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Június 18-án megszűnt a veszélyhelyzet Magyar-
országon, és életbe lépett a járványügyi készült-
ség. Ezzel a korábbiakhoz képest már kevesebb 
szigorítás jár. Például megszűnt az idősek vásárlási 
idősávja, ami sokak számára jelent könnyebbséget 
és megnyílhattak végre a kulturális terek is.

A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Köz-
pont már június 17-én fogadta az olvasókat, a Gö-
döllői Királyi Kastély június 18-tól látogatható, hét-
végén pedig már a GIM-ház is megnyitotta kapuját.

A Gödöllői Városi Múzeum június 24-ével fogad-
ja ismét a látogatókat, a moziba azonban még nem 
mehetünk, mivel a filmbemutatókat elhalasztották. 
Erre még július közepéig várni kell. A látogatási 
szabályokról az intézmények honlapjain lehet tájé-
kozódni. 

A járványügyi készültség alatt is vannak szabá-
lyok, amiket be kell tartani: 

A tömegközlekedési eszközön, valamint az üz-
letben történő vásárlás során továbbra is kötelező 
a szájat és az orrot eltakaró eszközt (például orvosi 
maszk, sál, kendő) viselni, ez alól csak a 6 év alatti 
gyerekek kivételek.

(folytatás a 8.oldalon)

megszűnt a veszélyhelyzet: kulturális nyitás
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– Rengeteg mindennel foglalkozott már éle-
te során, minek tartja magát?

– Alapvetően könyvtárosnak és népművelő-
nek. Ezen a szakon végeztem a tanárképző 
főiskolán Debrecenben. Olyan könyvtárosnak, 
akinek helytörténeti érdeklődése van. Gödöllői 
vonatkozásban, ami a leginkább izgatott, az 
egyszerű emberek életének az „emlékmorzsá-
it” összegyűjteni. Elcsípni az utolsó pillanatban 
azokat az emlékeket, amik rövid időn belül fe-
ledésbe merülnének. Népművelőként nagyon 
sok előadást szerveztem, kiállításokat rendez-
tem, aztán a későbbiek során könyvbemutató-
kat tartottam. Ez volt a két alap az életemben, 
aztán ezek mellé jött a helytörténészkedés és 
az idegenvezetés.

– Kik és milyen céllal hozták létre a Kas-
télybarátok Egyesületét?

– Dr. Mélykúti Csaba helytörténész 1995-
ben úgy gondolta, hogy az 1996-ban megnyíló 
kastély köré kellene egy civil védőhálót vonni. 
Az egyesület tervei között szerepelt a kastély 
idegenvezetőinek képzéséhez szükséges hely-
történeti kutatás, kirándulások Grassalkovich 
és Erzsébet királyné nyomában, belföldön és 
külföldön. Fontos volt, hogy mi is egyre jobban 
megismerjük a kastélyt és hajdani lakóinak éle-
tét és hogy ezt a tudást egyre több vendégnek 
adhassuk át. Bár a kastély építtetője Grassal-
kovich I. Antal, majd fia és unokája voltak, nem-
zetközi hírnevet mégiscsak Erzsébet királyné 
jelenléte biztosított Gödöllő számára.

– Kikből áll ma az egyesület? Történé-
szekből, műemlékvédelmi szakemberekből 
vagy civilekből, akik szeretik a kastélyt?

– Még mindig vannak az alapító tagok kö-
zül. Huszonkilencen alapítottuk az egyesület, 
díszelnökünk Pécsi Ildikó színművész lett. Az 
eredeti gárda ismerőseit vonzotta be az egye-
sület, valamint az értelmiségi nyugdíjasokat, 
akik szívesen jönnek az eseményeinkre. Na-
gyon népszerűek az előadásaink, kirándulása-
ink. Jelenleg körülbelül 160 tagunk van.

– Mi a legsikeresebb kezdeményezésük?
– Az Erzsébet Szavalóverseny, amit Pécsi 

Ildikó álmodott meg, amiből 1995 novembe-
rében tartottuk az elsőt. Ildikónak az volt az 
elképzelése, hogy versszerető gyerekeket ne-
veljünk, neveljenek fel a pedagógusok. Külde-
tése is van a versenynek: irodalmi értékeink, 
anyanyelvünk ápolása. Az első években 20-30 
gyerek jelentkezett, mára ez a szám 150 fő.

– Hogyan változott az 
egyesület feladata az elmúlt 25 év alatt?

– Jelentősen kibővült a feladatkörünk. A 
kastéllyal az első perctől kezdve nagyon 
jó volt a kapcsolatunk, de 2006-ban egy 
gyümölcsöző együttműködési szerződést 
kötöttünk a kastély akkori vezetésével, 
amit aztán később megerősítettek az újabb 
vezetők. Ennek keretében nagyon sok 
önkéntes munkát 
végzünk. Segítünk 
a tárlatvezetés-
ben, a vendégek 
kalauzolásában, il-
letve van két olyan 
dolog, amit kifejezetten az egyesületünk végez. 
Az egyik a Királydombi Pavilon nyitvatartása, a 
másik pedig az Erzsébet királyné karácsonyai, 
amit teljes egészében az önkénteseink bonyo-
lítanak le.

– Erzsébet királyné személye mindig is 
az érdeklődés középpontjában állt. Ön sze-
mély szerint is ennyire kötődik a magyarok 
egykori királynéjához?

– Személyes kötődést nem mondhatok, de 
azt hiszem, hogy akit a kastély elbűvöl, azt Er-
zsébet személye is elbűvöli. A kettőt egy idő 
után nem lehet különválasztani.

– Az egyesület idei programját hogyan 
befolyásolja a koronavírus-járvány?

– Természetesen a mi programjainkat is 
keresztülhúzta ez az időszak. Az ünnepi köz-
gyűlésünk elmaradt, így a 25 éves évfordulóról 
akkor nem tudtunk megemlékezni. Ellenben 
a június 13-án megtartott Antal-napi koszo-
rúzáson már igen. Az ünnepségen dr. Lábadi 
Károly néprajzkutató mondott megemlékező 
beszédet, illetve vendégeket is hívtunk, akik 
személye Grassalkovich birtokaihoz kötődött.

– A Grassalkovich-megemlékezésen sok 
településről voltak vendégek. Milyen kap-
csolatrendszerrel bír az egyesület?

– Korábban csak egyetlen kapcsolatunk 
volt, egy ormosbányai baráti kör, akikkel rend-
szeresen találkoztunk. De fontosnak tartottuk 
a Grassalkovich-kultusz erősítését. A báró 270 
évvel ezelőtt kezdte betelepíteni a németeket, 
ennek apropóján kezdtünk el vendégeket hívni 
az egykori Grassalkovich-birtokokról. Így idén 
már Aldebrőről, Kerepesről, Újhartyánból és 
Vecsésről érkezett küldöttség a megemléke-
zésre.

– Hogyan élte meg az elmúlt hetek bezárt-
ságát, ön, aki olyan mozgalmas életet él?

– Nagyon élveztem, hogy hirtelen sok sza-
badidőm lett. Végre lehetőségem nyílt az évti-
zedek óta felhalmozódott helytörténeti kutatási 
anyagaimat rendezni, vagy az egyesület irattá-
rát archiválni.

– Ha jól tudjuk, a családban sikerült to-
vábbadnia a helytörténet iránti érdeklődést.

– Így igaz, és ennek nagyon örülök. A „10 
kicsi pelikán” címmel, a Városi Könyvtár által 
szervezett vetélkedőben „Alvégi csajok” néven 
vettünk részt lányommal, Szlávik Krisztinával 
és unokámmal, Balogh Annával. A Királyi Kas-
tély által „Bye, Bye Szása!” címmel meghirde-
tett „Retro riporter kerestetik” vetélkedőre pedig 
keresztunokám, Kőrösi Kinga jelentkezett és a 
segítségemmel riportokat készített olyan sze-
mélyekkel, akik valahogyan kötődtek a kastély 
szovjet laktanya és a szociális otthon alatti idő-
szakához.

– Milyen tervekkel vág neki a következő 
időszaknak?

– Tervek mindig vannak, ugyanis egy helytör-
téneti kutatást csak elkezdeni lehet, abbahagy-
ni soha. Egyik hozza maga után a másikat, 
egy téma folyamatosan bővül, gyakorlatilag 
kimeríthetetlen. Egyrészt szeretnék továbbra 
is a város történetével foglalkozni, illetve min-
denképpen folytatom az Ambrus-hagyaték 
feldolgozását. A tágabb család kutatását ter-
vezem. Tavaly Mihály Dénes feltaláló életével 
foglalkoztam a kettős évforduló kapcsán. Idén 
is, illetve egész pontosan 2021-ben is lesz egy 
Ambrus rokonnak évfordulója, amit már most 
előkészítünk. Kovacsóczy Mihály, a reformkor 
jeles hírlapírója itt született Gödöllőn.

Jaeger Ákos

Már 25 éves
a kastélybarátok egyesülete

Szlávik Jánosné

Idén ünnepli 25. születésnapját a Gödöllői Királyi Kastély 
Barátainak Egyesülete. A jubileumi év kapcsán beszélget-
tünk Szlávik Jánosné Zsókával, az egyesület elnökével.
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– Mikor döntött úgy, hogy lelkész lesz?
– Valójában ez egy hosszú folyamat volt, 

nem egyik pillanatról a másikra született meg 
bennem az elhatározás. Úgy szoktam monda-
ni, hogy mozaikképek vagy filmkockák soro-
zata volt szükséges ahhoz, hogy végül ezen 
a pályán kössek ki. Az első kép, ami a mai 
napig él bennem, hogy apám megkérdezte 
az ikertestvéremtől és tőlem, hogy akarunk-e 
konfirmációi előkészítőre járni. Van egy másik 
emlékem, ami édesanyámhoz köt, aki egyszer 
a templomból hazajövet megkérdezte, hogy 
nem akarok-e lelkész lenni?! Ekkor még majd-
nem tiltakoztam, de végülis csak ide vezetett 
az utam. Döntő lépés volt az elhatározásomat 
megelőzően, hogy találkoztam egy reformá-
tus teológussal, akit kikérdeztem mindenről az 
oktatással kapcsolatban. A végső lökést aztán 
végül egy lelkész adta meg, akinek az irányá-
ba maximális volt a bizalmam, úgy éreztem, 
hogy elmondhatom neki, hogy ki vagyok, mi-
lyen gondolataim, terveim vannak és megerő-
sítést nyertem tőle és általa, hogy a lelkészi 
hivatást válasszam.

– A felszentelést követően azonnal Gö-
döllőn kötött ki?

– Csákváron kezdtem a lelkészi pályafu-
tásom, ahol 7 évet töltöttem. Azt követően, 
2002-ben kerültem Gödöllőre.

