresztül idézte fel azokat az évtizedeket, amikor csak családi körben mertek beszélni Trianonról. Felelevenítette többek között az 1989es romániai forradalom kitörésének időszakát,
amikor még mindig sokan féltek kiállni az erdélyi
magyarság mellett, szólt a rendszerváltásról,
amikor Antall József miniszerelnök kijelentette:
„Lélekben tizenötmillió magyar miniszterelnöke
kívánok lenni.”
(folytatás az 5. oldalon)

Árlista
Női vágás + szárítás
Rövid: 3500
Félhosszú: 4500
Hosszú: 5500

Női szárítás
Rövid: 3000
Félhosszú: 4000
Hosszú: 4500
Férfi vágás
2100 Ft
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– Most, hogy újraindult az óvodai
élet, hogyan tudják elvégezni a
„call center” munkáit?
– Két héttel ezelőtt indult újra
az óvoda, de még nem teljes létszámmal. Az első héten körülbelül
a gyerekek 40, a másodikon pedig
már 60 százalékuk jött, de ez persze folyamatosan nő. Az enyhítések
és az újranyitás előtt 20 diszpécser
dolgozott a telefonközpontban, amit
az önkormányzat hozott létre a 70
éven felüliek ellátására. Az utóbbi
hetekben már nem húszan, hanem
csak a Palotakert Óvoda dolgozói végzik ezt a munkát. Ez az én
személyes kérésem volt, hogy a
hátralévő időben csak a Palotakerti Ovi munkatársai lássák el ezt a
feladatot, sokkal könnyebb az információ áramlás szempontjából így,
hogy egy helyen vagyunk nap, mint
nap. Az új helyzet miatt az óvodatitkárunk és a két pedagógiai asszisztensünk is besegítenek, amíg a többiek csoportban vannak a gyerekek
között. Alapvetően két kolléga viszi
haza is ezt a munkát, nekik külön
hálás vagyok ezért! A szolgáltatás
továbbra is reggel héttől, este hétig
vehető igénybe.
– Május 25-én nyitottak újra az
óvodák, visszaállt már a rend?
– Eléggé tartottam attól, hogy mi
lesz az újranyitáskor. Az óvoda elsődleges feladata a szocializáció és
az érzelmi nevelés. Próbáltuk tartani a kapcsolatot a gyerekekkel és a
családokkal az elmúlt nyolc hétben,
de alapvetően azt hittem, hogy több
lesz a sírós gyerek. Volt olyan kiscsoportos, aki éppen hogy elkezdte az óvodát és már be is zártunk,
de mindenki mosolyogva jött vis�sza. A leállás alatt igyekeztünk az
intézményt olyan állapotba hozni,
hogy ha bármikor ki kell nyitni, akkor ezt meg tudjuk tenni. Volt olyan,
hogy összehívtam a testületet és a
karbantartónak segítettünk, összeszedtük a faleveleket, gereblyéztünk. A testület teljesen rendbe tette
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az udvart, közös volt a cél és jó volt
újra egy kicsit látni egymást!
– Nemcsak mint óvodavezetőt,
hanem énekesként is ismerik a
gödöllőiek. Hogyan jött ez?
– Gyerekkori álmom volt, de aztán máshogy alakult. A szüleim az
óvónőség felé terelgettek, de én
azért másképp képzeltem el az életemet. Elmentem külföldre egy évre,
majd egy hanglemezkiadónál dolgoztam közel tíz évig. Pár évig volt
egy mexikói-ezüstékszer boltunk
és ott kezdett el újra foglalkoztatni
az, hogy szeretnék énekelni. Úgyhogy 40 éves korom után kerestem
énektanárt és kezdtem el tanulni és
lépegettem a magam tempójában.
Először zenekarban csak Katona
Klári dalokat énekeltem. Ő volt a
gyerekkori nagy kedvencem, aztán
dolgoztam is vele együtt a lemezei
kacsán. Mostanra jutottam el oda,
hogy már felvállalom magam.
– A karantén miatt elmaradt a
koncertje a férjével a Királyi Váróban. Mikorra tervezik a pótlást?
– Valamikor az ősszel szeretnénk, inkább novemberben gondolkodunk, de még időpontot kell
egyeztetni a zenészekkel, ami
nehéz, mert sokan vannak, profi
muzsikusokkal dolgozunk együtt.
Nyilván ők sem látják még előre
az őszt. Így nagyon nehéz előre
egy olyan időpontot lebeszélni, ami
mindenkinek megfelel. Biztos, hogy
ősszel lesz, az sem kizárt, hogy a
GödöllŐsz keretén belül, de nem tudok még pontos dátumot mondani.
Az biztos, hogy időben fogjuk tájékoztatni azokat, akik vettek jegyet
és nagy örömünkre szolgált a férjemmel, hogy javarészt nem kérték
vissza a jegy árát, hanem azt mondták, hogy szeretnének majd eljönni
a koncertre. Addig elkészítettünk
egy duett feldolgozást. A koncerten egyébként is feldolgozásokat
fogunk játszani, illetve lesz Karcsinak is önálló dala a zenekarával
és addigra nekem is lesz már saját

Pécsi Ildikó

Varga Lilla
dalom. Erre nagyon büszke vagyok.
– Nemcsak zene-, hanem állatbarát is…
– Majd egy éve, hogy örökbe
fogadtam a kutyámat, Honeyt. Sőt,
igazából nem is befogadtam, hanem
ajándékba kaptam Halász Árpádtól,
a Gödöllői Kutyasport Központ vezetőjétől. Az elején ráadásul még
úgy volt, hogy nem is adja nekem,
mert túl jó kutya, hanem csak hétvégi kutyának kapom meg. Úgy gondoltuk, jó Honeynak is és nekünk is.
Így ismerkedtünk meg vele tavaly
húsvétkor és szerelem volt első
látásra. Augusztusig minden hétvégén elhoztuk, elvittük magunkkal
Horvátországba nyaralni, végigcsináltunk egy kutyástábort ovisoknak.
A tervem, hogy a Palotakert Óvoda
kutyás ovi legyen, ebben megkaptam a kollégáim támogatását is,
nagyon köszönöm nekik! Október
óta terápiás kutyának tanulunk. Az
egyik tervem, hogy a mi ovinkban
mindig ott lehessen, ezen felül pedig nagyon szeretnék kamaszokkal
„terápiázni”. Kamasz fiaim vannak,
biztos vagyok benne, hogy Honey
és én alkalmasak lennénk megnyitni zárkózottabb gyerekeket is.
– Az óvónőségről már beszéltünk, de van egy másik szakmája

is. Mitől ilyen sokoldalú ön?
– Négy évvel ezelőtt elvégeztem
egy stylist iskolát, aminek az első
évében Personal stylistnak, a második évében pedig Fashion stylistnak
tanultam. Ezzel akár a médiában is
dolgozhatnék, de mivel tíz évig dolgoztam hanglemez-kiadónál, pont
eleget láttam ebből a területből. Ennek a szakmának engem igazából a
személyi stylist része érdekel, a hétköznapi emberek öltöztetése.
Szerintem óriási kihívás kibontani
valakit, aki még nem is tudja magáról, hogy milyen is lehetne igazából,
mert nem látja magát reálisan, vagy
kishitű vagy éppen túl sokat gondol
magáról. Kreatív és kihívásokkal teli
ezeket az embereket a helyes mederbe terelni és az öltözködésen keresztül megmutatni valakinek a személyiségét. Ez a szakma két síkon
van jelen az életemben. Az egyik,
amikor egyénileg foglalkozom azzal, aki segítséget kér, a másik pedig, amikor hat fős kurzusokat szervezek. Ez egy hat alkalmas kurzus,
aminek része a smink, testelemzés,
saját testkép megismerése, színelemzés, vásárlás, gardrób rendezés
és sorolhatnám. Úgyhogy ez a másik fő „csapás” az életemben.
Jaeger Ákos

11/2020.
29/2019.
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petőfisnek lenni jó!
– A Petőfi-iskola az Ön keze alatt
egy nagyon barátságos, családias intézménnyé lett. Hogyan
valósultak meg a felújítások és a
modernizálások?
– Én is így gondolom és nagyon
büszke is vagyok az elért eredményeinkre. Nem volt egyszerű
feladat ezeket megvalósítani, hiszen ma a finanszírozási lehetőségek elég szűkösek. De
azt el kell mondanom, hogy a
fenntartók mindig igyekeztek
a lehetőségeiken belül maximális segítséget nyújtani, de
e mellett az alapítványunkra
és a szülők támogatására is
szükség volt, illetve szponzorokat is rendszeresen kellett
keresnem, hogy a terveinket
meg tudjuk valósítani. Sok
mindent csináltunk közösen a
két kezünkkel a tantestülettel.
Kitaláltuk az első közös évünkben, 2009-ben, hogyha lesz
pénzünk, akkor hogyan fogjuk majd az épületet megszépíteni. Ehhez egy Arculatterv is
készült és ennek megfelelően
végeztük a felújításokat.
– A teljesség igénye nélkül:
mondja el, milyen fejlesztéseket sikerült végrehajtani?
– Az előbb említett Arculattervben nagyon fontosnak
tartottuk azt, hogy a 2009-ben
megkapott Ökoiskolai címhez
igazodjunk. Így minden fából, természetes anyagból
készült és azonos színvilágot használtunk a függönyeinknél, a bútorainknál, a díszítéseknél. Ha valaki belép
az épületbe, akkor általában
azt mondja, hogy: „Hű de otthonos!”
- és ezt én nagyon fontosnak tartom. Mindig mondom, hogy a kollégáim és a gyerekek is több időt
töltenek itt, mint otthon. Nagyon
fontos, hogy olyan környezetben legyenek a diákok, ami inspiráló és a
21. századhoz igazodó. Annak ellenére, hogy az épületünk régi, de ez
nem érződik rajta.
– Mi az az ökoiskola?
– Az „öko” szemlélet most már
egyre elterjedtebb. Egészségtudatosságot és olyan szemléletet
jelent, ami mindenre vonatkozik,
ami körülöttünk van. A gyerekeket
próbáljuk olyan tevékenységre tanítani, ami a saját életüket teszi majd
környezettudatosabbá. És ezeket a
tanórákba is beépítettük, nemcsak
egy-egy órán vagy szabadidős tevékenységekben jelenik meg, hanem az egész évünket átszövi.
A kollégáim több éve hihetetlenül intenzíven és eredményesen
végzik ezt a tevékenységet, éppen
ezért megpályáztunk egy úgynevezett Bázisiskola címet, amire na-

gyon büszke vagyok, hogy meg is
nyertük. Az országban csak néhány
száz olyan intézmény van, ami a
különböző pedagógiai és oktatási
intézmények közül a Bázisiskola,
és mi ezek közül az egyik vagyunk.
Így módunkban áll átadni a megszerzett tudást és tapasztalatot
más iskoláknak. A következő évek-

30 perc című műs
orunk vendége Gubáné Csánk
i Ágnes volt.
A Gödöllői Petőfi
Sándor Általános Iskola igazg
atójával az iskola felújításairól,
az ökoiskola
címről, a Petőfi sik
ereinek titkáról és persze a ny
ugdíjba vonulásáról beszélgett
ünk.
– Mi a Petőfi titka?
Mitől egyre sikeresebbek a diákok és az iskolai közösségük?
– Egyrészt az, hogy a
kollégáim több ezer óra
képzésen vettek részt, s
bár Pest megye eléggé
kizárt a pályázatokból,
mégis, amit lehetett,
azért megpályáztunk.
Ezen felül az ismeretségi körömből olyan előadókat is tudtam meghívni, akik gyarapították
a tanári kar szakmai
tudását, illetve tavaly
elkezdtük a komplex
alapprogramot is, ami
hozzájárult ahhoz, hogy

nálunk dolgozni. Talán ezért is 100
százalékos évek óta a pedagógus-ellátottságunk. Ebben a tanévben is úgy indultunk, hogy egyetlen
tanárunk sem hiányzott.
– A jövő tanévre már nem pályázott az igazgatói pozícióra, mi
ennek az oka?
– Nagyon nehéz és fájdalmas
döntés volt, ami hosszú idő alatt
született meg, de 5 év hosszú idő
és az embernek mérlegelnie kell,
hogy mi az, amit meg tud, illetve
szeretne valósítani a következő
években. Úgy érzem, hogy amit lehetett ebben az iskolában, mind külsőségekben, mind szakmailag, azt
elértük. Most a körülmények arra
adnak lehetőséget, hogy ezt a színvonalat megtartsuk. Úgy gondolom,
hogy a kollégáim ezt nélkülem
is meg fogják
tudni tenni, de
szívemben mindig Petőfis maradok.
Nekem a napokban született
meg az első kisunokám, illetve van
egy hosszú listám az elolvasandó
könyvekről és egy bakancslistám a
férjemmel, ahova még szeretnénk
eljutni. Erre pedig idő és energia
kell. Úgy érzem, hogy most jött el
a pillanat, de fájó szívvel köszönök
el. Ráadásul még nehezíti a dolgot,
hogy nem is tudok úgy elbúcsúzni,
ahogy elterveztem. A vírushelyzet
nem teszi lehetővé, hogy igazi emlékezetes gyereknappal búcsúzzam
a diákoktól, illetve a szülőktől sincs
módom a Petőfisek Gálájának formájában elköszönni. A kollégáimtól szerencsére majd a nyár végén
még el tudok köszönni, és talán
majd ősszel arra is adódik lehetőségem, hogy a város olyan személyeitől is elbúcsúzzam, akikkel az elmúlt
tizenegy évben együtt dolgoztam.
Szeretném megköszönni a sok segítséget azoknak a vezetőtársaknak, akikkel együtt dolgozhattam
és természetesen a képviselő-testületnek és polgármester úrnak a
széleskörű támogatást, amit mindig
kaptam tőlük.		
JÁ