– Hogyan került végül Gödöllőre?
– Bencze András, a Fejér-Komáromi Evan-

gélikus Egyházmegye esperese felhívott, 
hogy a gödöllői lelkész úgy néz ki, elkerül 
Kelenföldre és ajánlja nekem, hogy vegyem 
fel velük a kapcsolatot, hátha az utam ebbe 
az irányba vezet. Ezután kerestem fel Szebik 
Imre püspök urat, akitől megkérdeztem, hogy 
milyen lépéseket tehetek azügyben, hogy Gö-
döllőre kerüljek. Ahhoz, hogy megválaszthas-
sanak, lelkészvizsgát kellett tennem. A gyüle-
kezet pedig türelmes volt és a vizsgáig eltelt 
időt kivárta, annak érdekében, hogy legalább 
esélyem legyen ide kerülni lelkészként.

– Csákvár után hogyan sikerült beillesz-
kednie Gödöllőn?

– Egészen más típusú gyülekezetekről 
beszélhetünk. Csákvár nagyon homogén kö-
zösséggel rendelkezik, lélekszámát tekintve 
sokkal kisebb gyülekezet. Ehhez képest Gö-
döllő nagy lélekszámúnak számít. Igaz, ebben 
a városban az evangélikusok sokkal kisebb 
számban vannak jelen, mint a katolikusok 
vagy a reformátusok, de az evangélikus egy-
házon belül a gödöllői gyülekezetet mégsem 
lehet kicsinek mondani. A város jellege, ami 
egyébként a gyülekezeten keresztül is tükrö-
ződik, sokkal heterogénebb. Talán két irányt 
lehet meghatározni, vannak a gyülekezetben 
a Galgamentéről és Budapestről egyaránt.

– Melyik részét szereti legjobban a lelké-
szi hivatásnak?

– A legmeghatározóbb számomra, hogy le-
gyek kész az ige hirdetésére. Nem csupán a 
vasárnapi istentiszteletekre gondolok, hanem 
arra, hogy az igehirdetés legyen igehirdetés 
akkor is, amikor a hétköznapok kellős köze-
pén vagyunk. Lehessen igehirdetés mondjuk 
a tanteremben, egy lelkipásztori beszélgetés 
során, ahogyan az Úristen diktálja és lelkét 
adja az aktuális jelenhez.

– Óriási sikere van a nyári hittantábor-
nak, rendre rengeteg gyerek vesz részt 
ezeken, mi ennek a titka?

– Talán elsősorban az, hogy milyen gárdá-
val bírunk. Egy ilyen hittantáborban az idősö-
dő testvéreinktől kezdve az ifisekig szinte min-
denki jelen van és mindenki kiveszi a részét 
segítésével, támogatásával, lelkével, figyel-
mével, tálentumával. Törekszünk őszinték 
lenni és azt adni, amink van. Akár a reggeli és 
esti áhitatokra nézve, akár egy-egy témának 
a megbeszélése kapcsán, akár amikor lovas 
oktatásra kerül sor, vagy ha előadókat hívunk.

– Tetőcsere előtt áll a templom, hogyan 
sikerült összegyűjteni az anyagiakat ehhez 
a nagy munkához?

– Megnéztük, hogy milyen pályázati lehető-
ségeink vannak, aztán a benyújtást követően 
szerencsére pozitív elbírálásban részesül-
tünk. Így megvalósulhat az, ami már egyéb-
ként is szükséges volt, hiszen a mostani te-
tőnk 1931-ből való. Jelenleg úgy állunk, hogy 
ehhez minden feltétel biztosított. Az önkor-

mányzat is támogat bennünket, amit külön 
köszönünk. Azért jó érezni ezt a támogatást, 
hiszen a templomunk a város szívében talál-
ható és egy kicsit talán úgy is tekinthetünk rá, 
mint a város egyik éke.

– Más tervei is vannak a gyülekezetnek?
– Tervezni mindig tervezünk, az a kérdés 

általában, hogy mennyi az „időnk”. Van, ami-
hez kicsit több „időre” van szükség. 2004-ben 
elkezdődött az úgynevezett „parókia építési 
projekt”, ami a lelkészlakás építéssel indult, 
de ennek a tervnek része egy teljesen új gyü-
lekezeti objektum felépítése is. Ehhez viszont 
még bőséges „időre” van szükségünk. De ab-
ban reménykedünk, hogy az Úristen úgy ren-
dezi és alakítja, hogy kellő forrást biztosít szá-
munkra, hogy megvalósulhasson mindaz, ami 
már nagyon régóta terve a gyülekezetnek.

Ami pedig a jelent illeti, az orgonánk, saj-
nos, most már olyan állapotban van, amire azt 
mondhatjuk, cserére érett. Ez azt jelenti, hogy 
új megoldásra van szükségünk. A ferencvá-
rosi evangélikus gyülekezettől egy jelképes 
összegért megvásárolhattunk egy több mint 
250 éves Angster-orgonát. Ez a hangszer 
kerül majd beépítésre a templomban, de ez 
még hosszú folyamat, hiszen nagyon komoly 
összegre van szükségünk a restauráláshoz, 
felújításhoz.               J.Á.

új tető és egy
250 éves orgona

A Gödöllő NetTV 30 perc című műsorának leg-újabb vendégét 25 éve szentelték lelkésszé és 18 éve teljesít szolgálatot Gödöllőn. En-nek apropóján beszélgettünk Albert Gábor evangélikus lelkésszel.

Albert Gábor

Az orgonafelújításra adományokat az alábbi szám-
laszámra lehet elküldeni:     11742049-20126302



2020. június 23.4 gödöllői szolgálat közélet

A cég a munkát közbeszerzésen nyerte 
el, nyílt eljárás keretében. A pályázatok el-
bírálása előre meghatározott pontrendszer 
alapján történt. 

A bizottságban Gödöllő két alpolgár-
mestere mellett a képviselő-testületből a 
Fidesz-KDNP delegáltja is helyet kapott, 
mellettük a polgármesteri hivatal jegyzője 
és szakmai csapata, valamint egy külső 
közbeszerzési szakértő vett részt az elbí-
rálásban. 

A beruházás során új épületszárnyak 
jönnek létre a mozi és a városháza közötti 
foghíjtelken, a belső udvarban pedig föld-
szintes többfunkciós üléstermet alakítanak 
ki, ami egyéb rendezvényeknek is helyet 
adhat. 

Emellett a régi épület is felújítják.Többek 
közt megújul és teljes alapterületen beépí-
tésre kerül a tetőtér, homlokzati hőszigete-
lést is magába foglaló teljes körű energeti-
kai korszerűsítést végeznek, automatikával 
vezérelt épületgépészeti rendszert alakíta-

nak ki és liftet építenek be, ezzel akadály-
mentesítve az épületet. 

Mindezek mellett az új épületszárnyakkal 
lehatárolt belső udvarban, a pavilonszerű 
ülésterem környezetét is rendezik. 

A munka július 15-ét követően a mozi 
melletti kerítés bontásával kezdődik, első-
ként ezen épületszárny építése veszi kez-
detét. A jövőben ebben az épületrészben 
kap majd helyet az ügyfélszolgálat. 

Ezt követően a leendő udvarban kialakí-
tásra kerülő pavilon munkáival folytatódik a 

fejlesztés. A földszintes épület teteje zöld-
tetős kialakítást kap. Ennek a kivitelezése a 
tervek szerint október elején kezdődik. 

Ezt követően még ez év november elején 
indul az újabb fázis, ekkor fognak hozzá a 
foghíjtelek piac felőli oldalán kialakításra 
kerülő szárny megépítéséhez. Az épület 
árkádjai alatt kávézó-büfé kialakítását ter-

vezik, valamint egyéb 
kiszolgáló funkciók is itt 
kapnak helyet.

A meglévő hivatali 
rész felújítása várható-
an a jövő év februárjá-
ban veszi majd kezde-
tét. 

A kivitelező július 
15-vel vonul fel a mun-

katerületre, az épület piac felőli részén. A 
munkálatok a piac működését és megköze-
lítését nem fogják befolyásolni, az építési 
területet lehatárolják és a bontások miatti 
port is minimalizálni fogják.

Bontásra két alkalommal kerül sor: Július 
közepén a múzeum és a városháza épüle-
te közötti kerítés, majd október végén - no-
vember elején pedig a városháza oldalában 
a piacnál lévő garázst bontják el. 

A területen további átrendezés várható, 
mivel a kivitelezési munkákhoz a behajtás 

a Tormay Károly Egészségügyi Központ 
háta mögött, a mélygarázs bejárata  felől 
lesz. Erről már megtörtént az egyeztetés a 
piac vezetésével és az árusokkal.

A piacot a vásárlók a munkálatok meg-
kezdése után gyalogosan változatlanul a 
megszokott útvonalakon közelíthetik meg: 
a múzeum felől, a főtér felől a HÉV-sínek 

felől és a mélygarázs felől. Korlátozásra 
csak esetenként, rövid időre kerülhet sor. 
Azoknak, akik jelenleg még a foghíjtelken 
parkolnak, az önkormányzat segít, hogy a 
piac közelében tudjanak helyet találni. A pi-
aci mélygarázsban erre nincs lehetőség, az 
ugyanis szinte folyamatosan teljes kapaci-
tással működik. 

A felújítás alatt a polgármesteri hivatal 
munkájában nem lesz változás. Az ügyfél-
fogadás a szokásos rend szerint történik. 
A Szabadság tér 6. sz. alatti épületből az 
ideiglenes kiköltözésre 2021 első negyed-
évében kerülhet sor. A felújítást követően 
minden az önkormányzat hatáskörébe tar-
tozó feladatellátás egy helyre kerül. 

A munka pontos menetéről lapunk fo-
lyamatosan tájékoztatja az érdeklődőket, 
a www.godollo.hu oldalon, Gödöllő Face-
book-oldalán, valamint lapunk online felü-
letén is naprakész információkat kapnak az 
érdeklődők.              (db)

városháza-felújítás:
júliusban kezdődik

A kivitelezés várhAtóAn 2022 tAvAszáig tArt

Július közepén megkezdődnek városháza felújítá-
si és bővítési munkái és ezzel egy korszerű, ener-
giahatékonyan üzemeltethető, a feladatellátáshoz 
megfelelő épületet kap Gödöllő polgármesteri hi-
vatala. A munkát nyílt közbeszerzési eljárás kere-
tében a Generalbau Center Kft. végezheti, aki nettó 
999 millió forintos ajánlattal nyerte el a megbízást.
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Átadták a futókört az Alsópark-
ban. Az 1 km hosszú és 1,22 m 
széles létesítmény a Rákos-pa-
tak mentén, a Művészetek Háza 
mögötti hídtól az Ady Endre sé-
tányról a parkba vezető hídig ve-
zet, majd onnan a parkon át visz 
vissza a kiindulási ponthoz. A 
futókörre – amire Gödöllő város 
önkormányzata pályázati for-
rásból 29.998.765 forint, ötven 
százalékos támogatást nyert 

– a Magyar Atlétikai Szövetség 
által jóváhagyott, az atlétikai pá-
lyáknál is használt gumiburkolat 
kerül. A futókör tovább bővíti 
városunk szabadtéri sportolási 
lehetőségeit, kiszolgálva ezzel 

sokak igényét. Az Országos Fu-
tópálya Építési Program 2019 
elején indult az Aktív Magyaror-
szágért Felelős Kormánybiztos-
ság koordinálásával és támo-
gatásával. A gödöllői futókör az 
első az országban, ami ennek a 
programnak a keretében való-
sult meg. Az átadáson Vécsey 
László országgyűlési képviselő 
és a gödöllői képviselő-testület 
tagjai is megjelentek.

Az ünnepélyes átadón Révész 
Máriusz, az aktív Magyaror-
szágért felelős kormánybiztos, 
Péter Attila, a Szabadidősport 
Eseményszervezők Országos 
Szövetsége és Gémesi György 

polgármester mondtak beszé-
det.
Révész Máriusz a futókör építési 
programról szólva úgy fogalma-
zott: Csak olyan pályázatokat 
támogattak, amik szakmailag is 
megfelelőek voltak.
Péter Attila, a SZEOSZ elnöke 
kiemelte: Örül annak, hogy az 
első pálya egy olyan városban 
készült el, ahol a testkultúrát 
nem felejtik ki a kultúra sorából. 
Felhívta a figyelmet arra, hogy 
az egészség egyik alappillére a 
mozgás, a sport.
Gémesi György polgármester 
arra hívta fel a figyelmet, hogy 
Gödöllő egy sportszerető és 
sportoló város, ami a szabaidő-

sportok egyre szélesebb skálá-
ját tudjuk felmutatni, ezt segíti 
az Alsóparkban jelenleg zajló 
kerékpárút építés is, ami egy 
nagyobb program része, és az 
M3-as autópályától a Gödöllői 
Erdészeti Arborétumig vezet 
majd.
Az avatás során a nemzetiszínű 
szalagot Gémesi György, Ré-
vész Máriusz, Péter Attila, Epres 
György sportügyi tanácsnok, va-
lamint Erdélyi Zsófia maratonfu-
tó olimpikon és Gémesi Csanád 
világbajnoki ezüstérmes kardví-
vó vágták át. Ezt követően a he-
lyi sportegyesületek megjelent 
tagjaival végigfutottak a pályán. 
(Bővebben a szolgalat.com-on.) 

a magyar kézilabda szövetség (mksz) által országos tornaterem felújítási prog-
ram néven hirdetett pályázat keretében Gödöllő Város Önkormányzata támoga-
tást nyert a Hajós alfréd általános iskola tornatermének részleges felújítására. a 
program keretében a épület öltözői blokkja újulhatott meg. Az épület külső hom-
lokzati szigetelése megtörtént, a nyílászárók kicserélésre kerültek. az épületek 
belül a lépcső és a le-
látó korlátja is kicse-
rélésre került. a prog-
ram eredményeként 
nemcsak külsőleg 
lett szebb az épü-
let egy része, de az 
energiamegtakarítás 
eredményeként az 
üzemeltetési költsé-
gek is csökkentek 
kis mértékben. az 
önkormányzat az or-
szágos tornaterem 
felújítási program 
keretében már har-
madik alkalommal 
pályázott sikeresen és a több, mint 25 millió forintos megvalósításhoz közel 18 
millió forintos támogatást nyert el a Magyar Kézilabda Szövetségtől. A szakaszon 
tornacsarnok felújítás következő üteme az épület teljes fűtés és légcserélő rend-
szerének felújítása lenne, melyre vonatkozóan az önkormányzat ismét pályázatot 
nyújtott be a program keretében. a pályázat jelenleg bírálati szakaszban van.

Ütemezés szerint halad az alsópark másik nagy fej-
lesztése, a kerékpárút kialakítása.  a belvárost és 
a vasútállomást összekötő kerékpárút kiépítésével 
szétválasztják a fősétányon a kerékpáros és a gyalo-
gos forgalmat. Az útpálya aszfaltburkolatot kap, jelen-
leg ennek a munkái zajlanak.  
Hogy a fejlesztésre mekkora az igény, az abból is jól 
látszik, hogy már most sokan ezt az „utat” használják. 
Ezt azonban nem szabad, ez még munkaterület, a fe-
lület nincs kész!
A fejlesztés pályázati támogatással valósul meg, s a 
városközponttól egészen az Arborétumig vezet majd. 
A most megvalósuló szakasz ennek az első része, 
amit a tervek szerint augusztusban vehetnek majd 
birtokba a kerékpárosok. a teljes projektre elnyert tá-
mogatás 157,2 millió forint.

ismét sikeres pályázAt vAlósult meg 
A hAjós iskolA tornAcsArnokánál

jól hAlAdnAk 
A kerékpárút munkái 

A szAbAidősport lehetőségeit 
bővíti Az AlsópArki futókör
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„HÉTFA Városi Életminőség 
Index – Mely járásszékhelyeken 
a legjobb élni napjaink Magyaror-
szágán?”

A HÉTFA Kutatóintézet és 
Elemző Központ tanulmányá-
ban ismertetett adatokból meg-
állapítható, hogy Gödöllő a saját 
kategóriájában a 2. legélhetőbb 
járásszékhely Magyarországon, 
de a megyei jogú városokat fi-
gyelembe véve is az előkelő 4. 
helyen szerepel településünk a 
vizsgált 174 város rangsorában.

A tanulmányt készítő kutatóin-
tézet szakmai elismertségét jól 
bizonyítja, hogy a honlapján sze-
replő referenciák között nem csu-
pán önkormányzatok találhatók. 
Megrendelői többek között az 
Európai Bizottság Magyarorszá-
gi Képviselete, a Költségvetési 
Tanács, de hazánk minisztériu-
mai (Külgazdasági és Külügymi-
nisztérium, Belügyminisztérium, 
Emberi Erőforrások Minisztéri-
uma, korábbi nevén a Nemzet-
gazdasági Minisztérium, illetve a 
Miniszterelnökség több államtit-
kársága is) számos alkalommal 
bízták meg az elemző központot 
az elmúlt években szakmai kuta-
tás készítésével.

Az intézet honlapján (www.het-
fa.hu) a „Mely járásszékhelyeken 
a legjobb élni napjaink Magyaror-
szágán? Elkészült a HÉTFA Já-
rásszékhely Monitor 2020” című 
elemzést bárki szabadon elol-
vashatja és tanulmányozhatja. A 
településünk számára nagyszerű 
eredmény az országos sajtóban 
is megjelent: írásában a Magyar 
Nemzet is hírt adott arról, hogy a 
rangsor élmezőnyében városunk 

is megtalálható. 
Az elemzés az életminőséget, 

a járásszékhely városok által 
kínált lehetőségek és szolgálta-
tások körét vizsgálja. Városunk 
által elért eredmény értékét csak 
növeli, hogy a tanulmányt a kuta-
tóintézet nyolc dimenzió mentén, 
összesen 50 mutató bevonásával 
készítette. A sorrendet meghatá-
rozó legfőbb szempontok köre 
kiterjed a demográfiai helyzetre, 
a gazdaság erősségére, az élhe-
tő és biztonságos települési kör-
nyezetre, a szociális biztonságra, 
az egyéni jómódra és az erős ci-
vil társadalomra, de mindezeken 
túl a vizsgálat figyelembe veszi a 
fiatalok kompetenciáját és a tele-
pülésen elérhető szolgáltatások 
körét is. 

Az elemzés az elmúlt évtized-
re fókuszál: egyrészt, bemutatja, 
hogy melyik magyarországi já-
rásszékhelyeken volt a legjobb 
élni 2018-ban, másrészt össze-
veti a járások kialakítását meg-
előző és a jelenlegi viszonyokat. 
Az eredményeket következő lap-
számunkban elemezzük részle-
tesen.

dr. Jeney László
egyetemi docens

Vasárnap jött a rossz hír: 
meghalt Bálint gazda.

Dr. Bálint György kertész-
mérnök 2018-ban, Gödöllőn 
megkapta a Magyar Szabad-
ságért Díjat. A Magyar Sza-
badság Napja Alapítvány 
által alapított elismerést 
életútja és értékmegőrző 
tevékenysége elismeréséül 
vehette át.

Bálint György 1919-ben 
Gyöngyösön született, gaz-
dálkodó hagyományokkal 
rendelkező középbirtokos 
családban. 1941-ben a 
Magyar Királyi Kertészeti 
Akadémián kertészmérnöki 
oklevelet szerzett. Munkaszol-
gálatra, majd koncentrációs 
táborba vitték. A vészkorsza-
kot családjából csak ketten él-
ték túl a nővérével. 1948-ban 
elvették a családi birtokaikat, 
kuláklistára került. Egy évvel 
később mégis mezőgazdasá-
gi mérnökként újabb diplomát 
szerzett, és kutatóintézetek-
ben, állami gazdaságoknál 
vállalt munkát, agrárfolyóirato-
kat szerkesztett.

Az 1990-es években aktí-
van politizált, a második or-
szággyűlési választásokon 
képviselőnek választották. Az 
Országgyűlésben is minde-
nekelőtt a mezőgazdasághoz 
kapcsolódó ügyekkel foglal-
kozott. A Magyar Szabadság 
Napja Alapítvány kiemelte: 
Bálint György a humanizmust 
és a demokráciát tartotta és 
tartja ma is a legfontosabb ér-
téknek az egyén és a társada-
lom életében.

(A)

gödöllő továbbra is 
az élmezőnyben

101. születésnapja előtt elhunyt 
dr. bálint györgy

hagyományosan a magyar szabadság napján adják át a magyar 
szabadságért díjat. Az elismerésben idén koltay gábor részesül, aki 
hosszú időn át rendezője volt a magyar szabadság napja ünnepi 
műsorainak, amelyek középpontjában mindig a magyar szabadság 
ismert és névtelen hősei álltak. mind színpadi, mind filmes rende-
zései során, nagy hangsúlyt helyezett arra, hogy felhívja a figyelmet 
nemzetünk értékeire, azok megőrzésének fontosságára. munkái-
ban mindig a hitelességet tartotta és tartja ma is szem előtt.

történelmi témájú filmjei és könyvei a magyarság kiemelkedő 
személyiségeit, sorsfordító eseményeit mutatják be.  Filmrendező-
ként elsőként dolgozta fel átfogóan, jelentős kutatásokat végezve a 
trianoni békediktátum előzményeit és következményeit. e témában 
készült művei magyarságtudatunk számára meghatározóak.

koltay gábor Filmrendező kapja 
idén a magyar szabadságért díjat
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Új helyről indul a hÉV!
Jól haladnak a vasútfelújítási munkák a gödöllői vasútállomáson, 
ahol a hét végén megtörtént a HÉV átállítása az új vágányra. A sze-
relvények már ide érkeznek és nem innen indulnak, várakozni a pe-
ronon lehet. Nem szabad azonban elfeledkezni arról, hogy ez még 
munkaterület, a kivitelező kéri a tisztelt utasokat, hogy fokozott figye-
lemmel közlekedjenek.

vasútfelújítás: munkaterületen közlekedünk

az elmúlt napok esőzései megszüntették a több hónapos 
aszályt, viszont problémákat okoztak máriabesnyőn. a besnyő 
utcai vasúti híd alatt nagy mennyiségű víz gyűlt fel, ami egy idő-
re komoly fennakadást okozott a gépjármű forgalomban. a víz 
elfolyását nem csak a folyamatos esőzés akadályozta, hanem a 

még folyamatban lévő vasúti munkák miatt megváltozott terü-
letről a csapadékvíz-elvezető csatornába került hordalék is.

a besnyő utcai vasúti híd környéke jelentősen megváltozott a 
vasútfelújítás eredményeként, az aluljáró szélesebb és mélyebb 
vonalvezetésű lett, így a heves esőzés alkalmával, a fentiek 
együttes hatására jelentősebb vízmélység alakult ki benne, ami 
csak lassan tudott lefolyni.

a vüszi kft. munkatársai az útpályát és a környező csapa-
dékvíz-elvezető rendszereket kitakarították, míg a polgármesteri 
hivatal munkatársai egyeztetést kezdeményeztek a beruházóval 
és a kivitelezővel a végleges jó megoldás érdekében.

mivel a beruházás még nem fejeződött be, így a munkálatok 
előrehaladtával a csapadékvíz-elvezető-rendszeren is lesznek 
változtatások, melyek biztonságos működése feltétele az érin-
tett területek önkormányzati átvételének.

az elmúlt napok hevesebb esőzései jellemzően a városban 
ott okoztak kisebb-nagyobb problémát, ahol nincs szilárd burko-
latú út vagy hiányzik a csapadékvíz-elvezető rendszer.