Gubáné Csánki Ágnes
nek ez lesz majd az egyik kiemelkedő feladata.
– Minden tanévet úgynevezett
Projekt héttel szoktak kezdeni, itt
milyen témák voltak eddig, illetve
miért tartja ezt fontosnak?
– Ez az egyik legkedveltebb pedagógiai-vezetői tevékenységem.
Szerintem nagyon fontos, hogy a
21. században a gyerekek ne csak
tanóra formájában sajátítsanak el
ismereteket, hanem minél több oldalról közelítsék meg ugyanazt a témát. A projektek pedig pont erre adnak lehetőséget. Kétszer is volt már
olimpiai évünk, Gödöllő ökovárossá
nyilvánításakor ÖKO projektet szerveztünk, e tanévben pedig Rákóczival és korával foglalkoztunk.
A Projekthét alatt három tanítási
óra szokott lenni, 11 órától pedig
mindenféle egyéb tevékenységet
végeznek közösen a pedagógusok és az osztályok, kicsik-nagyok
vegyesen. A hét végén pedig van
egy zárónapunk, amire a szülőket is
meghívjuk, hogy lássák, mennyi új
dolgot tanultak a gyerekek.

magas színvonalon tudjunk – akár
online is – oktatni.
Az iskolánk titka az, hogy „Petőfisnek lenni jó”. Ennek a mondásnak van egy nagyon mély tartalma. Sikerült kialakítani az elmúlt
években a diákjainkban, hogy egy
közösségbe tartoznak, ami felelősséggel is jár. Mindig arra próbáljuk
őket ösztönözni, hogy nem csak
elfogadni, hanem adni is kell. Erre
ragyogó példa, amikor Karácsonykor ajándékokat gyűjtünk és adunk
át rászoruló nógrádi iskolák gyerekeinek.
– Országosan rengeteget hallani a médiában, hogy az iskolákban pedagógushiány van. Önöknél mi a helyzet?
– Tőlünk csak akkor mennek el
kollégák, ha nyugdíjazás vagy költözés miatt alakul így. Nem jellemző, de persze egyszer-egyszer előfordul, hogy valaki elmegy tőlünk,
de ugyanakkor egyre gyakrabban
keresnek meg azzal, hogy olvasták a honlapunkat, hallottak rólunk,
ajánlottak minket és szeretnének
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újdonság a tormay szolgáltatásai között
A Tormay Károly Egészségügyi Központ –
szakrendelőként az országban elsőként –
csatlakozott a négy orvosi egyetem által is
használt, a MedInnoScan Kutatás-fejlesztési Kft. által fejlesztett teledermatológiai
(távbőrgyógyászati) alkalmazáshoz. Az alkalmazás célja, hogy a koronavírus járvány
okozta veszélyhelyzetben a páciensek
az orvos-beteg találkozást kerülve online
bőrgyógyászati ellátáshoz jussanak az államilag finanszírozott ellátás keretében.
A bőrgyógyászati konzultációhoz egy MedInnoScan nevű okostelefon alkalmazást
kell letölteni (iOS rendszer esetén az Apple
Store-ból, Android rendszerek esetében a
Play Store-ból). Az új alkalmazásról a Tormay Károly Egészségügyi Központ honlapján tett közzé tájékoztatást.
A szakrendelő működési rendje június
2-tól ismét módosult.
A miniszteri utasítás értelmében továbbra is telefonos egyeztetés, időpont

kérés szükséges, valamint
érvényben marad az egykapus beléptetési rend,
az óránként max. 4 beteg
fogadása szakrendelésenként, a szájmaszkban történő belépés és az intézményen belül másoktól való
távolság megtartása.
Az új működési rend szintén megtalálható a www.
tormay.hu oldalon.
***
2020. június 1-vel tovább
bővültek az egészségügyi
ellátások. A harmadik lépcsővel újraindultak a népegészségügyi szervezett szűrővizsgálatok, emlő-, méhnyak, vastagbél-és
végbélszűrések - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma.
A szervezett szűréseken való részvétel
a Nemzeti Népegészségügyi Központ által,

újra látogathatók
az idősotthonok lakói
Már látogathatóak azok a szociális intézményekben élők, akik nincsenek
elkülönítve koronavírus-fertőzés miatt.
Az erről szóló határozat június 3-án lépett életbe. A kórházak látogatási tilalma ugyanakkor továbbra is érvényben
marad.
A Gödöllői Egyesített Szociális Intézménybe is biztosítják a látogatási
lehetőséget a szabályok betartása
mellett. Ezek szerint csak egészséges
személy látogathatja meg hozzátartozóját és kérik, hogy a látogatás ne haladja meg a 15 percet.
A látogatásra lehetőség szerint az
udvaron kerüljön sor, és a látogató
csak azzal a gondozottal kerüljön 2
méteren belüli távolságra, akit meglátogat. A látogatók lehetőség szerint
szabadtéren is viseljenek maszkot.
Az intézmény zárt, lakó részében
történő látogatás esetén a szappanos

kézmosási lehetőséget és /vagy vírusölő kézfertőtlenítőszer használata
és maszk viselése kötelező.
A szobában egyszerre csak 1 látogató tartózkodhat.
A Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény munkatársai kérik, hogy a látogatásra 10-18 óra között kerüljön sor.
A június 3-án életbe lépett rendelet
lehetővé teszi, hogy az intézményben
a lakók kaphatnak csomagot (élelmiszert, használati tárgyakat stb.). A határozat feloldja a felvételi tilalmat is.
Mostantól új gondozott is felvehető a
szociális intézményekbe az otthonából, ha rendelkezik 4 napnál nem régebbi PCR-vizsgálattal végzett negatív
koronavírusteszttel.
Kórházból továbbra is csak akkor
vehető fel, vagy vissza gondozott az
intézménybe, ha rendelkezik negatív
koronavírusteszttel.		
(j.)

személyre szólóan kiküldött meghívóval,
továbbra is előre egyeztetett időpontban
történik. A szűrővizsgálatok bevezetésénél
is érvényes a fokozatosság, csak a járványügyi szabályoknak megfelelő, meghatározott számú beteget tudnak fogadni.
(ny.f.)

enyhülnek a szabályok
Június 16-át követően egy-két napon belül megszűnhet a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet. Ezt
követően a színházak, múzeumok, mozik és fürdők
kinyithatnak. Ezt Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter jelentette be a június 3-ai kormányinfón, ahol bejelentette, a kormány benyújtotta az
Országgyűlésnek a járványügyi készültség fenntartásról és a veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló
törvényjavaslatot. A parlament június 16-án dönt ennek elfogadásáról.
Mint az a tájékoztatón elhangzott, a járványügyi
készültség fenntartása indokolt és nem szűnik
meg az operatív törzs működése sem, mint ahogy
a kórházak irányításai rendszere is változatlanul a
járványveszélyhez igazodik, majd. Az országos tisztifőorvosnak továbbra is biztosítottak lesznek azon
jogosultságai, amelyekkel a járvány megelőzése érdekében intézkedéseket tehet.

egyre több a gyermek
a bölcsikben, ovikban
Az óvodák és bölcsődék működése május végén tért
vissza a veszélyhelyzet előtti működési rendhez. Azóta egyre többen veszik igénybe a szolgáltatást, napról-napra nő a bejáró gyerekek száma.
A szabályok változatlanok, óvodába és bölcsődébe csak és kizárólag egészséges gyermeket lehet
vinni, erről továbbra is nyilatkozatot kell kitölteni a
szülőknek! A gyermekekkel lehetőség szerint reggel
8 óráig, de legkésőbb 9 óráig kell beérkezni az intézményekbe, ezt kövezően már nem tudják őket fogadni. Ekkor ugyanis elvégzik az általános fertőtlenítést
azokon a területeken (bejárat, öltöző) amit a szülők is
használtak. Az intézményvezetők kérik, hogy a szülők vegyék komolyan, hogy a bölcsődék és az óvodák
területén a maszk használata kötelező!
(k.)
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100 év trianon
(folytatás az 1. oldalról)
Dr. Gémesi György emlékeztetett, a
néhai miniszterelnök szavai akkor sokaknak erőt adtak, míg voltak, akik kivonultak a Parlamentből, amikor Trianonra
emlékeztek. Beszélt a 2004-es, a kettős
állampolgárságról szóló népszavazásról, ami
egymásnak ugrasztotta
a nemzetet, valamint
azokról a gödöllői kezdeményezésekről, amelyek összetartozásunkat
erősítették a határon
túli magyarsággal, mint
a magyar polgármesterek világtalálkozói, testvérvárosi kapcsolataink
Beregszásszal,
Csíkszeredával, Dunaszerdahellyel és Zentával
és a 2005-ben Gödöllőn létrehozott Nemzeti
Együvé Tartozás Alapítványról.
„Mi mondtuk ki először
akkor itt Gödöllőn, 2005ben, hogy nemzeti együvé tartozás. Mert
igenis kell legyen. Bárhol lakunk és élünk
a világon mi magyarok, akkor tűnünk el, ha
ez a nemzeti együvé tartozás megszűnik” –
mondta Gémesi György.
A polgármester úgy fogalmazott: Ma a távolság nem a határon túli, és az anyaországi magyarok között van. Ma szekértáborok,
másként gondolkodóknak tituláltak, a nemzetből kirekesztettek vannak; Kinyilvánítják
azt, hogy ki a magyar és ki nem.
„Nekem az az egyik nagy vágyam, hogy
valóban legyen nemzeti együvé tartozás.
És ne csak napja legyen, hanem cél, szándék, cselekvés. Ha ezt nem oldjuk fel egymás között, akkor megvannak számlálva
az évei ennek a nemzetnek. Legyen a 100
éves évforduló kapcsán ez a cél: feloldani
saját magunkban az ellentéteket, a gyűlöletet, a feszültségeket és megtalálni ennek a
népnek a jövőjét!”
Klement Péter Juhász Gyula Trianon
című versét idézte, majd a békediktátumhoz vezető történelmi előzményeket elevenítette fel. Szólt azokról a titkos szerző-

désekről, amelyekkel lényegében
már évekkel korábban feldarabolták az országot, a Károlyi kormány
elhibázott katonapolitikájáról, valamint azokról a hősökről, akik felvették a harcot a hazánkra táma-

dó szerb, román és
cseh
csapatokkal.
Beszélt az ország
kirablásáról, majd az
1919. januári versailles-i békekonferenciáról, ahová a
vesztes országokat
meg sem hívták, az
1920-as párizsi tárgyaláson pedig már
minden
hiábavaló
volt. Felidézte a gyászt, amivel a magyarság 1920. június 4-én fogadta a békediktátum aláírását. Szólt az ország 20-as 31-as
évekbeli talpra állásáról, majd a II. világháború veszteségeiről. Emlékeztetett: a II. világháború után a kommunista vezetés alatt
generációkból törlődött a trianoni katasztrófa, sokszor még az is, hogy magyarok élnek
a határokon túl. Felhívta a figyelmet arra, a
határokon túl élő magyarokat ma is gyakran
érik atrocitások származásuk miatt.
Klement Péter méltatta a kettős állampolgárságról szóló törvényt, ami – mint fogalmazott – visszaadja az elszakított területeken szülőföldjükön élőknek magyarságukat
megerősítő hitét. Ezt
követően saját tapasztalataival idézte fel, mit
jelent ez a határokon
túl élő magyaroknak
Székelyföldön
vagy
Kárpátalján.
Szólt arról is, hogyan erősítik a nemzeti összetartozást a
diákok határokon túli
kirándulásai és az
onnan érkező diákok
magyarországi látogatásai, valamint a közös
kulturális és sportesemények.