(ny.f.)

Gödöllői Egyesített Palotakert 
Bölcsőde (Palotakert 17.):
2020. július 13. – július 24.,

mézeskalács ház 
(premontrei u. 8.):
2020. július 27. – augusztus 7.,

Gödöllői Mesevilág Bölcsőde 
(Kossuth L. u. 5-7.):
2020. július 27. – augusztus 7.

gödöllői mesék háza Óvoda 
(szent jános u.), 
gödöllői palotakert Óvoda, 
gödöllői mosolygó Óvoda 

(kazinczy krt.):
2020. július 13. – július 24.
ügyeles: gödöllői kikelet Óvoda

Gödöllői Kastélykert Óvoda 
(Martinovics u.), 
Gödöllői Fenyőliget Óvoda 
(táncsics m. út),  
Gödöllői Zöld Óvoda és 
Gödöllői Kikelet Óvoda
2020. július 27. – augusztus 7.
Ügyeletes: Gödöllői Mosolygó 
óvoda.

dr. gémesi györgy polgármester
tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy 

júliusi fogadónapját az alábbi időpontban tartja:
2020. július 8-án, 10-12 és 14-16 óráig.

Egyre több a probléma a városban, 
mióta nem kell fizetni a parkolá-
sért. Bár az illetékesek többször 
is felhívták a figyelmet a tudniva-
lókra, sokan megfeledkeztek arról, 
hogy csak a fizetés alól mente-
sültek, a szabályok betartása alól 
nem. 

Így például sokakban már csak 
a büntetési cédulával szembe-
sülve tudatosult –, hogy a város-
központban lévő, a polgármesteri 
hivatal, a tormay károly Egész-
ségügyi központ és a kalória kft. 
dolgozóinak fenntartott „zárt” parkolóba továbbra is tilos a behajtás. Mind-
ezt behajtani tilos tábla jelzi!

a bírság törvényben meghatározott minimális összege pedig 30.000 
forint. A dolgozói parkolót jelző KRESZ-tábla hatálya hétköznapokon érvé-
nyes, szombaton és vasárnap működik fizető parkolóként – amiért jelen-
leg tényleg nem kell fizetni...

Az ingyenes parkolás azonban már nem tart sokáig, július 1-jével az 
egész ország területén visszaáll a korábbi fizetős parkolási rendszer. Ezzel 
együtt a szabályok betartásának ellenőrzésére is számítani kell!

besnyő utcai vasúti híd:
még lesznek változások A 
csapadékvíz-elvezetésben

pArkolás:
július 1-től 
nem ingyenes!

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

E-mail: godollohatvan@vasuttechnika.hu
Telefonszám: +36-30/641-0601 (hétköznap 8:00-16:00)

tájékoztatÓ az Óvodák és a bölcsődék 
nyári  zárvA  tartásával kapcsolatban
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Az elmúlt hétvégén a Tormay Károly Egész-
ségügyi Központ dolgozói összefogtak, 
hogy szebbé varázsolják az épületet, s 
nemcsak nekik, hanem a hozzájuk forduló 
betegeknek is komfortosabbá varázsolják 
az épületet. Így, „első körben” szinte a tel-
jes földszintet kifestették, miután korábban a 
koronavírus okozta veszélyhelyzet kapcsán 
a teljes épületet ki-
takarították.

„Szeretném még 
egyszer megkö-
szönni minden 
segítséget MIN-
DENKINEK, aki se-
gített abban, hogy 
a szakrendelő föld-
szinti folyosója, vá-
rótere, sebészetei, 
gipszelője, gyer-
mek fül-orr-gégé-
szete közel 400 m2 
területen önerőből, 
valóban a saját két-
kezi munkánkkal 
meg tudott újulni. A festéshez az alapanya-
got a Dr. Lumniczer Sándor Alapítványba 
befolyt összeg egy részéből vásároltuk, há-
lásan köszönjük! Különösképpen örülök an-
nak, hogy olyan szakemberekkel dolgozha-

tom egy helyen, 
akik kiemelkedő 
humánummal és 
szorgalommal is 
fel vannak vér-
tezve, de nem 
vetik meg a két-
kezi munkát sem 

és közösségi 
aktivitásukkal 
példát mutat-
nak mindnyá-
junknak!

H é t v é g é n 
rájöttem, hogy 

minden vagyok, lehetek és mindet élvezem, 
elsősorban orvos, intézményvezető, mene-
dzser, valamint festő és takarító is. Persze 
egy nagyszerű társaságban ez is kellemes 
elfoglaltság.

Személyesen is köszönöm a kitűnő csa-
patszellemet, amiben alkalmam volt élvezni 
minden együtt töltött pillanatot, még a legna-
gyobb festékességben is.

Külön köszönöm a három szakembernek, 
festőnek is: Sápi Gábor, Szabó János és 
Polyák Sándor.

Végezetül az egyik kedvenc professzo-
rom idézetével zárnám, aki maga is így él: 
„A példamutatás a legfőbb tanítás!”

Üdvözlettel:
Dr. Dunai György, igazgató”

(folytatás az 1. oldalról)
A vendéglátó üzlet belső (zárt) 

részében az ott dolgozók – a ven-
dégek által látogatható területen 
továbbra is kötelesek a szájat és 
az orrot eltakaró eszközt viselni.

Az idősek vásárlási idősávja 
megszűnik, mivel ennek továb-
bi szabályairól nem esik szó a 
Magyar Közlönyben, nincsenek 
megszabott időkorlátok a bolti vá-
sárlásokra nézve.

Zenés-táncos rendezvények 
zárt vagy szabadtéren csak úgy 
tarthatók meg, hogy a jelenlévők 
(beleértve az ott foglalkoztatotta-
kat is) egy időben nem haladhatja 
meg az 500 főt.

Az egészségügyben a krónikus 
betegek szokásos gyógyszerei-
nek elektronikus vényen történő 
rendelése és a betegek számára 
történő távkonzultáció megszűnik 
és a kórházaknál is maradnak a 
bevezetett működési szabályok.

Amennyiben szükséges az or-
szágos tisztifőorvos hozhat átme-
neti intézkedéseket.

A betegek ellátása az egész-
ségügyi válsághelyzeti ellátás ke-
retében történik.

Az egészségügyi válsághely-
zet legfeljebb hat hónapig tarthat, 
kivéve, ha a kormány annak hatá-
lyát meghosszabbítja.

Nyitnak kulturális tereink 
A Művészetek Házában meg-

kezdték próbáikat a művészeti 
csoportok és a tanfolyamok elin-
dultak, július 8-tól pedig a szín-
házteremben is megkezdődnek 
a tavasszal, a járvány miatt el-
maradt előadások pótlásai. Erről 
a Művészetek Háza munkatársai 
elkezdték az egyeztetéseket. Ter-
mészetesen lesznek olyan előa-
dások is, amik ősszel valósulnak 
meg. 

A MUZA munkatársai minden-
kit értesítenek az új időpontokról, 
de a www.muza.hu oldalon is tá-
jékozódhatnak az érdeklődők.

A Művészetek Háza hétfőtől 
péntekig 8.00 - 20.00 között tart 
nyitva, a jegyiroda keddtől pénte-
kig 16.00 - 18.00 között várja az 
ügyfeleket. 

A Gödöllői Városi Múzeum jú-
nius 24-én nyitja meg kapuit a 
látogatók előtt, az alábbi óvin-
tézkedések mellett: A múzeum 

területén kötelező a szá-
jmaszk viselése, vala-
mint a vírus terjedésének 
megelőzésével kapcsola-
tos alapvető higiéniai sza-
bályokat mindenki köteles 
betartani.

Mivel a múzeumban 
termenként egyszerre 
maximum két látogató 
tartózkodhat, ezért jelen-
leg csoportokat nem tud-
nak fogadni. Szünetelnek 
a tárlatvezetések is, mivel 
a múzeum munkatársa-
itól legalább 2 méteres 
távolságot kötelesek 
megtartani a látogatók. 
A szabályok betartása 
mellett azonban érdemes 
ellátogatni a múzeumba, 
júniusban ugyanis a kiál-
lítások ingyenesen tekint-
hetők meg. 

A Gödöllői Királyi Kas-
télyban a látogatók megóvása 
érdekében kidolgozták az érin-
tésmentes látogatás lépéseit. A 
vendégek csak maszkot viselve 
léphetnek be az épületbe, a belé-
pést követően a kihelyezett kéz-
fertőtlenítő használata kötelező! 

Az állandó kiállítás termeit csak 
ütemezetten lehet látogatni, így 
azok méretének megfelelően biz-
tosítják a maximális látogatószá-
mot és a kellő távolság betartását.

(kapcsolódó írásunk 
a 15.oldalon)

tormAy károly egészségügyi központ:
köszönet és hálA

megszűnt a veszélyhelyzet köszönet
Az Adományokért
a járvány ideje alatt sokan, sokféle 
módon igyekeztek segíteni a felada-
tok ellátását, az önkormányzat és a 
civil szervezetek munkáját, amiért 
minden adományozót köszönet illett. 
a napokban kaptuk a jó hírt, hogy eh-
hez a cib bank zrt. is csatlkozott. a 
cég az árva lelkek állatvédő egyesü-
letet 50.000, míg a megújult nemze-
dékért alapítványt 100.000 forinttal 
támogatja, azzal a céllal, hogy segítse 
az alapítványnak a rászorulók élel-
miszerrel való ellátása terén végzett 
munkáját.

tovább gazdagította az adományok 
sorát czuczor attila, aki a korábban 
adományozott eszközök mellett most 
tollasütőket, teniszütőket, gomb- 
focit adományozott. ezeket a nap-
közis táborba juttatják el. mindezek 
mellett angolnyelv-oktató program-
sorozatot is adott, amit a könyvtárba 
juttatnak el.
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az 5. legjobb hazai egyetem a szie
A világ egyik legelismertebb 
felsőoktatási rangsora, a 
Quacquarelli Symonds listájára 
idén először került fel a Szent 
István Egyetem a 801-1000. 
helyre, ezzel az 5. legjobb 
egyetem Magyarországon.