„Trianon 100 éve intsen arra, hogy a magyar ember, bármilyen is legyen a véleménye egyéb dolgokban, nemzeti ügyekben
egyetértsen a nemzeti minimumban. Ös�szezárjon, és ez az elsődleges szempont
kell, hogy legyen! „
A beszédeket követően Balogh Péter
Piusz, a Gödöllői Premontrei Apátság apátja, Albert Gábor, a Gödöllői Evangélikus
Egyházközség lelkésze, Sivadó János, a
Gödöllői Görögkatolikus Egyházközség
lelkésze és Balogh
Tamás, a Gödöllői Református Egyházközség lelkésze mondtak
imát és áldást, majd a
résztvevők elhelyezték koszorúikat az emlékműnél.
A megemlékezésen
Annus Réka gyimesi és kalotaszegi keservessel és moldvai
népdallal idézte meg
az anyaországtól elszakítottak fájdalmát,
kobzon közreműködött Szlama László.
Az Országzászlónál este is sokan összegyűltek, hogy meggyújtsák az Összetartozás Tüzét, ami szerte a világon 20.20-kor
lobbant fel, emlékezve Szent István király
ezeresztendős keresztény államiságára, a
100 évvel ezelőtti tragédiára és arra, hogy
tíz évvel ezelőtt fogadta el az Országgyűlés
a kettős állampolgárságról szóló törvényt
és június 4-ét a Nemzeti Összetartozás
Emléknapjává tette.
(Bővebben és több fotóval a szolgalat.com-on és Facebook-oldalunkon)
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gödöllő a 4. legélhetőbb város magyarországon
A koronavírus-járvány okozta
rendkívüli helyzet ráirányította
figyelmünket városaink élhetőségének és ellenálló képességének jelentőségére. Településeink életét olyan irányok
mentén kell formálni, melyek
gyorsabb, egyszerűbb és kevesebb káros következménnyel
járó alkalmazkodást tesznek
lehetővé. A HÉTFA Kutatóintézet szakértői által összeállított
Járásszékhely Monitor 2020 a
magyar kis- és közepes méretű
városok vezetését és közösségeit igyekszik abban segíteni,
hogy a korábbinál ellenállóképesebbé és élhetőbbé alakítsák
településeiket. Az elemzés a
2012–2018 közti adatok alapján
készült.
A
HÉTFA
Kutatóintézet
szakértői által összeállított Járásszékhely Monitor 2020 a
magyar járásszékhelyek életminőségét vizsgálja nyolc dimenzió mentén: stabil demográfiai

helyzet, erős gazdaság, élhető és biztonságos települési
környezet, szociális
biztonság, egyéni jómód, erős civil társadalom, fiatalok kompetenciái,
elérhető
szolgáltatások.
Az elemzés a koronavírus-járványt
megelőző időszakra, a 2010-es évekre
fókuszál: egyrészt,
bemutatja, hogy melyik magyarországi
járásszékhelyeken
volt a legjobb élni
2018-ban, másrészt
összeveti a járások
kialakítását megelőző és a jelenlegi viszonyokat.
A rangsor élmezőnyében
Szentendre, Gödöllő, Paks és
Dunakeszi mellett több megyeszékhelyt is találunk, például Székesfehérvárt, Győrt és

elkészült a futókör
A héten már birtokba vehetik a
futókört városunk szabadidősport kedvelői. Gödöllő Város
Önkormányzata a Miniszterelnöki Kabinetiroda támogatásának és az Országos Futópálya-építési Program sikeres
pályázatának köszönhetően
az Alsóparkban alakította ki a
rekortán borítású
1000 méteres futókört. A létesítményt
lapunk megjelenésével egyidőben,
kedden adják át.
A projekt keretében közel 58 millió
Ft értékben készült
el futópálya. A sikeres pályázaton
28 925 858 Ft támogatást nyert el
a város, melyhez
ugyanilyen
mértékű 28 926 858 Ft
saját forrás biztosított. A futókör a város központjában,
az Alsó-parkban
helyezkedik el. A
Művészetek Háza
mögötti hídtól indul
és a Rákos-patak mellett halad,

majd a leendő uszoda mögött
fordul vissza a parkba, ahol
keresztezi a fősétányt, innen
a japáncseresznye fasor fölött elhaladva vezet vissza a
kiindulóponthoz. A futókört
mindenki ingyenesen használhatja.
(j.)

Veszprémet. A 174 járásszékhely összesített eredményeként Gödöllő a negyedik helyre került: 1. Székesfehérvár (a
városi életminőség index 63,3),
2. Szentendre (63,0), 3. Győr
(62,1), 4. Gödöllő (61,9)
(b.)

2020. június 9.

gödöllői Szolgálat 7

közélet

vasútfelújítás: újabb változások
Ütemezés szerint haladnak a vasútfelújítási munkák, a gödöllői vasútállomáson készül a peron tetőzete az állomásépület és a HÉV-peron, a Gödöllő
és Máriabesnyő közötti szakaszon pedig a befejező
munkák zajlanak.
Folyamatosan dolgoznak és lassan a végéhez
közeledik a munka a nagy bevágásnál, ahol a Szabadság út mellett szalagkorlát épül és hamarosan
megkezdődik a fásítás is. Ehhez a jelenlegi terelést
meghosszabbítják, a munkálatok idejére június 15től a Tisza utcánál lévő buszmegállónak idegilegesen új helyet alakítanak ki.
Jól haladnak a munkák a gödöllői vasútállomáson
is, itt hamarosan megkezdik az állomás előtti terület
rendezését.
Ismét módosul a vasúti menetrend. A MÁV-Start
Zrt. tájékoztatása szerint 2020. június 20-tól 2020.
augusztus 30-ig a Budapest – Hatvan vasútvonalon megváltozik a Keleti pályaudvarról 13.40-kor, és
17.40-kor induló, valamint a Hatvanból 8.15-kor induló személyvonatok menetrendje. A részletes változás megtalálható www.mavstart.hu oldalon.

A lakosság a kivitelezéssel kapcsolatos észrevételekkel, kérdésekkel
az alábbi elérhetőségeken keresheti
meg a beruházó Nemzeti Infrastruktúra Zrt-t:

kijjebb került a tábla
Hosszas előkészítő munka eredményeként a lakók igénye szerint
mintegy 300 méterrel az eddiginél kijjebb került a Gödöllőt jelző
tábla a valkói úton.
Az áthelyezést az indokolta, hogy a terület az elmúlt években
jelentősen kiépült, és ennek megfelelően megnőtt a forgalom is.
A kezdeményezést még négy évvel ezelőtt Halász Levente, a
terület akkori önkormányzati képviselője inditotta el. A szükséges
tervek elkészítése után mintegy másfél évet vett igénybe az engedéyek beszerzése. A tábla áthelyezése mellett elkészült a korszerű, ledes közvilágítás is.
A beruházásra 10 millió
forintot fordított az önkormányzat.
A tábla áthelyezése fokozott figyelmet követel
az autósoktól is, kijjebb
került ugyanis a lakott
terület, így Valkó felől hamarabb kell 50 km/órás
sebességre lassítani.
A fejlesztés jelentősen
javítja a terület közbiztonságát is.

új járda és
kerékpársáv
A kerékpáros fejlesztésekhez
kapcsolódóan megújul a gyalogos és a kerékpáros közlekedés az Ady sétányon a vasútállomás és a leendő uszoda
telekhatára közötti szakaszon.
Itt a járda a park felé beljebb
kerül, a régi helyén pedig kerékpársávot alakítanak ki, ami az
állomásnál csatlakozik majd
be a következő szakaszba.

E-mail: godollohatvan@vasuttechnika.hu

Telefonszám:
+36-30/641-0601
(hétköznap 8:00-16:00)

elkészült a szent-györgyi utca
A tervezettnél hamarabb elkészült és az autósok birtokba is vették a Szent-Györgyi
Albert utca felújított szakaszát. A terület a vasútvonal
fölötti híd és a Szabadság
út közötti szakaszon, mintegy 120 méter hosszú, 1300
négyzetméter útfelület, valamint ehhez kapcsolódóan
161 négyzetméter járda újult
meg az elmúlt hetekben. Ezzel jelentősen javul az egyetemi városrész megközelítése.
A felújításra az önkormányzat 33,9 millió forintos támogatást nyert a
Pénzügyminisztérium pályázatán, ami két útszakasz felújítására vonatkozott: a múlt évben ennek keretében készült el 2019-ben a Rét utca és a
Blaháné utca kereszteződése is.

Dohányzás csak
a kijelölt helyen!
A kijárási korlátozások megszűnésével ismét
benépesült a főtér, ám úgy tűnik, a szabadabb
mozgás lehetősége feletti örömben, sokan megfeledkeztek a tér használatának szabályairól. Így,
például, sokan sajátosan értelmezték a dohányzásra vonatkozó szabályokat.
A főtéren kizárólag a dohányzásra kijelölt
helyeken szabad dohányozni. Erre a célra még
a múlt évben hat helyet jelöltek ki a főtéren, az
alábbi helyszíneken: a Gábor Áron utcában, a
Testvérvárosok oszlopa mögötti részen, a Világbéke-gong mögött, a MOZI mellett, a Coop-áruház előtt, az Erzsébet királyné Szálloda előtt és a Tulipános-kút mögötti
területen. A rendelet továbbra is fenntartja a vendéglátóipari kitelepülésen
történő dohányzás lehetőségét.
Aki máshol gyújt rá, az határozott fellépésre és büntetésre számíthat.
A közterület-felügyelet fokozottan ellenőrizni fogja, hogy kizárólag a kijelölt helyeken történjen dohányzás, aki a tér többi részén gyújt rá, az akár
50.000 forint bírságot is kaphat!
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2021-től tilos az égetés!
Jövő évtől tilos az avar és a kerti hulladék égetése. Az ezzel
összefüggő, az agrárminiszter által benyújtott, a környezet
védelmének általános szabályairól szóló törvény és a természet védelméről szóló törvény módosítását 148 igen
szavazattal, 21 tartózkodás mellett fogadta el a parlament.
A döntés pontot tesz a minden tavasszal fellángoló vitákra, amik megosztották a lakosságot az égetés szükségességéről. A módosítás célja a levegő minőségének
javítása, ezáltal a lakosság egészségének védelme. A törvény indoklásában emlékeztettek arra, hogy a levegő nem
megfelelő minősége miatt uniós kötelezettségi eljárás van
folyamatban Magyarország ellen. A levegőminőség alakulásában pedig a lakossági fűtés mellett kiemelt szerepe
van az avar és a kerti hulladék égetésének.
2021. január 1-jétől törlik azt a rendelkezést, amely alapján az önkormányzatok rendeletben szabályozhatják az
avarégetést, így általánossá válik a levegő védelméről szóló kormányrendelet alapján a tilalom az egész országban.
K.J.

lomtalanítás:
júliustól igényelhető
A veszélyhelyzet jelentősen felborította a hulladékszállítás és a lomtalanítás korábban tervezett menetét. A Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. a napokban nyitotta meg
honlapján a házhoz menő lomtalanítás igénylésének felületét, és
megnyitottak a hulladékudvarok is azok számára, akik oda szeretnék bevinni a feleslegessé vált holmikat. A korábbi gyakorlatnak
megfelelően a lakosságnak továbbra is lehetősége van évente
egy alkalommal 2 m3 lomhulladék térítésmentes elszállíttatására.
2019-től azonban a lomtalanítást igényelni kell, és előre egyeztetett napokon történik.
Igénylést kizárólag a közszolgáltatásban nyilvántartott és szerződött, aktív (a szolgáltatást nem szüneteltető), közüzemi díjhátralékkal nem rendelkező ingatlanhasználók nyújthatnak be a településük szerinti igényleadási időszakban, amit a Zöld Híd honlapján
a „Településválasztó” blokkon keresztül érhetnek el kitöltött és beküldött igénybejelentő lap segítségével vagy ügyfélszolgálaton, a
kinyomtatott és kitöltött bejelentő leadásával.
Fontos, hogy ez egyes településekről csak a megadott időszakban tudják fogadni az igényeket.
A gödöllői lakosok részére a lomtalanítási igények leadására 2020. július 13. és augusztus 21. között van lehetőség.
A lomtalanítás várható időpontja 2020. július 27. – szeptember 5. között lesz.
A beérkezett igényeket megvizsgálják, elfogadás esetén pedig
a szolgáltató lehetőség szerint emailben vagy telefonon értesíti a
lomtalanítás időpontjáról ügyfelét, egy héttel a szállítás előtt.
Az idei évtől egyszerűsítették az online regisztrációs felületet,
mely immár mobilbarát, tehát külön alkalmazás nélkül használható!
A Zöld Híd kéri, hogy mindenki olvassa el az átadható és nem
átadható hulladékokról szóló tájékoztatót! Ez azért fontos, mert
csak a tájékoztatóban megjelölt hulladékokat szállítják el!
Társasházak esetében megkönnyíti az időpont egyeztetést, ha
a közös képviselő tájékoztatja a társasházakban élőket, és segít
összegyűjteni az igényeket.
Elektronikai hulladékot a Kerepes ökörtelek-völgyi hulladékkezelőben lehet leadni.
A központok területére egyszerre – védőmaszkot és -kesztyűt
használó – két különálló beszállító (két személyautó) léphet be,
az ennél nagyobb egyidejű létszámot elkerülendő a telephelyek
bejáratánál kell várakozni.
A hulladékkezelő központ hétköznapokon 8 és 16 óra között
látogatható. Az átadható hulladék mennyiségére, minőségére és
származására vonatkozó szabályok nem változnak.