A felsőoktatási tevékenysé-
geket minősítő brit Quacquarelli 
Symonds (QS) 2020. június 10-
én tette közzé a 2021-es QS 
World University Ranking rang-
listá – tájékoztatott a Szent Ist-
ván Egyetem.

A sorrendet 93 ország 1604 
felsőoktatási intézményének 
teljesítménye alapján állították 
fel. A lista összeállításakor hat 
szempontot vettek figyelembe: 
az akadémiai szféra és a mun-
káltatók értékelését, a tudomá-
nyos munkák idézettségét, az 
oktatók és a hallgatók, a nem-
zetközi hallgatók és a nemzet-
közi oktatók arányát.

A Szent István Egyetemen 
100 hallgatóra 9,8 oktató jut, 
míg a világátlag 8,1, valamint 

a nemzetközi hallga-
tók aránya 14,4%, 
míg a listán szereplő 
intézmények átlaga 
10,6%. Ezzel az okta-
tók és hallgatók ará-
nyát tekintve a 394., a 
nemzetközi hallgatók 
aránya alapján pedig 
433. helyre sorolták 
az intézményt, így 
ezek az egyetem leg-
erősebb mutatói.

A világ legjobb 
egyetemeit szakterü-
lettől függetlenül mi-
nősítő, 2020/2021. évi 
lista élén az amerikai MIT (Mas-
sachusetts Institute of Techno-
logy) áll, második a Standford 
University, harmadik a Harvard 
University, míg negyedik helyen 
a Caltech (California Istitute of 
Technology) végzett. Az első 
európai egyetem, az Oxford 
University az 5. helyre került.

Magyarországról összesen 
nyolc egyetem került a legjobb 

ezer egyetem közé: Szegedi 
Tudományegyetem (501-510. 
hely), Debreceni Egyetem (521-
530. hely), ELTE (601-650. 
hely), Pécsi Tudományegyetem 
(651-700. hely), Szent István 
Egyetem, Budapesti Műszaki 
és Gazdaságtudományi Egye-
tem, Budapesti Corvinus Egye-
tem és Miskolci Egyetem (801-
1000. hely).

„Büszkeséggel tölt el ben-
nünket, hogy a 2020 márciu-
sában közzétett képzésterületi 
QS-adatok alapján a Szent Ist-
ván Egyetem 2019-hez képest 
minimum ötven helyet javított 
a mezőgazdasági képzéseket 
kínáló egyetemek között. Míg 
2019-ben a 201-250. helyen 
volt rangsorolva, addig most a 
151-200. helyen végzett” – áll az 
egyetem sajtóközleményében.

Augusztus 20-át nagyszabású, egésznapos programokkal ün-
nepli Gödöllő városa. Ezen a napon két különleges verseny 
várja  a gasztronómia iránt érdeklődőket, akiket a Városi Piacra 
várnak a szervezők.

Lecsókedvelők figyelem!
Ezt a nyári finomságot számtalan módon lehet elkészíteni. 

Augusztus 20-án, délelőtt 10 órától várják azokat, akik szeretnék 
megmutatni tudásukat és vállalják a megmérettetést. A finomsá-
gokat szakértő zsűri bírálja el. 

A főzőverseny 13 óráig tart, nevezési díj nincs.
Jelentkezni június 1-től augusztus 15-ig lehet a Gödöllő Vá-

rosi Piac vezetőjénél, Fekete Zoltánnál a +36-30-503-0777-es 
telefonszámon, vagy a feketehon63@gmail.com emailcímen.

A lecsó mellé kenyér is kell. Ide várják azokat is, akik szeret-
nék megmutatni, milyen kenyeret tesznek otthon a mindennapi 
asztalra. 

Keressük Gödöllő kenyerét!
Nevezni kizárólag házi sütésű kenyérrel lehet, amit otthonról 

egészben kell elhozni és a piacon kihelyezett asztalokon mu-
tathatják be a versenyzők, a helyszínen kell felvágni. Azt, hogy 
sajátkezűleg, otthon készítette a versenyző, fotóval kell bizonyí-
tani. A kenyér formája és alapanyaga bármilyen típusú lehet, a 
tradicionális veknik mellett várják azokat is, amik napjaink külön-
böző ízesítésű és változatos alapanyagaiból készülnek.

A kenyereket 12 órától várja a piacon a szakértő zsűri. Neve-
zési díj itt sincs.

Jelentkezni június 1-től augusztus 15-ig lehet az alábbi email-
címen: kenyersutesgodollo@mail.com címen.

Augusztus 20.: 
ünnepnApi forgAtAg
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Hagyományosan június 
13-án emlékeznek meg 
a gödöllőiek Grassal-
kovich Antalról, Gödöl-
lő egykori kastélyépítő 
földbirtokosáról. A Gö-
döllői Királyi Kastély 
Barátainak Egyesülete 
kezdeményezése az 
egykori Antal-napi vi-
gasságokra utal, amikor 
is a kastélyban nagy ün-
nepségeket rendeztek 
Gödöllő urának tiszte-
letére. Grassalkovch Antalnak a 
kastéllyal szemben álló szobrá-
nál dr. Lábadi Károly néprajzku-
tató mondott megemlékező be-
szédet. Ezt követően a résztvevő 
szervezetek képviselői elhelyez-
ték koszorúikat a szobornál.

A rendezvényre Aldebrőről, Kere-
pesről, Újhartyánból és Vecsésről 
is érkeztek emlékezők a német 
nemzetiségi önkormányzatok 
képviseletében, a Magyarországi 
Német Pedagógiai Intézet képvi-
seletében Scherzinger Mária.

Bemutatkozás:
Oktatónk Istók Anna, könyvtáros, a Könyvmolyképző Kiadó Arany-
pöttyös szerzője, két regény, számtalan vers és novella fűződik a 
nevéhez. 10 éve vezeti a gödöllői könyvtárban működő íróműhelyt, 
az Irkát, a tehetséggondozást nagyon fontosnak tartja mind a fel-
nőttek, mind a diákok körében. Több éve vezet prózaíró kreatív 
kurzust fiatalok számára Mentsd meg a macskát! címmel, most a 
felnőtteknek hirdeti meg kreatív írókurzusát.
Kiknek ajánljuk?
Azok jelentkezését várjuk, akik úgy gondolják, az ösztönös tehet-
ség nem minden, az írásművészetnek is vannak fejleszthető, ta-
nulható elemei.
Azoknak ajánljuk, akik szeretnék a bennük rejlő alkotói tehetséget 
felszínre hozni.
Ajánljuk azoknak, akiknek komoly írói terveik vannak, szeretnének 
publikálni, elindulni az íróvá válás rögös útján. (Közhelyes kifeje-
zés, amit célszerű kiirtani a szövegünkből, ha valóban komolyak a 
szándékaink).
Ajánljuk azoknak, akik csak hobbiszinten írnak, de nyitottak a kor-
társ irodalomra, szeretnek játszani a szavakkal, örömüket lelik az 
alkotás folyamatában.
Ajánljuk azoknak, akiknek 
lapul néhány megkezdett 
regény a laptopjuk mélyén, 
de sose tudták befejezni, in-
kább újabb történetbe kezd-
tek.
Ajánljuk azoknak, akik sze-
retnének hozzáértő kritikát 
kapni szövegeikről, megtud-
ni azt, melyek az írói erőssé-
gük, és mely oldalukat érde-
mes fejleszteni.

Mit jelent az, hogy kreatív 
írás?
A kurzus során az elméle-
ti oktatást olyan gyakorlati 
feladatok váltják minden té-

makörben, melyek segítenek 
neked, hogy újszerű, a meg-
szokottól eltérő módon hasz-
náld a fantáziádat gondolata-
id kifejezésére. Magyarán, ki 
fogsz lépni a komfortzónád-
ból. És igen, miután megta-
nultuk a szabályt, elképzelhe-
tő, hogy az lesz a feladat: írj 
úgy, hogy felrúgod azt.
Az elméleti oktatást kortárs 
szövegek olvasása és bőséges kreatív írásfeladat egészíti ki.

A kurzus időtartama: 2020. július 23-25.
Helyszín: Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ
A jelentkezés feltétele: A kurzusra előzetes jelentkezés az isto-
ka@gvkik.hu emailcímen 2020. július 10-ig.

A csoportba maximum 15 fő jelentkezését tudjuk elfogadni!
(Bővebben a Szolgalat.com-on) 

Pirk Ambrus 1944-ben Gödöllőn szüle-
tett, mely a XX. század elején a magyar 
szecesszió bölcsője volt. Nagyszülei, 
Remsey Jenő festőművész és Frey Vil-
ma iparművész, a Gödöllői Művésztelep 
alkotói voltak. Édesanyjával, Remsey 
Ágnes iparművésszel és édesapjával, 
Pirk János festőművésszel néhány évig 
Gödöllőn élt, ahová a szülői házhoz ké-
sőbb is gyakran visszatért.
A művészcsalád légköre, mely a gödöllői szecesszió hagyományaiból 
táplálkozott, jelentette a gyökeret és az éltető talajt is Pirk Ambrus mun-
kásságának kibontakozásához.
Ez összecsengett a szecesszió összművészetiségre törekvő szellemi-
ségével, ami egyben egy életformát is jelentett, mely áthatotta az élet 
minden művészeteken kívüli területét is.
Pirk Ambrus ezeket a hatásokat később saját kertművészetében ötvöz-
te és fejlesztette tovább. Több történelmi városunk főterét tervezte. Pirk 
Ambrus 1949. óta Szentendrén élt és alkotott. 2020. július 15-én töltötte 
volna be 76. életévét.

EmlékEzés 
Grassalkovich antalra

Kreatív íróKurzus felnőtteKneK

ElHunyt pirk amBrus 

táj- éS KERtéPÍtő MűVéSZ
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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 fi-
ataloktól várunk képeket digitális 
formátumban három kategóriá-
ban:
A: Kötetlen téma       B: Természet-
fotó       C: Emberek
2. Színes vagy fekete-fehér képek 
egyaránt beküldhetők. Előnyben 
részesítjük az újszerű, egyéni lá-
tásmódú képeket. 
3. Az A és C kategóriában megen-
gedett bármilyen képmódosítás. 
Természetfotó kategóriában csak 
képkivágás, szín és tónusbeállítás 
végezhető.
4. Egy pályázó kategóriánként 
maximum négy képpel, összesen 
maximum tizenkét képpel nevez-
het. A képek hosszabbik oldala 
minimálisan 2000 pixel legyen. 