Ellenőrzik a
kukák matricáit
A Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy ellátási területén 2020. június
1-jétől folytatja annak ellenőrzését, hogy a lakosok gyűjtőedényeiken elhelyezték-e a szükséges matricát, amellyel jogosultságukat
igazolják a szolgáltatás igénybevételére. Ennek hiányában az azonosítatlan edények tulajdonosait a Zöld Híd munkatársai piros színű
matrica felragasztásával figyelmeztetik,
felhívva a figyelmet
a matrica pótlására,
felhelyezésére.
Amennyiben a lakos
nem kapott matricát,
de jogosult lenne
arra, kérik, vegye fel
a kapcsolatot a Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatával!
E-mail: ugyfelszolgalat@zoldhid.hu

változik a hulladékgyűjtés
rendje
A
koronavírus
járvány idején a
Zöld Híd a korábban tervezettől
eltérő
ütemezéssel igyekezett megoldani a
zöldhulladék elszállítását. Júniustól új rend lép
életbe, ami szerint háromhetes
ciklusban kerül
sor a gyűjtésre.
Ezek szerint városunkban június 17-én, július 8-án, július 29-én és
augusztus 19-én szállítják el a kihelyezett zöld hulladékot.
A szállításokról minden további információt megtalálnak a www.zoldhid.hu oldalon.
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gödöllői kisvasút: nyitás július második felében
A nyílt napokon már eddig több mint 10.000 főt szállított
Jó hír az erdei kisvasutak szerelmeseinek: július második
felében megindul a menetrend
szerinti közlekedés a Gödöllői
Kisvasúton, az arborétumban.
Kardos Zoltán és „csapata”
lapzártánkig 465 méternyi sínt
fektetett le, de a nyitásra mintegy 700 méteres szakaszon
megindítják a forgalmat. Egyelőre péntektől vasárnapig fogják

működtetni a vasutat, de ha a
körülmények lehetővé teszik és
igény is mutatkozik rá, akkor a
bővítés is szóba jöhet.
Az önkéntes alapon szerveződött lelkes fiatal csapat két
évvel ezelőtt vágott bele egy
olyan munkába, amiben akkor
sokan nem hittek. Kitartásuk-

nak köszönhetően azonban
mára odáig jutottak, hogy
hamarosan befejeződik az
első szakasz; a Csemeterét
és a Körönd között megindulhat a menetrend szerinti
közlekedés. Az engedélyeket megkapta az erdei kisvasút.
„Az elmúlt két évben elkészült a végállomás, a

fűtőház, benne a múzeumunk”
– mesélte Kardos Zoltán. „Itt
tévék, tablók és tárgyi emlékek
vannak kiállítva, amiket egy terepasztal egészít ki. Ezek megtekintésével legalább félórás
túrát tudunk kínálni a látogatóknak. Nagyon jó érzés látni, hogy
a kezdeti nagy nehézségek el-

lenére olyan
kiváló 15-20
fős csapat
alakult
ki,
amely nagyon jól tud
dolgozni. A
Gödöllői Arborétum is
sokat profitál ebből, egyre többen jönnek ide meglátogatni,
olyan gödöllőiek is, akik nem is
hallottak arról, hogy létezik ez
az arborétum. Pedig óriási érték
ez a hely! Botanikai és turisztikai szempontból egyformán.”
A Gödöllői Kisvasút az elmúlt
2 évben megszervezett nyílt

szépen terem az iskolakert
Az elmúlt évben nagy sikert aratott a
gyerekek körében a Civil Ház kertjében
létesített iskolakert, amit a Petőfi Sándor Általános Iskola kis diákjai a Gödöllői Kertbarátok támogatásával gondoztak. Az iskolakert program az idei
tanévben is folytatódott, a 6.c. osztály
diákjainak részvételével, így a gyerekek nem csak a könyvekből ismerkedhetnek meg a különböző növényekkel és azok fejlődésével.
Kora tavasszal még az ágyásokba kerültek a palánták, ám a

gondozást már nem volt könnyű feladat megoldani a járvány alatt, ebben
a kertbarátok nyújtottak segítséget. A
gyerekek ez idő alatt otthon nevelték
saját növényeiket, és a múlt héten végre elérkezett az idő, hogy ismét kilátogathassanak a Civil Ház kertjébe, természetesen az előírások betartásával.
Az új növényeknek is van bőven
hely a kertben,
hiszen az eddig megtermelt
zöldségek most
kikerültek,
a
gyerekek retket,
borsót,
karalábét, salátát, hagymát
vihettek haza. A
következő szüretet valószínűleg a
karósbab és az uborka adja majd.
Az idei év újdonsága, hogy a
kertbarátok két almafát is elhelyeztek a kertben, így a gyerekek
azoknak a fejlődését is nyomon
követhetik.		
(j.)

napokon több mint 10.000 látogatót szállított – kicsiket és
nagyokat egyaránt. Jelenleg
1-1 villany- és dízelmozdony,
valamint 6 darab hatszemélyes
kocsi szállítja a látogatókat. A
karbantartásuk és felújításuk
folyamatosan zajlik, műszaki
probléma nem merülhet fel.
Már nem látszik elképzelhetetlen távolságnak, hogy a másik végállomás az Állami telepek
„nagyvonatos” megállóhelynél
legyen. A tervek mindenesetre
már készen vannak…
További érdekességek: www.
facebook.com/godollokisvasut
TA

lelkek táncai

Különleges élményt sikerült szerezni a Mesék Háza Óvoda pünkösdi és gyermeknapi
kamarakoncertjével a hallgatóságnak. A
Gödöllői Szimfonikus Zenekar kamaraegyüttese az óvoda zenepavilonja alatt
játszott komolyzenei darabjait hallgathatták meg az intézmény óvodásai. A zenekar tagjai az élő zenehallgatás lehetőségét
viszik tovább a város többi óvodájába is.
A fellépő zenészek a Mesélő Muzsika koncertsorozat tapasztalataiból kiindulva állították össze óvodás korosztálynak szóló,
mese elemekkel tarkított műsorukat. Hegedűn Dezső Piroska, fuvolán Gordos Éva,
zongorán kísért Ferenczy Beáta.
(k.)
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Eredményes véradás

A gödöllőiek mindig nagy létszámmal vesznek részt a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete által meghirdetett véradásokon. Nem
volt ez másként június 3-án sem,
amikor új helyszínen, a Királyi Váróban várták a segíteni szándékozó-

kat. Este 18 óráig száznyolcvan fő
vett részt a véradásban, ami a szokottnál is magasabb. Ahhoz, hogy
a biztonságos vérkészlet rendelkezésre álljon műtétekhez, baleseti
sérültek ellátásához, vérkészítményekre, transzfúzióra szoruló betegek kezeléséhez. Naponta mintegy

2020. június 9.

Búcsú
Rétfalvi Antaltól

1800 véradóra van szükség. Aki vért
ad, egyetlen véradással három betegen segíthet: a levett vérből plazmakészítmények, vörösvérsejt- és
vérlemezke-koncentrátum készül.
A véradás a véradó egészségét is
szolgálja, hiszen a kötelező tesz-

tek elvégzése után nemcsak a vércsoportját ismerheti meg, hanem a
szűrővizsgálat kiterjed a HIV, a Hepatitisz-B, a Hepatitsz-C, a szifilisz
kimutatására is. Emellett az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSZ) speciális balesetbiztosítást ajándékoz
minden véradója számára.

Meghívó

A Gödöllői Királyi Kastély Barátainak Egyesülete
tisztelettel meghívja Antal-napi koszorúzásra

2020. június 13-án, 16 órára

Grassalkovich Antal szobrához
(Királyi Kastéllyal szemben).
Megemlékező beszéd:
dr. Lábadi Károly néprajzkutató
A koszorúkat kérjük 15.45-ig a helyszínen leadni.

Megrendülten fogadtuk a hírt, hogy elhunyt Rétfalvi Antal, a
Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány kuratóriumának elnöke, a gödöllői asztalitenisz meghatározó alakja.
Személyében egy lokálpatrióta, erős hittel bíró, hiteles ember
távozott, aki kiemelten fontosnak tartotta a várost és annak közbiztonságát és az ezért dolgozók elismerését. Épp ilyen fontos
volt számára az asztalitenisz népszerűsítése, a diákokkal való
megszerettetése. Ezért mindent megtett a második otthonának
tartott Szent Imre iskolában. Ő volt a diákolimpia egyik motorja.
Sporttársai az alábbi gondolatokkal búcsúznak tőle:
A veszteség, a gyász pillanataiban nehéz megtalálni a szavakat, amelyek kifejezik az ürességet… Rétfalvi Anti bácsi tragikus
hirtelenséggel távozott.
Anti bácsi az egyike volt a nagy elődjeinknek, aki sokat tett a
diákjaiért, városunk közösségeiért, a szeretett sportágunkért, a
pingpongért.
Ha őt a szervezők között tudhattuk, akkor biztonságban voltunk,
biztosak lehettünk abban, hogy sikeresen veszünk minden akadályt.
Úgy élte dolgos hétköznapjait, hogy bizalmat szavazott a vele
kapcsolatba kerülő embereknek, bíztatta és dicsérte őket, odafigyelt mindenkire, mindig önzetlenül segített.
Csöndesen, szerényen, de határozottan állt ki az emberi értékekért. Fegyelmezettsége, elkötelezettsége szeretettel és gondoskodással volt körbefonva.
Őszinte kíváncsisággal tartotta számon nem csak a tanítványait, kollégáit, sporttársait, hanem azok családtagjait is.
Megértő, inspiráló személyisége sosem volt tolakodó.
Sportszerűsége minden élethelyzetben példaértékű volt, igyekeznünk kell, hogy méltóak legyünk szellemi hagyatékához,
hogy „büszke legyen ránk”.
Szívünkben megőrizzük emlékét, kedvességét, őszinteségét.
Olyan váratlanul távoztál, hogy már nem tudjuk elmondani
mennyi mindent tanultunk tőled, milyen sok dologért vagyunk
hálásak. A jellegzetes bajusz mögötti mosolygós szempár már
most nagyon hiányzik ...
Nyugodj békében Anti bácsi!
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DUFLEX ifjúsági fotópályázat 2020
A Duflex Fotográfiai Stúdió a fotózás népszerűsítése céljából idén is meghirdeti ifjúsági és diák
fotópályázatát.
1. A pályázatra 2001. január 1. után született,
Gödöllőn alap és középfokú tanintézményekbe járó tanulóktól, illetve Gödöllőn lakó
fiataloktól várunk képeket digitális formátumban három kategóriában:
A: Kötetlen téma
B: Természetfotó
C: Emberek
2. Színes vagy fekete-fehér képek egyaránt beküldhetők. Előnyben
részesítjük az újszerű, egyéni látásmódú képeket.
3. Az A és C kategóriában megengedett bármilyen képmódosítás. Természetfotó
kategóriában csak képkivágás, szín és tónusbeállítás végezhető.
4. Egy pályázó kategóriánként maximum négy képpel, összesen maximum tizenkét képpel nevezhet. A képek hosszabbik oldala minimálisan 2000 pixel legyen.
5. A képek formátuma: jpg, sRGB színtérben, maximum 3MB/kép
6. A képek elnevezése: Kategória_BeküldőNeve Születési éve számmal_Kép cime Például: B_FotósJózsef_2005_Szép kép.JPEG
7. A képeket elektronikus levélben kérjük beküldeni a: duflex2018@gmail.com email címre.
8. A beküldött képekről listát kérünk mellékelni, ami tartalmazza a képek címét, a beküldő nevét, születési évét és email címét
9. Beküldési határidő: 2020. október 31.
10. A beérkezett pályázatokról válasz email értesítést küldünk.
11. A pályázatra való nevezéssel, a képek beküldésével a pályázó és kiskorú pályázó esetén annak törvényes képviselője tudomásul veszi,
hogy kizárólag a pályázat népszerűsítése illetve az eredmények közlése céljából a Duflex a beküldött képeket a szerző nevének feltüntetésével díjmentesen felhasználja közösségi oldalán, az elektronikus médiában, illetve a sajtóban. A pályázat során a Duflex tudomására
jutott személyes adatokat kizárólag csak a pályázat céljára használjuk.
12. Zsűritagok: Danis János EFIAP/p, Pető István AFIAP és Tóth Péter
13. A zsűri két korosztályban külön értékeli a 2006. január 1. után született és a 2001. január 1. és 2005. december 31. között született
pályázók képeit.
14. Díjazás: kategóriánként I. II. és III. helyezett képeket oklevél és archív fotóalbum díjazásban részesítjük. A zsűri fenntartja a jogot, hogy
megfelelő minőségű kép hiányában visszatarthasson díjat, vagy több érdemes kép esetén kategóriánként maximum három további díjat,
oklevelet adjon ki.
15. A pályázat eredményéről minden pályázónak email értesítést küldünk és a Duflex-Facebook oldalán közöljük a díjnyertes képek listáját
16. A díjazott képeket a Duflex költségén kinyomtatjuk és a Duflex év végi kiállításán a Gödöllői Civil Házban bemutatjuk.
Eredményes fotózást és sikeres pályázást kívánunk!DUFLEX Fotográfiai Stúdió, Gödöllő, 06/30-922-7265

A civilek már várják
az újraindulást
Az elmúlt hónapokban a
koronavírus
városunk mindig
pezsgő
civil életét is
jelentősen
megnehezítette.
Lassan azonban
megélénkül
az élet a Civil Házban is,
pontosabban
annak kertjében, ahol egyre többen dolgoznak azon, hogy újra
megindulhassanak a népszerű
programok.
A Gödöllői Civil Kerekasztal vezetése is megkezdte a munkát,

a Civil Piknik és az őszi programok előkészítésével. Az itt
működő szervezeteknek arra is
lehetőségük lesz, hogy aki szeretné, a nyár folyamán bepótolhassa elmaradt programjait.

Presszó Szerda a Civil Ház
kertjében
Az online alkalmak
után ismét OFFLINE
találkozót szervez a
Magyar
Rákellenes
Liga Gödöllői Szervezete. Az Add Tovább
a Mosolyodat! csapata a koronavírus-járvány alatt sem tartott mosolyszünetet.
A Presszó Szerdák
programjába online is
bekapcsolódtak a csoport tagjai, vezetőjük
Vajek Andrea pedig
rendszeresen gondoskodott a vendégekről is.
Mivel júniustól a személyes
találkozásra is lehetőség van,
a programok kéthetente a Civil Ház kertjében folytatódnak
beszélgetésekkel és sok ne-

vetéssel. Június 17-én 16.00
órától Sziráki Ági kreatív foglalkozásán vehetnek részt az
érdeklődők, 17 óra 30-tól pedig
Benedek Krisztina lesz a csapat
vendége.
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Belvárosi fagyikörkép
Remek a kínálat, nagy a választék
a fagyiból Gödöllőn

nap találhatunk valami új ízt.
És ami Gödöllőn ritkaság, az a
Solierben kapható: klasszikus
fagyikelyhek is vannak a des�szertlapon, gyümölccsel és öntetekkel.

Ízvarázs Fagyizó
A tízemeletesek között, a
szökőkútnál egy kellemes kis
fagylaltozót találhatunk, ami
színt visz a nagy épületek szürke hangulatába. Az Ízvarázs
Fagyizó kiadós gombócaival és
teraszhelységével várja vendégeit. Több mint 10 féle fagylaltot és többféle fagylaltkelyhet
lehet kapni. Idén különféle jégkásákkal és csavaros fagyival
is bővült a kínálat.
A Gödöllői Könyvtár és Információs Központ Kamaszhídján
működik a Médiaklub, amelynek tagjai ezúttal a Szolgálat
számára a gödöllői fagyihelyzetet járták körbe. Ősztől újra
várunk minden fiatalt, aki gondolkodott már azon, hogy egyszer újságíró vagy influenszer lesz.

Farfalla Fagylaltozó
és Kávézó
A fagyizó a központól 500 méterre található, a Bútoráruház
mögött. A vendégek a fagylaltozó mellett a kávézó szolgáltatásait is igénybe vehetik. Az épület kerthelységgel rendelkezik.
Kis és normális méretű gombóc
közül választhatunk. A 10-16
féle fagylalt között megtalálhatóak a régi klasszikusok
(vanília, csoki) és az egészen
trendi, merész ízek (ibolya,
farfalla).
Sissi fagyizó
Sissi fagyizóból immár kettő is
van a főtéren, ami remek döntés volt, mert az Átrium üzletház előtt rendszeresen hos�szan kanyargott a sor.
Ez a fagyizó immár messzire viszi Gödöllő hírnevét, hihetetlen
változatos és kreatív a kínálata,
prémium minőség mellett újabb
és újabb ötletek, alapanyagok
jelennek meg. Köztük a Gödöllő történelmét idéző ízek (Blaha
Lujza tortája, Mária Terézia tortája, Sissi tortája), vagy az ország tortái fagylalt formájában.
Mi csak négy féle fagylatot kóstoltunk meg, de ezen kívül még
körülbelül 25 ízből választhattunk volna, köztük mentesekből is. Kedves kiszolgálás és
az extra szolgáltatások (kehely,
tölcsérek) mellett a családok
(főleg a felnőttek) kénylemét

növeli az új Sissi árnyékos terasza.
Erzsébet parki fagyizó
Csendes és egyszerre forgalmas helyre lelhetünk az Erzsébet park főbejáratánál. A fagyizóban az átlagosnál kisebb a
tölcsér, a fagyi mérete viszont
az átlag felett áll. Több mint tizenöt különböző ízt próbálhatunk ki. Az ott dolgozók rendkívül kedvesek, amellett a fagyi
normál áron van és még sütit
is tudunk enni, ha szeretnénk.
Arról nem is beszélve, hogy a
fagyi is mennyei.
Sulyán Cukrászda
Az 1980 óta működő családi
vállalkozás gödöllői cukrászdája süteményeiről vált országosan ismertté, a gödöllőiek pedig kellemes teraszát élvezik a
nyári napokon. Egy rendes cukrászda persze nem lehet meg
fagyi nélkül: 16 ízű fagylaltból
válogathattunk itt, valamint csavaros fagylalttal is kiszolgálnak
minket. Számunkra a legkülönlegesebb az igazán finom extra
csokoládé volt.
Solier Cafe
A Solier étterem és cukrászda
egyben, az alsó szintjén kiváló
kávézóval. Az ott levő fagylaltok nem csak ízre, de kinézetre
is csodásak. A fagyik rendkívül
változatosak, szinte minden

Tűztorony kávéház
A központban, a városi könyvtár mögött található a Tűztorony kávéház, ahol prémiumfagylaltot is lehet kapni. 12-13
különböző íz közül lehet választani, számunkra a legkülönlegesebb a narancsos-csokis
sütemény-fagyi volt. Rengeteg
,,extra” kapható, például roletti,
édes tölcsér, sétáló tölcsér, fagyikehely, szórás és szirup is.
A kiszolgálók kedvesek, segítőkészek, a kávéház a teraszával
együtt hangulatos és családias.

Friends fagyizó
Városunk szívében, a Kossuth Lajos utcában csalogatja
vendégeit az utcafrontra néző
legújabb fagyizó, mely a hagyományos ízesítésű édességeken túl kínál néhány különlegességet is, mint
a baileys ízesítésű
fagyit. Jó ár-érték arányú fagyikat kedves
kiszolgálók szolgálják
ki a vendégeknek. A
választékban szerepel jégkása is.
M i n d enmen t es
Cukrászda
Üde színfolt a városban a Mindenmentes
Cukrászda a Rézgombos
Üzletház
mögött, ahol az allergiával, érzékenységekkel küzdők is nassolhatnak
egy picit. A cukrászdában a 1415 féle fagyi is kapható, köztük
sok mindenmentes, a felirat
szerint nincs benne tejcukor,
tejfehérje, répacukor, glutén,
GMO, szója és tojás sem. A
mindenmentes csoki minden
versenyben megállná a helyét,
tele kakaóval, kiváló állaggal
és ízzel. Írták: Farkas Márton,
Sótér Vivi, Pozsgai Klára, Tátrai Annabell, Oláh Réka, Szabó
Zsuzsi, Ujvári Marcell. Fotó:
Naár Tamás

Pusztítók

a Gödöllői Városi Könyvtár
diák íróköre
Mindenki ír kamaszkorában. Aki nem, az is. Verset vagy
novellát, esetleg naplót, vagy fanfictiont, slamet, blogot,
fent van a wattpad-en. A Pusztítók egy olyan diák írókör,
ahol a tagok közül néhányan már elvégezték a Mentsd meg
a macskát írókurzust, néhányan többször is, vagy egyszer
sem. Vannak kortárs szövegek, kreatív írásfeladatok,
szövegcincálás. És persze pusztítva vihogás.

Kerék Rebeka: Ballonkabát
a széken hagytad a kabátod
zsebében még maradt pár szál a hiányod
pulzál a helyeden
ott áll még a kávéscsészéd üresen
benne kihűlt hosszúkávéd maradéka
csönded hiánya beleolvadt
a sárga kanapékba
a borravaló néhány apró és a magányod
a széken hagytad a ballonkabátod.

Kerék Rebeka 2002-ben született Budapesten, jelenleg is ott tanul. Szereti a regények első és utolsó mondatait,
a hosszú sétákat, a kliséket és a napfelkeltét.
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A bagoly könyvesbolt ajánlata

Bezzeg az én időmben!
Nem is olyan réges-régen, és nem
is egy messzi galaxisban, hanem
itt a Föld nevű bolygón együtt élt
a család, amit általában a szülők,
nagyszülők és a gyerekek alkottak,
de elfordult, hogy a dédszüléknek
is helyet kellett szorítani. A generációk együttélése persze csak a
legritkább esetben volt mesébe illő,
ám mindenkinek megvolt a helye
és a feladata, mint ahogy megvolt
a maga hierarchiája is. Azután egyszer csak minden megváltozott…
Ha valaki néhány száz, vagy akár
csak félszáz évvel korábbról belecsöppenne egy mai család mindennapjaiba, igencsak kapkodná a
fejét, s nem csak azért, mert nem
ismerné ki magát a modern eszközök világában, hanem, mert nem
tudna mit kezdeni a megváltozott
családi szerepekkel, viselkedésformákkal. És legyünk őszinték, ha
megvizsgáljuk a generációk kapcsolatát, sokszor mi sem igazán
tudjuk, kinek hol a helye, mi a feladata, mikor tesz jót vagy rosszat.
Egyáltalán, mit is értünk ma a generáció fogalma alatt? Sokszor találkozunk az X, Y, Z, I, stb. generáció fogalmával, de egyre kevésbé
tudjuk, mit takarnak ezek az elnevezések. Abban azonban a legtöbben egyetértünk, hogy mind az
értékrend, mind a szokások, viselkedési normák tekintetében, egyre
nagyobb a szakadék a különböző
korosztályok között, ami kihat a
társadalom egészére. Miközben a
szülők próbálják megérteni gyermekeiket, ők is azon gondolkodnak, amin a nagyszülők: Mi és hol

romlott el? Steigervald Krisztián
leújabb könyve nem csak ennek a
változásnak a folyamatára világít
rá, hanem arra is igyekszik választ
keresni, honnan indult el, és valóban problémát jelent-e a régi normák elhagyása, ami gyökeresen új
helyzetet és számtalan konfliktust
eredményezett, nem csak a családokban, hanem az oktatásban és a
munkaerő piacon is.

A könyvben mindennapi helyzeteken keresztül, sok igazsággal
fűszerezett humorral mutatja be
ezeket a problémákat és segít
végiggondolni, mit tehetünk,
hogy ne katasztrófahelyzetnek
éljünk meg egy családi ebédet,
ne kapjunk dührohamot, ha kamasz gyerekünk egész nap a
mobilját nyomkodja vagy másként képzeli el a jövőjét, mint
mi. Tudomásul kell vennünk:
megváltozott a világ, és ebben
a mi kezünk is benne van!

Ismét térzene a főtéren
Nagy sikert arattak a főtéri térzenék, amivel a Cimbaliband
és a Talamba Ütőegyüttes várta a közönséget a főtéri szabadtéri színpadon egészen a
veszélyhelyzet kihirdetéséig.
Mivel a szabályok ismét lehetővé teszik, a koncertek június
8-tól folytatódnak. Augusztus 31-ig minden
héten hétfőn este 18
órai kezdettel a Cimbaliband, kedden pedig a Talamba zenéje
szórakoztatja majd az
érdeklődőket az ingyenes előadásokon.

A nyárba forduló tavasz csodái
Talán nincs is olyan ember, aki
ne várná a nyarat, mint ahogy
talán olyan sincs, aki ne várná
a veszélyhelyzet végét, hogy
a művészeti intézmények ismét lehetőséget adhassanak
a találkozásokra. Addig marad az online találkozás. Sz
Jánosi Erzsébet festőművész,
a Levendula Galéria vezetője
is online nyitotta meg azt a
kiállítást, amelyen
Arthur
Meyer
alkotásai
láthatók.
A
hos�szú hetek
bezártsága
után különleges élmény
rácsodálkozni
Arthur Meyer
tájképeire, amelyeken ránk ragyognak a tavasz
meleg fényei, az
egymást kergető
felhők, a mezők
bársonyos virágos f ű s z ő n y e ge. A hazai táj tavaszból nyárba

forduló szépsége még
jobban magával ragad.
A kiállítás június közepéig látható a Levendula
Galériában. Ezt követően 2020. június 20án szombaton 18 órára várnak mindenkit
szeretettel
Posztobányi Péter festőművész SZILÁNKOK, MORZSÁK,
MISZLIKEK című
kiállítására. A tárlatot
Rehák Julianna porcelánművész
nyitja meg, közreműködik a Vörös
Attila Jazzcraft.
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Nyárköszöntő, Udvar nyitogató
muzsika a könyvtárban
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Körösfői-Kriesch Aladár a
világnapok középpontjában
Különleges videó került fel a napokban a Gödöllői Városi Múzeum
honlapjára. Az eredetileg a Múzeumok Világnapja alkalmából készített összeállítás Körösfői-Kriesch Aladár emléke előtt tiszteleg,
az egykori gödöllői művésztelep alapítója életének és munkásságának bemutatásával.

A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ Zöld Udvara a
múlt évben nagy sikerrel debütált, mint rendezvényhelyszín. A kellemes környezetben idén nyáron is színes zenei programok várják
az érdeklődőket.
Az első szabadtéri kamarakoncertet június 20-án, szombaton rendezik meg 16 óra kezdettel. Ekkor a Gödöllő Consort és a Gödöllői
Szimfonikus Zenekar vonósnégyese várja a zenerajongókat, aki
többek között Vivaldi Négy évszak című művéből a Tavasz és a
Nyár című tételeket hallhatják majd. Szólót játszik Langer Ágnes.
A tervek szerint ezt követen minden hétvégén felcsendül majd a
muzsika Zöld Udvaron.

Különleges helyszín,
különleges alkotások
A misztikus hangulatú alkotásokat kedvelők és
az
állatbarátok
számára is vonzó
képek költöznek
be június 19-én az
Eyciir Varázsbolt
és Galériába. Vörös Eszter Anna a
hosszú kényszerszünet után ismét
kiállítást rendez,
ám ezúttal nem
saját munkái kerülnek a falakra,
hanem Kiss Lola
Virág (Lola’s Art)
Lélekállatok című
képeit tekinthetik
meg az érdeklődők.
Kiss Lola virág digitális technikával
készült, ruhákat
és kiegészítőket díszítő munkái már jelentős rajongótábort
szereztek a fiatal alkotónak. A
grafikák most első ízben láthatók majd képekként kiállítva. A
kiállítás június 19-én 18 órától
látható.
Az Eyciir Varázsbolt és Galéria

Az összeállításnak azonban több aktualitása is van, hiszen magyar kezdeményezésre 2013 óta június 10-én ünnepeljük a szecesszió világnapját, majd június 16-án lesz 100 esztendeje Körösfői-Kriesch Aladár halálnak.
***
Mint ahogy azt Gulyás Gergely, a miniszterelnökséget vezető miniszer a kormányinfón bejelentette, a parlament június 16-án dönt
a veszélyhelyzet végéről és ezt követően néhány napon belül ismét megnyílhatnak a múzeumok is.
Az újra nyitást követően júniusban a Gödöllői Városi Múzeum valamennyi kiállítását ingyenesen tekinthetik meg az érdeklődők.