5. A képek formátuma: jpg, 
sRGB színtérben, maximum 
3MB/kép
6. A képek elnevezése: Kate-
gória_BeküldőNeve Születési 
éve számmal_Kép cime Példá-
ul: B_FotósJózsef_2005_Szép 
kép.JPEG
7. A képeket elektronikus le-
vélben kérjük beküldeni a: 
duflex2018@gmail.com email 
címre.
8. A beküldött képekről listát ké-
rünk mellékelni, ami tartalmazza 
a képek címét, a beküldő nevét, 
születési évét és email címét
9. Beküldési határidő: 2020. ok-
tóber 31.
10. A beérkezett pályázatokról 
válasz email értesítést küldünk. 
11. A pályázatra való nevezés-
sel, a képek beküldésével a pá-
lyázó és kiskorú pályázó esetén 
annak törvényes képviselője tu-
domásul veszi, hogy kizárólag a 
pályázat népszerűsítése illetve 
az eredmények közlése céljából 
a Duflex a beküldött képeket a 

szerző nevé-
nek feltüntetésével 
díjmentesen felhasználja kö-
zösségi oldalán, az elektronikus 
médiában, illetve a sajtóban. A 
pályázat során a Duflex tudomá-
sára 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 okle-

vél és archív fotóalbum 
díjazásban ré-
szesítjük. A zsűri 

fenntartja a jogot, 
hogy megfelelő mi-

nőségű kép hiányá-
ban visszatarthas-

son díjat, vagy több 
érdemes kép esetén 

kategóriánként maxi-
mum három további dí-

jat, oklevelet adjon ki.
1 5 . A pályázat eredményéről 
minden pályázónak email érte-
sítést küldünk és a Duflex-Face-
book oldalán közöljük a díjnyer-
tes képek listáját
16. A díjazott képeket a Duflex 
költségén kinyomtatjuk és a 
Duflex év végi kiállításán a Gö-
döllői Civil Házban bemutatjuk.

Eredményes fotózást és sikeres 
pályázást kívánunk! 
DUFLEX Fotográfiai Stúdió, Gö-
döllő, 06/30-922-7265

Június 7-én, életének 71. évében 
elhunyt Winkler Csaba. Kidőlt egy 
jegenye azok közül, akiknek a 
neve sokunk számára a fényké-
pezést jelenti Gödöllőn. Képeivel 
régen eltávozott generációkat kö-
tött hozzánk, „fiatalabbakhoz”. 
Termékeny fotós volt, aki ki is 
tanulta a fényképész szakmát. 
Szerkesztőségek sorában hagyta 
ott jelképes „névjegyét”, a meg-
örökített pillanatokat.
Először az agráregyetem lapjá-
ban, a Mezőgazdasági Mérnök-
ben jelentek meg a képei. Ha 
belenyúlok a szerkesztőségi fotó-
archívum valamelyik dobozába, 
biztos találok olyan képet, aminek 
a hátoldalán ott a bélyegzője. A 
Pest Megyei Hírlapban szintén 
sok felvétele szerepelt. Hosszú 
ideig egy legendás „üzemi lap”, 
a Közmű Újság fotóriportere volt; 
ez a sajtótermék a főváros köz-
műcégeinek életéről számolt be. 
Feltehetően Winkler Csaba fotóz-
ta a legtöbb kéményt Budapesten. 
2009-ben, nyugdíjba vonulása-
kor A Köz Szolgálatáért Érdem-
jel ezüst fokozatával tüntették ki. 
Halk szavú, alapos, emberséges 

kolléga volt. Az egyik legkedve-
sebb felvételén Csiba Józsefet fo-
tózta le egy vasúti váltón ülve. 
Winkler Csaba a Duflex Fotográfi-
ai Stúdió alapító tagjaként számos 
fotós portyán vett részt, fényképeit 
egyéni és csoportos kiállításokon, 
könyvekben is megcsodálhattuk. 
Vajon tovább éltetik-e alkotójukat 
a fotók? Megidézhető-e a képek-
ben a fényképezőgép mögött álló 
ember személyisége, látásmód-
ja? Sajnos a fotósnak is csak egy 
élete van, de sok-sok élettel is-
merteti meg a „képolvasókat”. Ezt 
tette ő is.

Balázs Gusztáv

DUFLEX iFjúsági FotópáLyázat 2020

WinklEr CsaBa 
EmlékérE
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Gyűrődések a levendulá-
ban 

GÖDÖLLőI KUTyASPORT 
KÖZPONT - A GKSK, azaz 
Gödöllői Kutyasport Központ 
nem egy átlagos kutyaiskola. 
A létesítmény a 7 oktatópályá-
jával az egyik legnagyobb az 
országban, de a Központ ál-
latai évente 40-50 hazai vagy 
külföldi filmben szerepelnek. A 
gödöllői állatok feltűnnek olyan 

világhírű filmekben, mint a 
Terminátor Arnold Schwarzen-
eggerrel, vagy a Kémjátszma 
Brad Pitt-tel és Robert Red-
ford-dal. A magyar alkotások 
közül a Fehér Istenben vagy az 
Aranyéletben is a gödöllői állat-
hírességek tűnnek fel.
Halász Árpád 1991 óta vezeti a 
GKSK-t és ez idő alatt a hazai 
kutyás élet meghatározó sze-
mélyiségévé nőtte ki magát. 
Beszélgetésünkkor az állat-
védelem fontosságát hangsú-
lyozta a filmiparban. A mester-
kiképzőtől megtudhattuk, hogy 
több mint 20 éve tilos állatot 
ölni forgatásokon, beleértve a 
rovarokat is. Ha egy ember-ál-
lat konfliktust kell lencsére ven-
ni, akkor általában az állatot 
jól ismerő gödöllői állatkiképző 
veti be kaszkadőrként magát. 
Legutóbb egy Drakula-filmben 

farkastámadást forgattak Theó-
val, a csehfarkassal. A „táma-
dásakor” egy könyvbe rejtett 
jókora farhát volt a motiváció. 
Theo tudta, hogy ha elvégzi a 
feladatot (vicsorgás, ugrás), 
akkor a végén a könyvben lesz 
a jutalma. Halász Árpád ezzel 
a példával érzékelteti, hogy a 
kényszerrel elért idomítás és 

a tanítás között 
óriási különbség 
van, és ők az 
utóbbiban hisz-
nek.
A forgatási mun-
kálatok mellett 
a kutyaiskola 
még számos 
más program-
mal várja láto-
gatóit. Osztály-
k i rándu lások , 
állatos gyerek-
szülinapok, nyári 
gyerektáborok, 
családi esemé-
nyek zajlanak 
itt egész nyáron 
amellett, hogy 
különféle kutyás 
tanfolyamokon is 
részt lehet venni.

HORKAI ÁLLATKOORDINÁ-
CIóS KÖZPONT - Gödöllőn, a  
Táncsics Mihály úton, két hiper-
modern gyár között, a kerítésen 
át farkasok és medvék látsza-
nak. Itt működik a Horkai Állat-
koordinációs Központ, amely-
nek tulajdonosa, Horkai 
Zoltán vezetett minket kör-
be a telepen, amely sajnos 
nyilvánosan nem látogatha-
tó. De nem akármilyen álla-
tok élik itt mindennapjaikat, 
ugyanis néhány közülük vi-
lághírű filmekben szerepelt. 
E terület az 1960-as évektől 
itt működő Mafilm telephely 
utódja. Ma leginákbb far-
kasfalkájáról ismert, Harkai 
Zoltán számtalan farkastá-
madást forgatott már velük 
Európa-szerte. Horkai a 
filmezés mellett szarvaste-
nyésztéssel is foglalkozik: 

a hatalmas szarvascsorda tag-
jaiből vagy filmsztár lesz (mint 
a Testről és lélekről című Os-
car-díjas filmben), vagy külföld-
re kerülnek tovább, mint vadá-
szati tenyészállatok.

A MAGyAR NEMZETI CIR-
KUSZ SZAFARIPARKJA -  
Egy hónappal ezelőtt nyitotta 
meg kapui az ország egyetlen 
autós szafari parkja Szadán. 
A közel 5 hektáros terület és a 
park a Ma-
g y a r 
N e m z e t i 
Cirkusz tu-
lajdonában 
van.  „Úgy 
t e r v e z -
tük, hogy 
nyugd í jas 
k o r u n k r a 
nyitunk egy 
ehhez ha-
sonló sza-
fariparkot. 
De a ko-
r onav í r us 
miatt  úgy 
gondoltuk, 
ezt előbbre 
hozzuk, ez-
zel munkalehetőséget adva  a 
cirkuszi dolgozóknak a kialakult 
helyzetben”- nyilatkozta Richter 
József, cirkuszigazgató
Az ötlet annyira bevált, hogy 
a szafaripark immár nem csak 
ideiglenesen üzemel, hanem a 
vándorcirkusz megnyitása után 
is fennmarad. A parkba előre 
be kell jelentkezni, jelenleg már 
csak augusztus végére foglal-
ható időpont. A park területére 
csak autóval lehet behajtani, 
ahol körülbelül egy órát tölthe-
tünk el. Egy kijelölt útvonalon 

tekinthetjük meg a több, mint 
száz egzotikus állatot, elefánto-
kat, tevéket, zebrákat és zsirá-
fokat. 

VERESEGyHÁZI MED-
VEOTTHON - Veresegyház 
egyik legismertebb látványos-
sága az 1998 óta üzemelő 
medveotthon. Az első macikat 
Gödöllőről szállították át, mos-
tanra már más mentett állatok is 
élnek itt, például hiúzok, orosz-
lánok, farkasok, aligátorteknő-
sök, lámák, ormányos medvék 
és egy rénszarvas is. 
Kuli Bálint, a medveotthon igaz-
gatója elmesélte nekünk, hogy 

az állatkert legújabb lakói az 
oroszlánok, őket főleg cirku-
szokból hozták át ide, hely-, 
élelemhiány vagy egyéb prob-
lémák miatt. A ragadozó állatok 
szaporítása szigorú szabályok-
hoz kötött, sok hímállat ivarta-
lanított, illetve a nőstényeket 
implantátummal látják el.
Írták: Angyal Mira, Farkas 
Zsófia, Naár Tamás, Szabó 
Zsuzsi, Ujvári Marcell
Fotók: Kovács Máté, Ujvári 
Laura, Szász Kristóf, Sótér 
Vivien

Állatparkok Gödöllőn és környékén
A GÖDÖLLőI KÖNyVTár éS INForMáCIÓS KÖZ-
poNT KAMASZHíDJáN MűKÖDIK A MéDIAKLUB, 
AMELyNEK TAGJAI EZúTTAL NéGy KÖrNyéKBELI 
áLLATpArKoT LáToGATTAK MEG, éS CSoDáKAT 
TALáLTAK. 

halász árpád és a gksk legújabb sztárja, lidérc, 
a kecske

horkai zoltán hű farkasával 

zebrasimogató a szadai 
szafariparkban 
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Az elmúlt néhány év alatt jelen-
tősen átalakultak táplálkozási 
szokásaink. Új recepteket tanu-
lunk, új kifejezésekkel ismerke-
dünk. Az egyik ilyen a superfood, 
ami sokak számára egyet jelent 
az egészséggel, hiszen azokat 
az alapanyagokat használja fel, 
amelyek valamely értékes tulaj-
donságukkal kiemelkednek tár-
saik közül. A legnépszerűbbek 
sorát a goji bogyó, az avokádó, a 
tengeri moszat és a lazac vezeti, 
ám a vargányáról, a rizsről vagy 
akár a sárgarépáról, padlizsán-
ról, vagy a fügéről már csak ke-
vesen tudják, hogy szintén igazi 
szuperélelmiszerek. 