Nyitásra készen
a GIM-ház

a tervek szerint a következő hónapokban több, képzőművészeti kiállításnak is helyet ad, ősztől
pedig folytatódnak a korábban
már sokak által megkedvel beszélgetős estek is, amelyekre a
művészet különböző területeiről
érkeznek majd a vendégek.

A Gödöllői Iparművészeti Műhely legutóbbi, Kortásrs ékszerek című
kiállítása lesz ismét látogatható hétvégenként, ha június 16-át követően a parlament megszünteti a veszélyhelyzetet és újranyithatnak a múzeumok és kiállítótermek. A különleges tárlatot augusztus
végéig lehet megtekinteni.
Az iparművszet iránt érdeklődőket emellett tanfolyamok és workshopok is várják, amik már júniusban elkezdődnek. Ezek részleteiről
a GIM-ház Facebook-oldalán és honlapján tájékozódhatnak az érdeklődők.
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A Városi Könyvtár felhívása
Tisztelt Látogatóink!
A koronavírus járvány miatt könyvtárunk már 2020. március 17-től ugyan személyesen nem látogatható, mi már nagyon készülünk a mielőbbi találkozásra:
• Késedelmi díjat továbbra sem számolunk fel, de lehetőséget nyújtunk a könyvek VISSZAHOZATALÁRA minden hétköznap 9-16 óráig.
Az udvar felőli bejáratnál lehet leadni a dokumentumokat, melyeket 72 órára karanténba teszünk, ezután kerülnek
újból a könyvespolcokra
• Továbbra is lehetőség van e-mailen (konyvtar@gvkik.hu) könyveket,
DVD-ket, CD-ket kérni és így KÖLCSÖNÖZNI. Könyvtárosaink összeállítják a csomagot, és a következő napon megbeszélt időpontban át
lehet venni a könyvtárosoktól. Kérjük, olvasójegy számát tüntesse
fel a levélben, amennyiben nem tudja, a születési dátumát, hogy be
tudjuk azonosítani rendszerünkben.
• Június 6-tól várja Önöket a ZÖLD IRODA: kényelmes nyugágyak,
asztalok várják a belső udvaron a WIFI használókat, home officeban
dolgozókat.
• Június 20-tól minden héten ZÖLD UDVARI KONCERTEKkel várjuk
a látogatókat.
Nyári táborok:
• Lovagok, hercegnők és udvari bolondok: 2020. július 13-17. 8-16 óra, Tematikus olvasótábor alsó tagozatosoknak
• Kamasz tábor: 2020. július 7-9. 8- kifulladásig,Pusztítók, Média klub, Papírolvasók, Anime, Angol klub,Wargame tagjainak
részvételével
• Kreatív író kurzus felnőtteknek: 2020. július hónapban
Jelentkezés és bővebb információ a könyvtár honlapján: www.gvkik.hu. Friss információkat honlapunkon és facebook oldalainkon folyamatosan közlünk! Reméljük az eltelt időszakban sikerült segítséget nyújtanunk Önöknek a kölcsönzési lehetőséggel és a könyvet házhoz
szolgáltatásunkkal. Olvassanak sokat, ne feledjék idei közös célunkat: #napi20percolvasás. Megértésüket köszönjük!

Fotópályázat - Négy évszak a Kastélyban
„Négy évszak a Gödöllői Királyi Kastélyban” címmel hirdetett
fotópályázatot a kastély, amelyre bárki beküldheti az épületről,
vagy a kastélyparkról készült
fotóit. Korhatári besorolás nincs,
kedvenc fotóival bárki pályázhat.
Egy fő maximum 5 képet küldhet be, elvárás, hogy a kép minimum 2 megapixel legyen.
A beérkezett alkotásokat szak-

mai zsűri fogja elbírálni, és a
legjobbak értékes ajándékcsomagot nyernek. A képekből a
tervek szerint naptár készül, de
a tervek szerint ősszel kiállítást
is rendeznek belőlük a kastélyban.
A pályázat részleteiről bővebben
a Gödöllői Királyi Kastély Facebook-oldalán és honlapján tájékozódhatnak az érdeklődők.

Szintén ezeken a felületeken
tájékozódhatnak
majd az újra nyitásról is,
amit felkészülten várnak. A
kastély csatlakozott a Vis�szavárunk kampányhoz is,
így aki ennek szlogenjét
bemondja a jegyvásárláskor, az húsz százalékos
kedvezménnyel vásárolhat
belépőt.

Beküldési határidő: 2020. június 9.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte:
Bézsenyi Gergely, Hegedűs Mónika
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte:
Pollák Emil, Pozsonyi Vendelné
A Happy Box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os utalványát nyerte:
Csizmadia Judit
A Városi Mozi ajándékát nyerte:
Szláby Ágnes, Papalexisz Diamandisz
Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte:
Kéri Árpádné, Szénási Kata
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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A Vasútvonalaknál és a vadetetőknél is
elszaporodtak az agresszíven terjedő növényfajok
A biológiai sokféleség, azaz a biodiverzitás riasztó mértékben csökkent
az elmúlt években, melynek hátterében a földhasználat változása, az
élő szervezetek közvetlen felhasználása, a klímaváltozás, a környezetszennyezés, valamint az özönfajok térnyerése áll. A Szent István
Egyetem fiatal kutatói ennek kap-

természetvédelmi
mérnök
mesterszakos
hallgató
e
hiányosság pótlására a Hatvan-Gödöllő vasútvonal egy 30
kilométeres szakaszán tárta fel a
Fotó: Schermann Balázs Gábor

Fotó: Rusvai Katalin

Fotó: Rusvai Katalin

csán új adatokkal támasztották alá,
hogy vasútvonalak és vadetetők közelében is jellemző az agresszíven
terjedő növényfajok térnyerése.
Schermann
Balázs
Gábor

növényfajok jelenlétét.
Kiderült,
hogy
a
vizsgált
szakaszon egyetlen olyan 250
méteres kisszakasz sem fordult
elő, amely mentes lett volna az
özönnövényektől, a fehér akác
pedig legalább egyszer minden
kilométeren előfordult. Mindez
arra utal, hogy a Hatvan-Gödöllő

vasútvonal különösen fertőzött
élőhelynek számít az özönnövények szempontjából.
Egyre elterjedtebbek hazánkban
a szakmai berkekben szóróknak
nevezett vadetetőhelyek is, így
indokolttá vált annak vizsgálata, hogy jelenlétük milyen hatást
gyakorol az érintett terület természetes vegetációjára.
Rusvai
Katalin,
a
SZIE
Környezettudományi
Doktori Iskola PhD-hallgatója ennek
kapcsán a Mátrai Tájvédelmi

Körzetben jellemző három eltérő
szórótípus esetében mérte fel az
őshonos és invazív növényfajok
jelenlétét.
Az eredmények szerint a gyomfertőzöttség jellemzően a szórók
közvetlen környezetére terjed
csak ki, a gyomok aránya ugyanis minden területen csökkent
a szórók középpontjától távolodva. Ez a hatás ugyanakkor nem
hanyagolható el, hiszen a szórók
így is gyújtópontjai lehetnek egy
későbbi biológiai inváziónak.

Felgyorsult a szárazföldön élő gerincesek kihalása
A vadállat-kereskedelem és más
emberi tevékenységek hatásai
felgyorsították a szárazföldi gerincesek kipusztulásának folyamatát. Több száz faj már kihalt,
és jóval több áll a kihalás szélén - állapította meg a Stanford
Egyetem tudósai vezette kuta-

tócsoport legújabb tanulmányában.
Az amerikai tudományos akadémia folyóiratában – PNAS
– bemutatott kutatásban a Ter-

mészetvédelmi Világszövetség,
röviden IUCN vörös listáján szereplő és a Birdlife International
szervezet által 29 400 szárazföldi gerinces fajról összegyűjtött
adatokat elemezték. Kimutatták,
hogy 515 szárazföldi állatfaj a
kihalás szélén áll, és valószínű-

leg kipusztul húsz éven belül,
azaz annyi, amennyi kipusztult
a teljes múlt században. Ezen
515 faj fele esetében az egyedszám kevesebb mint 250. Az ál-

latok többsége a trópusokon és
szubtrópusokon élő emlős, madár, hüllő és kétéltű.
A kihalás szélén álló – kevesebb
mint ezer egyeddel bíró – szárazföldi gerincesek között van
a szumátrai orrszarvú, a Clarion-ökörszem, a galápagosi óriásteknős Espanola-szigetén élő
alfaja és a harlekinbéka. 77 faj
esetében álltak rendelkezésre
történelmi adatok, és a kutatók
kimutatták, hogy ezen fajok populációinak 94%-a már eltűnt.

388 szárazföldi gerinces faj populációi ötezer egyednél kevesebbet számlálnak, és 84%-uk
ugyanabban a térségben él,
mint az ezer egyedszámnál kisebb fajok, ami dominóhatást
indíthat el – figyelmeztettek a
kutatók. A kihalás kihalást szül
– írták a tanulmány szerzői,
akik ezért azt szorgalmazzák,
hogy valamennyi ötezer egyedszámúnál kisebb fajt sorolják a
súlyosan veszélyeztetett fajok
közé az IUCN vörös listáján.
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gulatú kis (vagy nagy) sarkunk
lesz a kertben. Amennyiben
kicsi a tavunk, akkor gyorsabban is párolog a víz, engedjünk
utána.
Az elkészítésének több válto-

15 cm-el mélyebb és szélesebb
gödröt ássunk ki. Én úgy szoktam megoldani, hogy ahol a tó
lesz, oda azt lehelyezem és festékszóróval 15 cm-el szélesebben körbefújom.
Utána jöhet az ásás. Javaslom,
ha már kész kertbe megy a tó,
ahol esetleg fű is van, akkor a
kiásott földnek, ha nem tudjuk

zata van, ezen a héten az előre
gyártott tómederrel való vízfelület elkészítését mutatjuk meg.
Első lépésként jelöljük ki a tó
helyét és a medence méreténél

rögtön eltenni, terítsünk le egy
fóliát, amire rápakolhatjuk, így
utána könnyebb is lesz eltakarítani. Amikor készen vagyunk
és a medence beleillik a gödör-

Próbáljuk ki a tóépítést!
Amikor úgy döntünk, hogy vizet
szeretnénk, igen sok változat
közül válogathatunk, s most
már nem kell mereven ragaszkodni a fóliás és az üvegszálas
változat között, hiszen a neten
rengeteg ötletet találhatunk és gyakorlatilag minimális befektetéssel gyönyörű tavat,
vízfelületet, madáritatót hozhatunk létre így.
Tulajdonképpen, bármi amit találunk otthon
és kibélelhető, abból
csinálhatunk tavat.
Az alapja, bárhonnan
indulunk neki és bármilyen vizet is kreálunk akár a kertben,
akár a balkonon, a
víznek mindig meg kell
újulni. Ezt nagyobb
vízfelületeknél szivattyúval tudjuk elérni, melyeket többnyire
több szórófejjel lehet kapni, így
klasszul megforgatja a víztömeget és egy megnyugtató han-
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be, döngöljük le a földet majd
terítsünk szét 10-15 cm vastag
homokréteget. Helyezzük vis�sza a medencét és a negyedéig töltsünk bele vizet, helyezzünk a tóelemre keresztbe egy
vízi-mértéket. Lassan kezdjük
el a tavat körben beiszapolni,
ami azt jelenti, hogy felváltva
töltünk a tó oldalaihoz körben
homokot és vizet, közben
ügyelve, hogy mindig vízszintben maradjunk. Ebben a
fázisban még lehet igazgatni
a medret.
Mikor a tó stabilan áll töltsük
meg vízzel és javaslom, hogy
egy napig hagyjuk állni, hogy
a klór kicsapódjon a vízből.
Egy nap után mehetnek bele
a növények és a szélét is le
lehet burkolni nagyobb sziklákkal vagy hasított mészkő
darabokkal. Körülötte, hogy
már hogy alakítjuk ki, az a
fantáziánkra van bízva, de a
szikláktól a fenyőkéregig szinte bármit felhasználhatunk,
ehhez nagyon sok ötletet, képet
az interneten is találhatunk. Jó
kertészkedést kívánok!
Bujtás Anikó
www.bujtaskert.iwk.hu

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
A koronavírus-járvány miatt ügyeleti időnk megváltozott: szombat
és vasárnap 10-18 óráig fogadjuk a beteg állatokat.

Zserbó: 3 éves ivartalanított szuka. Állatokkal és emberekkel kiválóan kijön.
Az embereket, gyerekeket imádja, kan
kutyákkal is jól kijön.

Döme: 4 éves kan. Barátságos, bújós, de
csak a lánykutyákkal van el.

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

18 gödöllői Szolgálat

sport

2020. június 9.

„A válogatottba kerülés az elsőszámú célom a közel jövőre”
A 22 éves kézilabdázó, Molnár Balázs Gödöllőről indult.
Itt ismerkedett meg a játék alapjaival gyerekkorában. Az
elmúlt 15 év során egyenes vonalban felfelé ívelt a pályája.
Megjárta utánpótlás korú játékosként a nagyhírű Telekom
Veszprém együttesét. Amelyet végül 2018-ban hagyott ott
az Eger kedvéért azért, hogy a felnőtt első osztályú bajnokságban megfelelő mennyiségű játékidőhöz jusson.
Ennek eredményeképpen az elmúlt két évben rohamléptekkel fejlődött a Heves megyeieknél, míg végül idén a
bajnoki bronzérmes, Tatabánya csapata is felfigyelt a balszélsőre. A jövő szezont pedig már a kék-fehérek mezében
kezdi meg. A következő célja ezután nem lehet más, mint a
válogatottba kerülés.
– Először is hogyan alakult
számodra ez a bő két hónap a
koronavírus okozta vészhelyzet idején?
– Március közepén még két hetet maradtam Egerben, viszont
miután minden edzés lehetősé-

günk megszűnt, mivel a termek
bezártak, ezután haza jöttem Gödöllőre. Itthon szerencsére volt
lehetőségem szabadtéren edzeni
a különböző parkokban. Mostanra viszont nagy örömömre újra
kinyíltak a konditermek, így hát
mentem is egyből, hogy formában maradjak addig, amíg elkezdődik a nyári felkészülés.
– A nyári felkészülésedet pedig
már Tatabányán fogod megkezdeni. Mikor keresett meg
először a Grundfos Tatabánya
együttese azzal, hogy le szeretne igazolni?
– Ez még a járvány előtt kezdődött. Tudva levő volt, hogy nekem
szezon végén lejár a szerződésem Egerben, ezért felvettük a
kapcsolatot a tatabányaiakkal.
Szerencsére kölcsönös volt az
érdeklődés. Az edzőjük, Vladan
Matic is szeretett volna odavinni.
Ők már akár szezon közben, télen
szerették volna, hogy odamenjek,
viszont én inkább ki akartam tölteni az egri szerződésemet. Utób-

binál végül a vírushelyzet közbe
szólt sajnos.
– Ez most azért komoly szintugrásnak tekinthető a karrieredben, hogy egy kvázi
középcsapat után – az Eger kilencedik helyen zárta az idényt

– egy nemzetközi kupás, hazai
élcsapatba szerződni?
– Igen, de nekem ez is volt a kimondott célom. Úgy éreztem,
hogy most már itt az ideje, hogy
egy EHF-kupás csapatba játs�szam. A külföldre igazolás is
megfordult a fejemben, de végül
így alakult a legjobban, Tatabánya lett a tökéletes választás minden szempontból.
– Ha Tatabányán jól teljesítesz
egyenes út vezethet a felnőtt
válogatottba…
– Igen-igen. Igazából már idén is
ez lett volna a célom, hogy bekerüljek a válogatottba. Most még
nem jött össze sajnos. A közel
jövőre nézvést mindenképpen ez
az elsőszámú célom. Eddig tagja
voltam már az elmúlt években a
B-válogatottnak, illetve korábban
a junior válogatottnak is, emiatt
nagyon sok játékost ismerek már
a válogatott közegéből.
– Hány évre kötelezted el magad a tatabányai klubhoz?
– Két évre írtam alá. Ez ideális

volt nekem is és a klub
számára is. Mindenképpen jó jel, hogy nem csak
rövidtávon számolnak velem.
– A posztodra, balszélsőnek egy hasonlóan
fiatal vetélytárs érkezik
majd a Bányászhoz Stefan Sunajko személyében. Mire számítasz?
Kezdő leszel majd az új
klubodban?
– Nem igazán tudni ezt
még. Sunajko is jó játékos, én is az vagyok.
Azt gondolom előreláthatólag, hogy nagyjából
felezni fogjuk a meccseket. Más-más stílusban
játszunk. Ő magasabb,
én alacsonyabb, mozgékonyabb vagyok. Jól ki fogjuk
egészíteni egymást.
– Visszatekintve hogyan értékeled az elmúlt két évedet az
egri csapat színeiben? Jó lépés volt akkor az a fejlődésed
szempontjából?

játékos legyek, hogy berobbanhassak a köztudatba. Szerencsére ez sikerült, tudtam bizonyítani
rögtön az első évemben. Ezt
követően, a második szezonban
megkaptam a balszélső posztot
egyedül, így a mostani idényre

– Mindenképpen. Abszolút pozitív
élményként éltem az egész egri
kalandot. Azért igazoltam oda
2018-ban, hogy stabil NB1-es

sikerült szintet lépnem, és ennek
nyomán tudtam végül bekerülni
mind a Tatabánya, mind a válogatott látóterébe.
-HB-

Molnár Balázs, 1997. június 25.
Posztja: Balszélső
Klubjai: Gödöllő (2004–2011), Csömör SSZN (2011-12),
Telekom Veszprém (2012-2018), Eger Eszterházy SZSE
(2018-2020), Grundfos Tatabánya (2020-)
- 2016. szeptemberében, mindössze 19 évesen bemutatkozhatott a Telekom Veszprém első csapatában a férfi kézilabda NB1-ben, ahol meg is szerezte első gólját a felnőtt
első osztályban,
- 2017. márciusában 5 góljával a Veszprém legeredményesebb játékosa volt a Cegléd elleni mérkőzésen
- A 2015-16-os szezontól kezdve már a Veszprém Bajnokok
Ligájára nevezett keretének tagja,
- 2017-ben az U21-es férfi világbajnokságon 5. helyezett
magyar junior válogatott tagja,
- Magyar bajnok (2016-17, Veszprém)
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Ha nem lesznek versenyek, oda a motiváció a gyerekek és az edzők számára is
A gödöllői székhelyű KTC-Vuelta sportegyesület ritmikus
gimnasztikázói nagyjából 3 hete már teremben is tudnak
edzeni. Sajnos a gödöllői bázisukon, a Hajós iskola tornacsarnokában erre még nincs lehetőségük, ezért addig
is Kőbányán folytatják a munkát. A csapat vezetőedzője,
Ladányi Beatrix nyilatkozott lapunknak többek között: a
teremben edzés – jelen körülmények közti – nehézségeiről és a versenyidény viszontagságairól.
„A
versenyzőinkkel
igyekeztünk végig a
karantén alatt online
edzéseket tartani. Nyilván nekik céljaik vannak. Fontos volt számukra, hogy viszonylag
formában maradjanak.
Elsősorban erősítéseket, nyújtásokat végeztek. Mostanra viszont
már szerencsére vis�sza tudtunk menni a
terembe. A gyerekek is
visszatértek hozzánk
néhány hete, persze
még csak kis létszámú,
5-6 fős csoportokban.
Egyelőre még csak
Kőbányán, a saját kis
termünkbe tudtunk bemenni. Gödöllőn még
bizonytalan, idő kérdése mikor
lesz rá lehetőségünk. Pillanatnyilag úgy néz ki, hogy heti szinten
3 alkalommal tudunk bent edze-

ni, egyszer tréningezünk kint, és
megmaradt egy online alkalom
is.”
Mindezek mellett a 45 gyerekkel

rendelkező KTC-Vuelta egyesületénél nem igazán örültek a szövetség által a héten meghozott,
friss – a versenyszezont érintő –
határozatnak.
„Éppen a héten kaptuk meg a
szövetségtől a provizórikus versenynaptárt, amely szerint idén
minden korcsoportban csak az
országos bajnokságot fogják
megrendezni. Szeptember végétől október végéig, hozzávetőleg
5 hétvége alatt. Elmaradnak a
selejtezők, idén nem lesz Magyar
Kupa sem.”

A versenyek hiánya helyi szinten, a
Vuelta egyesületét
ráadásul még egy
okból is kifejezetten kellemetlenül
érinti.
„Regionális
klubok által szervezett
versenyek
szervezését sem
támogatja
jelenleg a szövetség.
Ez utóbbi ellen
igyekszünk majd
kardoskodni, több
más egyesülettel
is karöltve. Mivel
van kettő - már
hosszú évek óta
megrendezésre kerülő - a szervezésünkben lezajló helyi verseny
(Vuelta-kupa és Heni néni emlékverseny), amely mind az edzők,
mind a gyerekek számára különösen fontos lenne. Versenyek
nélkül jóval nehezebb motivációit
találni mindenkinek. Emellett persze felkészülés gyanánt is szolgálhatnának ezek az események
az országos bajnokságra. Az ősz
folyamán - szeptember-október
táján - azt hiszem már ezeket le
lehetne bonyolítani.” 		
-HB-

A gödöllői taekwondósok remélik, hogy őszre visszaáll minden
a megszokott kerekvágásba

A Gödöllői Contact ITF Taekwon-do
Sportegyesületénél
is - sok más helyi sportszakosztályhoz hasonlóan - újraindultak
az edzések a koronavírus általi
veszélyhelyzet feloldása után. Az
egyesület vezetőedzőjét, Kókai

Zsoltot (V. dan mester) kérdeztük az újrakezdés körülményeiről,
nehézségeiről.
„Nagyjából két hete kezdtük újra
az edzéseinket, de csak szabadtéren. Bent, teremben sajnos nincs lehetőségünk edzeni.

Mivel a terem, ahol az eddigiek
során tartottuk a tréningeket túl
kicsi ahhoz, hogy a szükséges
biztonsági előírásokat be tudjuk
tartani. Ezért jelenleg csak kint
vagyunk. Úgy tervezzük, hogy
szeptemberben szeretnénk vis�szatérni a terembe. Úgy véljük
és reméljük, hogy addigra normalizálódik a szituáció minden
téren. Addigis a nyár folyamán
maradunk szabadtéren. Az Alsóparkban zajlanak - az elsősorban a fizikai állóképesség
visszaszerzésére
fókuszáló
– tréningek a mostani időszakban. Emellett pedig a csapat
(újra) összekovácsolása is célunk, mert nyilvánvaló módon ez
a több mint két hónapos szünet
ezt is megsínylette némileg. Kicsit szétszéledt a csapat. Szóval
pillanatnyilag ez is ugyanannyira
fontos szempont számunkra.”
Az edzések újraindítását követően az is kérdéses, hogy vajon

mikor lehetnek – ha lesznek egyáltalán – a 2020-as esztendőben
versenyek. Ez mindenesetre a
három válogatott versenyzőt is a
soraiban tudó (Könczöl Alexandra, Lovász Hanna és Kókai Zsolt)
gödöllőieknél valódi, komoly kérdés.
„Októberig szinte biztosan nem
lesz egyetlen versenyünk sem.
Azonban pont a héten kaptam
én is a jó hírt, hogy az eredetileg
minden év szeptemberére tervezett nemzetközi hírű, rangos,
hazai versenyünk, az Eagles Cup
végül megrendezésre kerül idén
is, csak egy hónappal később
a tervezettnél, már októberben.
Addig is igyekszünk felkészülni
megfelelő módon az őszre, többek között a már hagyománynak
számító július végi edzőtáborunk
segítségével.” – zárta szavait pozitívan Kókai Zsolt, az egyesület
vezetője.
-HB-
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PÁLYÁZATI HiRDETMÉNY
Gödöllő Város Önkormányzata (2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.) kétfordulós 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, 8126/1, 8126/2, 8126/3 helyrajzi számú beépítetlen terület megnevezésű ingatlanra mind együtt, mind ingatlanonként (kivéve a 8126/1
és a 8126/3 helyrajzi számú ingatlanok kizárólag együtt) nyújtható be.
Előnyben részesülnek azok a pályázók, akik a teljes ingatlan együttes
megvételére tesznek ajánlatot.
Az ingatlanok irányára:
A feltünetett adatok: sorszám, helyrajzi szám, terület, ingatlan- nyilvántartási megnevezés és az ingatlan minimum irányára mindösszesen:
1./ 8102/3 hrsz., 800 m2, beépítetlen terület, 18.800.000 Ft
2./ 8102/4 hrsz., 800 m2, beépítetlen terület, 18.800.000 Ft
3./ 8126/1 hrsz., 1231m2, beépítetlen terület, 29.000.000 Ft
4./ 8126/3 hrsz., 140 m2, beépítetlen terület, 2.000.000 Ft
5./ 8126/2 hrsz., 906 m2, beépítetlen terület, 21.400.000 Ft
Összesen: 3877 m2 90.000.000 Ft
Az ajánlatok benyújthatók: 2020. június 15. napján 12.00 óráig.
A pályázati tájékoztató a www.godollo.hu Gödöllő város honlapjáról.
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.

Mater Salvatoris
LelkigyakorlatosHáz

Kedves Barátaink, ismerőseink!
A máriabesnyői lelkigyakorlatosházat az előző évben is
megtalálták, akik szerették volna emlékezetessé tenni a családi
ünnepeit, keresztelőket, házassági évfordulókat.
A Bazilika közelsége, gyönyörű természeti környezet, házias ízek
a ház saját konyhájáról, az újonnan kialakított terasz mind
hozzájárulnak az ünnepléshez.