A Magyar Superfood című könyv 
azokat a hazánkban fellelhető 
zöldségeket, gyümölcsöket, ga-
bonaféléket és olajos magvakat 
mutatja be, melyek „szupererő-
vel” rendelkeznek, így méltán 
viselhetik a magyar superfood 
elnevezést. A szerző, Szabó Ad-
rienn, dietetikusként hitelesen 
mutatja be értékes tápanyagtar-
talmukat, egészségünkre gyako-
rolt pozitív élettani hatásukat és 
változatos konyhai felhasználá-
sukat. Mindezek mellett ahhoz is 
kellő bizonyítékkal szolgál, miért 
érdemes elsősorban ezeket a 
hazai alapanyagokat beépíteni 

étkezésünkbe, és hogy ezzel a 
választással milyen sokat tehe-
tünk a fenntartható, környezet-
tudatos táplálkozás és életmód 
érdekében.
A látványos, kedvcsináló fotókkal 
illusztrált kiadványban több mint 
száz hazai szuperélelmiszer, 
és a belőlük készült izgalmas, 
ínycsiklandó és egészséges fi-
nomság receptje kapott helyet. 
Ezek nagyrésze nem igényel je-
lentősebb konyhai tapasztalatot, 
sőt, vannak közöttük rendkívül 
egyszerűen elkészíthetők is. A 
könyvben a vegánok, a vegetá-
riánusok és a húsevők egyaránt 
találnak kedvükre valót.      (ny.f.)
(Szabó Adrienn: Magyar super-

food)

Maurice Fleuret fran-
cia zenetudós java-
solta, hogy a nyár 
első napját a világon 
mindenütt zenével 
köszöntsék. A zene 
ünnepét 1982-ben 
tartották meg először 
Franciaországban, mára pedig 
több mint száz országban rende-
zik meg június 21-én.  A Gödöllői 
Városi Könyvtár és Információs 
Központban szombaton megtar-
tott koncertek azonban nem csak 
a jeles napot köszöntötték, hanem 
egyben Zöld Udvar nyitogatónak is 

szánták a szervezők. Bár a boron-
gós, csepergős idő miatt a rendez-
vényt végül a konferenciateremben 
tartották meg, mégis nyitóesemény 
volt, hiszen a veszélyhelyzet kihir-
detése majd megszűnése óta ez 

volt az első kulturális rendezvény 
Gödöllőn.  
16 órától a Gödöllő Consort „Víva 
la musica” című interaktív, játékkal 
és közös énekléssel fűszerezett ze-
nés délutánja várta az érdeklődő-
ket. Reneszánsz, barokk és kortárs 
zenei művek is elhangzottak Buka 

Enikő, Kósáné Sza-
bó Beáta és T. Pataki 
Anikó, valamint Kósa 
István előadásában. 
17 órától pedig a Gö-
döllői Szimfonikus 
Zenekar vonósné-
gyese Vivaldi: A négy 
évszak című művé-

ből a Tavasz és a Nyár tételeket 
szólaltatta meg. A formációt Buzási 
Diána, Bekes Anna, Neczné Alapi 
Katalin és Nagy Eszter alkotta, a 
szólista Langer Ágnes hegedűmű-
vész volt.          (k.j.)

Gödöllőről a legtöbb embernek elsősorban Erzsébet ki-
rályné és a királyi család jut eszébe, de egyre többen em-
lítik Blaha Lujzát, Hegedűs Gyulát, Ambrus Zoltánt vagy 
Heltai Jenőt, akik Gödöllőn töltődek fel, pihenték ki fára-
dalmaikat. 

A névsor persze sokkal hosszabb, hiszen rengeteg szí-
nész, író, költő és más művész töltötte itt a nyarakat. 
Hogy kik, kiderül a következő Kávéházi Történetek előa-
dásán. L. péterfi Csaba és Buka Enikő ifj. Halász Leven-
te idegenvezető és dr. Ujvári Tamás, a Gödöllői Királyi 
Kastély igazgatója segítségével eleveníti fel az egykori 
hírességek alakját és persze azokat az irodalmi műveket, 
amelyek itt születtek.  Megtudhatják, hogyan váltak ők is 
gödöllőiekké, és azt is mitől lett/lesz valaki gödöllői. Erről 
beszél majd – igaz felvételről – oszvald Marika színmű-
vész, Gödöllő díszpolgára. 
A nyárhoz persze hozzátartoznak az utazások is. Ifj. Ha-
lász Levente segítségével ezekről is szó lesz majd, az ér-
deklődők megismerhetik azokat a különleges tájakat, ahol 
idegenvezetőként megfordult. 

Jegyek a Művészetek Háza jegypénztárában, a helyszí-
nen, és online, a www.muza.hu oldalon is vásárolhatók. 

A bAgoly könyvesbolt AjánlAtA

szuper egy könyv
koncErtEkkEl köszöntöttE 

Gödöllő a Zene Ünnepét

újabb kávéházi történEtEk
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Nagy érdeklődés mellett 
tartották meg Posztobá-
nyi Péter festőművész 
Szilánkok, Morzsák, 
Miszlikek című kiállítá-
sát a Levendula Galé-
riában. A rendezvényen 
Gémesi György mon-
dott köszöntőt. Mint 
mondta, az a pezsgő 
kulturális élet, ami jel-
lemzi Gödöllőt, akkor tud visz-
szajönni, ha azok, akik kötőd-
nek ehhez a területhez, olyan 
elkötelezettek lesznek, mint 
a galériát vezető Sz. Jánosi 
Erzsébet, aki, az elmúlt há-
rom hónap alatt az interneten 
keresztül előadásokat tartott, 
bemutatta a kiállított alkotá-
sokat, és más jellegű mun-
kát is vállalt: elment egy áruházba 
dolgozni annak érdekében, hogy a 
galéria át tudja vészelni ezt az idő-
szakot. A polgármester örömének 
adott hangot, hogy a koronavírus 
járvány utáni első kiállításmegnyi-
tóra ilyen sok érdeklődő jött el. 
A kiállítást Rehák Júlia porcelán-

művész nyitotta meg, aki kiemel-
te azt az érdekes változást, amit 
a festőművész korábbi absztrakt 
korszaka után a mai megnyitón 
látható képei tükröznek. A megnyi-
tón a Vörös Attila Jazzcraft zenélt. 

(Több fotóval a szolgalat.com-
on és Facebook-oldalunkon)

szilánkok, morzsák, 
miszlikEk a lEvEndulában

2020. június 16-án ép-
pen száz esztendeje 
volt annak, hogy Kö-
rösfői-Kriesch Aladár, 
a jeles festő- és ipar-
művész, a gödöllői mű-
vésztelep megalapítója 
meghalt. Körösfői-Kri-
esch Aladár jelentős 
magyarországi és kül-
földi ismertség és elis-
mertség után, 1901-ben 
választotta Gödöllőt 
lakhelyéül. Már koráb-
ban is megfordult a te-
lepülésen. Dénes Jenő, 
Körösfői-Kriesch Aladár 
életrajzírója szerint a 
nyarakat a fiatal mű-
vész Székely Bertala-
néknál, Szadán vagy 
egy jó ismerősüknél Gödöllőn, 
Szontághéknál töltötte. (Egye-
lőre a Szontagh családot még 
nem tudtuk azonosítani.) A visz-
szaemlékezés szerint, a nyara-
lásokon sokat festett. A művész, 
ismerve a települést, 1901-ben 
választott magának házat az 
akkori Erdő utcában, ami ma 
Körösfői-Kriesch Aladár nevét 
viseli. Leszármazottai ma is lak-

ják a házat, amelyet emléktábla 
jelez. Az utca akkor még a köz-
ség szélén helyezkedett el, ami 
mellett a végtelen erdők és me-
zők kedveztek a művész csa-
ládról, művészetről és életről al-
kotott elképzelésének. Gödöllő 
gyönyörű fekvése, egészséges 
levegője és nem utolsósorban 
Budapesthez való közelsége, jó 
közlekedése is segítette Körös-

fői-Kriesch Aladár választását.
Gödöllőn gyakran látogatták 
művésztársai és barátai, akik 
hosszabb időt is eltöltöttek 
műtermében. Pár éven belül 
kialakult itt egy művésztelep. 
Körösfői-Kriesch Aladár ide-
hívta Veszprémből barátját 
és sógorát, Nagy Sándort és 
Párizsból Bel-
monte Leót, 
akiknek házat 
tervezett mű-
vészbarátjuk 
Medgyaszay 
István. A há-
zak a mai 
Körösfői-Kri-
esch Aladár 
utcában és 
lábszomszéd-
ként az Erkel 
utcában a mai 
napig láthatóak, azonosítha-
tóak. Körösfői-Kriesch Aladár 
szeretett Gödöllőn élni. Fest-
ményein találkozunk kertjeik, 
de távolabbi környezetük áb-
rázolásával is. Ezek a képek 
helytörténeti érdeklődésre is 
igényt tarthatnak.Gödöllő őrzi 
Körösfői-Kriesch Aladár em-

lékét. A Gödöllői Városi Mú-
zeum a művész által alapított 
művésztelep alkotásait, a róluk 
szóló írott anyagot, fényképeket 
gyűjti és feldolgozza. Kiállítá-
sain, kiadványaiban kiemelten 
mutatja be a művész személyét 
és munkásságát. Körösfői-Kri-
esch Aladár születésének 150. 

évfordulóját Gödöllő városa a 
szecesszió évének nyilvánította 
és kulturális intézményeiben a 
programok ennek szellemében 
zajlottak 2013-ban. 

őriné Nagy Cecília
(Az írás teljes terjedelmében 
a szolgalat.com-on és Face-
book-oldalunkon olvasható) 

körösfői-kriesch aladárra emlékezünk
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TISZTELT LáToGATÓINK!
Elérkezett a várva várt nap. Szombaton este 
megjelent a 279/2020. (VI. 13.) Korm. rendelet, 
amely engedélyezi a nyilvános könyvtárak meg-
nyitását.

KÖNyVTárUNK 2020. JúNIUS 17-éN 10 ÓrAKor úJrA MEG-
NyIToTTA KApUIT LáToGATÓI ELőTT!