Bővebben: 06-30-999-6463 • matersal@invitel.hu
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Hirdetésfelvétel: a K&H Bank melletti helyiség (volt biztosító)

INGATLAN
+ Meglévő és leendő ügyfeleim részére keresek eladó ingatlanokat.
MEGBÍZHATÓ ingatlanközvetítés,
MEGFIZETHETŐ áron, 10 éves
tapasztalattal. Katonáné Enikő 0670-4322-028
+ KERESEK saját részre Gödöllőn
1 vagy 2 szobás lakást azonnali
készpénzes vevőként. Tel: 06-30228-0464
+ Gödöllőn az Irtványban 1500 nmes bekerített telek gyümölcsfákkal,
szőlővel, málnával, 12 nm-es faházzal 2 millió Ft-ért eladó. Érd: 06-30858-6229, 06-30-362-2270
+ Aszódon eladó 57 nm-es, 2.emeleti, erkélyes lakás. 2 szobás, cirkófűtéses, légkondicionált, riasztóval
ellátott, beépített konyhabútorral.
Iár: 22,8 millió Ft. Tel: 06-20-4165713
+ Gödöllőn, az Erzsébet királyné

körúton 2,5 szobás, 1.emeleti erkélyes lakás eladó tárolóval. Irányár:
29,5 M Ft. Tel: 06-20-945-5598
+ Eladó Gödöllőn központban, téglaépítésű 1. emeleti középső 35 m2es részben felújított lakás. Részletekért kérem, az esti órákban hívjon,
köszönöm! 06-20-985-4541
+ Gödöllőn a Szabadka utcában eladó egy 54 nm+ 6 nm erkélyes, 2
szobás, konvektoros, műanyag nyílászárós, 3. emeleti lakás tárolóval.
I.ár: 26,7 M Ft. 06-30-470-1981
+ Gödöllőn, a városközpontban
SÜRGŐSEN eladó egy 73 nm-es
(81 nm hasznos alapterületű), 3
szoba + nagy étkezős, világos lakás. I.ár: 33,6 M Ft. 06-70-777-5164
+ Gödöllő központjában, tégla épületben 38 nm-es, 1 szobás, földszinti
lakás eladó. Érd: 06-30-973-9972
+ Eladó lakás: Gödöllőn, csendes környéken, a Szt.János utca

11/A-ban. Földszinti, 43m2-es,
1,5 szobás, konvektoros. Központhoz, óvodához, iskolához,
buszhoz, HÉV-hez közel. Irányár:
24.500.000Ft. Érdeklődni: 06-20241-500
+ Tulajdonostól eladó tehermentes,
4. emeleti, 54 nm-es, konvektoros,
átlagos állapotú üres lakás új nyílászárókkal, terasszal, külön tárolóval
közel a központhoz. Parkoló a ház
előtt, csendes, rendezett lépcsőház,
HÉV, busz, vonat 15 perces gyaloglással elérhető. Irányár 24 millió Ft.
06-20-2920-298
+ Eladó Gödöllő boncsoki részén
egy 2szintes, 2nappali+ 3szobás,
2fürdőszobás, téglából épült lakóház 120nm összterülettel 1000nmes telken. Az ingatlan zártkert megjelölésű, kerítve, villannyal ellátva.
I.á.: 26 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllő dobogói részén
Szadához közel 2db 1407 és
1225nm területű zártkerti ingatlan,
30nm-es beépítési lehetőséggel.
Víz és villany beköthető. I.á.. 8,5

mFt és 7,5 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 most épülő, emeletes
150nm-es ikerház Gödöllőn a Lázár
Vilmos és a Gerle utcában, hitelre
és CSOK-ra alkalmas. I.á.: 62,5 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.:
35 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
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A domonyvölgyi Lázár Lovaspark újra nyitáshoz
kollégákat keres
• szakács • konyhalány/takarító • felszolgáló • porta és biztonsági
szolgálatot ellátó kolléga pozíciókba.
Csodás természeti környezet, 20 éve a vendéglátásban, fiatalos csapat, versenyképes bérezés.
Jelentkezni szakmai önéletrajzzal a lazarlovaspark@lazarlovaspark.
hu e-mail címre várjuk, vagy telefonon:
Szakács, konyhalány, takarító: Madarász Balázs +36 30 683 1212
Felszolgáló: Darázs György +36 30 396 8002

ÜZLET, IRODA, GARÁZS
+ Gödöllőn az Átrium üzletházban
20,1 nm-es nőgyógyászati magánrendelő ÁNTSZ engedéllyel,
teljes berendezéssel (Philips ultrahang készülék, állítható vizsgálóasztal, kolposzkóp, stb.) 2020.
június 1-től kiadó vagy eladó. 0630-2100-125,
06-70-219-3838,
sztavridisz@upcmail.hu

+ 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 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.:
14,5 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllő legkeresettebb részén a Harasztban egy 84nm-es, 3
szobás, 2 fürdőszobás, 2 külön wc-s
családi ház. I.á.: 48 mFt 0620-9194870
+ Eladó Gödöllőn a Blaháné úton
kétszer 80nm-es, 3szoba összkomfortos, külön bejáratú, két utcára
néző családi ház 80nm-es szuterénnel. I.á.: 55 mFt
0620-919-4870
ALBÉRLET KIADÓ
+ Gödöllő központjában 2 szobás, bútorozott albérlet kiadó.
110.000 Ft + 1 havi
kaució. 06-20-5669767
+ Kiadó lakás 60 nmes a 4.emeleten, 2
szobás 100.000 Ft/
hó + rezsi + 1 havi
kaució. 06-20-2813830
+ Palotakerten hos�szútávra kiadó egy
2 szobás, erkélyes,
redőnyös, 62 nmes 3.emeleti lakás a
pincében külön tárolóval. Frissen festett,
új padlószőnyegekkel, bútorozatlanul.
90.000 Ft/ hó + rezsi
+ 1 havi kaució. Tel:
06-30-771-0967

ÁLLÁS
+ Gödöllői kávéházba, mosogató-takarító munkatársat keresünk!
Jelentkezni a +36203220372 telefonszámon vagy személyesen, a
2100 Gödöllő, Dózsa György út 13.
Solier Cafe címen lehet.
+ SZAKKÉPZETT FÉRFI BETEGÁPOLÓT keresünk Kerepesen nappali munkára (reggel 8 órától este kb
19 óráig) heti több alkalomra, hos�szabb távon. Érd: 06-30-577-9661
+ Munkaidő pótlékkal műanyag
feldolgozó gödöllői kft. felvesz
BETANÍTOTT
MUNKÁSOKAT,
SZERSZÁMKÉSZÍTŐT,
KARBANTARTÓT és FRÖCCSÖNTŐ
GÉPBEÁLLÍTÓT.
Nyugdíjasokat
is szívesen fogadunk. Érd: 06-209423-112, www.plastexpress.hu
+ 20 éve működő gödöllői műhelyünkbe AUTÓSZERELŐ kollégát
keresünk! Bejelentett 8 órás állás,
bérezés megegyezés szerint! Jelentkezni a +3630-4666-930-as telefonszámon, illetve a pfgautokft@
gmail.com e-mail címen lehet.
+ Gödöllői munkavégzéssel napi 2
órás takarítási munkát kínál egy üzletház. Elvárás: egyéni vállalkozás.
Érdeklődni: +36-20-343-9140
+ Gödöllő és környéki munkahelyre a Fest-Tamás Kft. felvesz szobafestő-mázoló szakmunkásokat
azonnali kezdéssel. Magas bérezés, bejelentett munkahely. 2-3 fős
brigádok jelentkezését is várom.
06-20-435-9650
SZOLGÁLTATÁS
+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS
50 nyelven, anyanyelvi, diplomás,
gyakorlott szakfordítókkal! Kedvezményes árak. I.L.I Fordítóiroda,
Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.: 06-20-

556-2653, 06-20-543-1775, e-mail:
info@ili.hu, ili.godollo@gmail.com
+ KERTGONDOZÁS. Bízza most
rám! Fakivágás, sövényvágás, bozótirtás, fűnyírás, fűkaszálás. Füvesítés, gyepfelújítás, vegyszeres
gyomirtás. Rotációs kapálás. Gyepszellőztetés. Metszés. Ágak, levelek
elszállítása. Ereszcsatorna tisztítás.
Kerttakarítás. Kerítésfestés. Gépi
permetezés. Kerti tavak tisztítása.
Talajfúrás. 06-30-747-6090
+ KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, tanácsadás. Irodák: Gödöllő, Szada. Tel: 30/5921856, 30/508-1380, 28/784-752
+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS,
fürdőszobák,
régi fűtési rendszerek, vízvezetékek
felújítása. CIRKÓK, GÁZKÉSZÜLÉKEK, KONVEKTOROK karbantartása felújítása, javítása. Tel: 0620-9527-289, 06-28-476-229
+ SZÁMÍTÓGÉPES problémája
van? Hívjon bizalommal, házhoz
megyek. Számítógép szerelés,
rendszer és programtelepítés, vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel:
06-30-333-9201
+ DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS
NÉLKÜL. Tóth Tamás 06-70-5025620
+ LAKÁSOK, IRODÁK KÖLTÖZTETÉSE, lomtalanítás. Pianínó-, páncélszekrény szállítás. Hétvégén is.
NEER TEHER 06-70-648-7660
+ DUGULÁS ELHÁRÍTÁS falbontás nélkül. Ázások csőtörések megszüntetése. Vécék tartályok csapok
szifonok cseréje. Csatorna kamerázás. VÍZSZERELÉS. 06-20-4915089
+ SZOBAFESTÉS - MÁZOLÁST,
TAPÉTÁZÁST vállalok sok éves
szakmai tapasztalattal, ingyenes
felméréssel. 06-20-325-4944
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+ 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! 06-20262-0289
+ Azonnali kezdéssel vállalok
HÁZÉPÍTÉST teljes kivitelezéssel,
KŐMŰVES MUNKÁT, BURKOLÁST, VÍZSZERELÉST, TETŐJAVÍTÁST! Tel: 06-70-361-9679
+ 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: 06-30-526-8532
+ VÍZSZERELÉS. Csapok, szifonok, WC-k, WC-tartályok, zuhanytálcák stb. cseréje. Új vezetékek
kiépítése, régiek cseréje. Hétvégén is hívható: 06-20-412-0524
+ 3D-CAD GÉPÉSZETI TERVEZÉS, 2D-PDF MŰSZAKI RAJZKÉSZÍTÉS, munka utasítások,
karbantartási utasítások, folyamatábrák, gyári layoutok készítése,
mérnöki szolgáltatások. www.fabtech.hu Tel:20-2112322
+ KERÍTÉS ÉPÍTÉS!!! Egyedi
kerítések, készen kapható kerítés-rendszerek teljes körű ki-
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vitelezése a területrendezéstől
a befejezésig. Igény esetén az
anyagbeszerzést is vállaljuk. Tel.:
06209463409
EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS
+ Gyógypedikűr: tyúkszem, szemölcs, bőrkeményedés, vastag
benőtt gombás köröm kezelése,
ápolása. Talpmasszázs. Óvakodjon a feketén dolgozó házaló kontároktól! 30 év szakmai háttér. Bárándi József 06-20-532-7275

OKTATÁS
+ ANGOL tanítást vállalok Gödöllőn. Nyelvvizsgára felkészítést,
gazdasági és marketing szakmai
nyelvvizsgákra is. 06-70-2468303, 06-28-748-467
+ ANGOL tanítást vállal iskolás és
középiskolás diákoknak angol tanár. 06-30-262-3628
TÁRSKERESŐ
+ Egyedülálló 60 éves férfi korban

hozzáillő párját keresi hosszú távú
kapcsolat reményében. Hívj bátran! Tel: 06-20-618-3011
+ 60-as életvidám nő hosszútávra
társát keresi 65 éves korig. Tel: 0630-852-5467
ADÁS-VÉTEL
+ RÉGISÉG. Pappné Szilvia szakbecsüs díjtalan kiszállással vásárol antik bútorokat, festményeket,
órákat, mindenféle szobrokat,
vitrin dísztárgyakat, ezüstöt (hibás és hiányos darabokat is), régi
pénzeket, könyveket, bizsukat és
ékszereket, borostyánt, mindenféle régiséget és HAGYATÉKOT.
Legmagasabb áron vásárolunk
első vevőként! Tel: 70/942-0806,
20/465-1961
+ Eladó: 5 sebességes férfi kerékpár. MTD fűgyűjtős, benzines
fűnyíró. 110 l-es műanyag kuka.
Gyári, összecsukható tapétázó
asztal. Többféle kerti szerszám
(ásó, kapa, csákány, villa, balta,
stb.). 5 kg-os kalapács (SAMU).
Magyar Camping 2 lapos gázrezsó 2,5 kg-os palackkal. 6 fokos,
2m-es festőlétra. 2 ajtós lemez öltözőszekrény. Kutyaház műanyag
ajtóval. Érdeklődni: 06-30-4027276.
+ GÁBOR ESZMERALDA
becsüs, műgyűjtőnő, legmagasabb áron, készpénzért
vásárol festményeket, aranyakat, ezüsttárgyakat, bútorokat,
órákat, bronzokat, Herendiket,
satöbbi, teljes hagyatékot.
Kiszállás díjtalan. Üzlet tel:
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06/1/789-1693, 06/30/898-5720,
www.Aranybecsus.hu
+ 10 ezerért egy Camping bicikli
és 20 ezerért egy női kerékpár eladó. Tel: 06-28-415-625
JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
+ AKKUMULÁTOR minden típusú gépjárműhöz szaküzletünkben
vagy kiszállítással. Szolgáltatásaink: beszerelés, bevizsgálás,
töltés-mérés,
szaktanácsadás.
Minőségi akkuk, új akciók. Gödöllő, Dózsa Gy. út 50. (Temetővel szemben) 06-30-536-4300,
28/611-728 www.akkugodollo.hu
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
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PATÓCS AUTÓHÁZ
2100 Gödöllő, Rigó u. 10.
+36-28-515-710, skodaertekesites@patocsauto.hu
www.patocsauto.hu