NyITVATArTáSUNK a következő:
Hétfő - péntek: nyitva 10.00 -18.00 óráig; Szombat - vasárnap: zár-
va (rendezvények esetén a Zöld udvar és Könyvtárterasz nyitva)
KéSEDELMI DíJAT továbbra sem számolunk fel, KÖNyVTárI TAG-
SáGáT minden beiratkozott olvasónak 3 hónappal meghosszab-
bítjuk. 
Továbbra is lehetőség van e-mailen (konyvtar@gvkik.hu) könyve-
ket, DVD-ket, CD-ket kérni és KÖLCSÖNÖZNI, amelyeket a nyitva 
tartási időben lehet átvenni a könyvtár regisztrációján. 
A könyvtár néhány szolgáltatását csak KorLáToZoTT módon 
lehet igénybe venni: • az épületben egy idejűleg meghatározott 
számú látogató tartózkodhat • internetet csak saját eszközzel lehet 
használni • Baba - sarok, Kamaszhíd, Kutató emelet zárva tart. (Ku-
tató munkához igény esetén helyet biztosítunk.)
Kérjük, hogy a vírushelyzetben hozott egészségügyi rendelkezé-
sekre a könyvtárban is figyeljenek! 
olvassanak sokat, ne feledjék idei közös célunkat: #napi20percol-
vasás! Várjuk a találkozást! Üdvözlettel: a Könyvtárosok

könyvtár tájékoztató
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Újra várják a látogatókat a nem-
zeti park igazgatóságok öko-
turisztikai létesítményei, ismét 
fogadnak vendégeket a sza-
badtéri kiállítóhelyek, bemuta-
tóterek, állatparkok, állattartó 
telepek bemutatóterei és ven-
déglátóhelyeik, kinyitnak a láto-
gatóközpontok, a barlangok és 
folytatódnak a szakvezetéses 
túrák – közölte az Agrárminisz-
térium. Az MTI-hez eljuttatott 
közleményük szerint a nemzeti 
parkok a hazai ökoturizmus leg-
nagyobb letéteményesei, az or-
szágban található ökoturisztikai 
létesítmények felét az igazgató-
ságok üzemeltetik. Országszer-
te 40 idegenforgalmi hasznosí-
tású barlang, 64 bemutatóhely, 
33 látogatóközpont, hat tájház, 
15 erdei iskola mutatja be a 
nemzeti parkok élő és élette-

len természeti-, illetve kulturális 
értékeit. A veszélyhelyzet ide-
je alatt felértékelődött a 
nemzeti parkok tanösvé-
nyeinek szerepe, nagyon 
népszerűek voltak ezek 
az önállóan látogatható 
útvonalak a természetbe 
vágyók körében. Magyar-
ország tanösvény-hálóza-
ta 186 útvonalból áll, és 
együttesen 1000 kilomé-
ter hosszan terül el, nagy-
részt védett természeti te-
rületen. A nemzeti parkok 
tanösvényei azok szá-
mára nyújtanak élményt, 
akik vezetett túrák nélkül, 
önállóan szeretnék meg-
ismerni egy adott terület 
értékeit, ráadásul ezek a 
túrák más, nemzeti parki 
programokkal is össze-

kapcsolhatók, így egész 
napos kikapcsolódást 
nyújtanak a családnak – 
ismertették.

A közleményben kiemel-
ték, az elmúlt években 
több mint 40 milliárd forin-
tot fordított az agrártárca 
a nemzeti parkokban a 
természeti értékek meg-
őrzésére és bemutatásá-
ra. Az így megvalósuló 
csaknem 100 projektnek 
köszönhetően 100 ezer 
hektáron javult a termé-
szeti környezet állapo-
ta. Emellett a fejlesz-
tések segítségével az 

ökoturisztikai létesítmények ma-

gas minőségű szolgáltatásokkal 
várják a vendégeket. Magyaror-
szágon 10 nemzeti park találha-
tó, az igazgatóságok működési 
területe az ország teljes egészét 
lefedi, ezen belül is 300 ezer 
hektár országos jelentőségű vé-
dett természeti terület tartozik 
a vagyonkezelésükbe. Népsze-
rűségüket jól jelzi, hogy évente 
mintegy 1,6 millió regisztrált lá-
togatót fogadnak 
Az Agrárminisztérium kéri a la-
kosságot, hogy mielőtt felkere-
sik az ország nemzeti parkjai-
nak programjait, létesítményeit, 
az aktuális tudnivalókról és fel-
tételekről előzetesen tájékozód-
janak az igazgatóságok honlap-
ján, közösségi felületein.

Folytatva a hagyományokat, ismét önkéntesek segítségével szépült tovább a Gödöllői Gyepmesteri Telep. „Ez al-
kalommal a Gödöllői Ifjúsági Testület tagjai vettek részt hat darab kenel lefestésében. Köszönjük a segítségüket!” 
– mondta el Koncz péter, a gyepmesteri telep vezetője.

NyitNAk A Nemzeti pArkok! ismét teljes kíNálAttAl 
várják A piheNNi és feltöltődNi vágyókAt

újabb kenelFestés a gyepmesteri telepen

Fotó: Gálhidy lászló

fotó: Czeglédi zsolt/mti
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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

kAmillA: 5 év körüli bull, ivartalanított 
kislány. kan kutyákkal jól kijön. minden 
embert, gyereket imád.

döme: 4 éves kan. barátságos, bújós, de 
csak a lánykutyákkal van el.

dorkA: 4 éves, ivartalanított szuka. 
emberekkel, gyerekekkel, kutyákkal 
remekül kijön. kiváló dajkakutya.

boris: 8 hónapos cane corso fi-
úcska. cicával, kutyával jól kijön. 
egy igazi gyerek még!

Szinte minden kertben találhatóak 
kerti utak, virágágyások, olyan te-
rületek, melyek a közlekedés, aktív 
használat elől le vannak határolva. 
Hosszú évekig és még napjaink-
ban is, a fából készült faszegélyek 
nagyon népszerűek voltak, me-
lyek, ha a vásárlás után le vannak 
kezelve, hosszú ideig díszítették 
kertünket, ám manapság már nem 
örvend olyan nagy népszerűség-
nek, ami köszönhető a változó igé-
nyeknek és a kertépítési technikák 
bevezetésének is. 
Nem is baj ez, mert a szegélyek 
megjelenése egy kertben, külön 
díszítő elemként jelenhet meg és 
akár egy kert képét is jelentősen 
befolyásolni tudja. 
Nézzük milyen lehetőségeink le-
hetnek, milyen újabb megoldáso-
kat használhatunk, melyek  új színt 
vihetnek a kertünkbe. 
Első szegélyező lehet például a kü-
lönböző növények felhasználása. 
Virágágyások, veteményesek, de 
szinte a kert bármely területét el 
lehet alacsonyan növő vagy nyírott 

növényekkel, cserjékkel, évelő virá-
gokkal szegélyezni. 
Fűszerkertek körül nagyon szépen 
mutat akár a nyírott levendula, vagy 
rozmaring is. Mindkettő örökzöld, 

így télen is jelen vannak a kertben. 
Árnyékos területek leszegélyezé-
sére a meténg kiváló, virágzásakor 
pedig kék virágsáv díszítheti meg-
lévő kertrészletünket. 

A kertépítésben sokszor alkalmaz-
zuk a süllyesztett ágyást, mely pon-
tosan azt jelenti, hogy a fű szintje 
alatt pár centivel helyezkedik el és 
műanyag, nagyon tartós elemek-
kel olyan ívet húzunk neki, amilyet 
csak szeretnénk. Nagyon prakti-
kus, könnyen letehető és a fűnyírót 
könnyen el lehet mellette tolni. Így 
egybeolvad a kert a füves területtel 
vagy akár a kerti utakkal is. 
Nagyon szépen tud mutatni a ker-
tekben a kövekkel szegélyezett 
ágyás vagy kertrészlet. Ezt meg 
lehet építeni folyami, görgeteg kö-
vekből, kisebb, nagyobb sziklákból 
vagy akár különlegesebb kövekből 
is. 
A hagyományos faszegélytől el-
szakadva, a fa új arcát is felhasz-
nálhatjuk. Akár rönkökből, geren-
dákból is vagy kertünkből kivágott 
fák ágaiból is építhetünk szegélyt. 
Utóbbi nagyon természetközeli él-
ményt, kertet nyújt számunkra.
Akárhogy is döntünk, a kertünk 
mindenképpen új formát, rende-
zettséget nyújt nekünk, így javas-
lom, bátran nézelődjenek az inter-
neten is, ötletek után kutatva. 
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.

már EGy szEGély is sokat számít



2020. június 23.18 gödöllői szolgálat sport

Az utóbbi hetek-hónapok az új 
csapat keresésével teltek leg-
inkább neked? Vagy mikor vált 
egyáltalán számodra egyértel-
művé, hogy elhagyod az Egert?
A vírushelyzet alatt nem iga-
zán keresgéltem csapatot, 
mindenkinek új volt a szituá-
ció. Az utóbbi két hétben dőlt 
el igazából, hogy nem maradok 

Egerben. Az egyik szemem sírt 
a másik nevetett emiatt. Szeret-
tem Egerben lenni, de várom 
már Veszprémet.
Hogyan és mikor került a képbe 
a Veszprém-Felsőörs csapata, 
amikor kiderült, hogy NB1-es 
indulók lesznek? (szerk: Tóth 
az NBI/B-ben már játszott ott a 
2018/19-es idény második felé-

ben.) Gyakorlatilag ez egyfajta 
hazatérésnek fogható fel?
Már azelőtt megfordult a fejem-
ben, hogy ez biztossá vált. Ha 
NB1/B lett volna, akkor is oda 
mentem volna. Veszprém a má-
sodik otthonom mindig öröm-
mel megyek vissza, úgyhogy 
abszolút mondható annak.

Sok megkeresésed, ajánlatod 
volt az elmúlt időszakban? 
Volt néhány lehetőségem, de 
ez volt a legjobb mind közül.
Mennyi játéklehetőséggel szá-
molsz az új csapatodban?
Egyedül leszek a posztomon, 
tehát lesz elég játék lehető-
ségem ismét, de ezen a téren 
Egerben sem volt baj, ezt kije-
lenthetem.
Az tény, hogy te már voltál fel-
nőtt válogatott korábban. Hosz-
szú távon az a célod, hogy újra 
visszakerülj, vagy most csak 
lépésről-lépésre gondolkodsz?
Nem görcsölök rá, hogy esetleg 
később visszakerüljek váloga-
tott szintre. Szeretném magam-
ból kihozni a legtöbbet, amit 
csak lehet, és akkor biztos nem 
lesz problémám az életben. 
Stabil fejlődést szeretnék elérni 
a jövő évben is.

Hogyan telt számodra a karan-
tén időszaka? Sokat voltál itt-
hon Gödöllőn?
Itthon voltam, a családdal töltöt-
tem a legtöbb időmet. Jól esett 
ez a hosszabb szünet. Volt időm 
kicsit más dolgokra is. Régi ba-
rátokra, minőségi időtöltésre.
Hogyan értékeled egyébként 

összességében az elmúlt egy 
évedet Egerben? Milyen ta-
pasztalat volt a karrieredben?
Eger fantasztikus volt, minden 
percét élveztem. Az emberek, 
a város, a csapat is nagyszerű 
volt. Rengeteg szeretetet kap-
tam ott. Eger örök emlék marad 
számomra tényleg csak jókat 
tudok róla mondani.
Mennyi időre kötelezted el ma-
gad most Veszprémbe? És 
hogy áll a csapat? Már teljes 
mértékben rajtra kész a csapat 
a keretet és az átigazolásokat 
illetően a jövő szezonra?
Egy évre szól a szerződésem, 
de szívesen maradnék még itt, 
akár le is telepednék. Ez a csa-
pat már régóta együtt van, csak 
néhány játékos cserélődik. Szó-
val biztos vagyok benne, hogy 
készen áll a csapat az új idény-
re.        -HB-

Életének 48. évében, súlyos 
betegség után csütörtök haj-
nalban meghalt Benedek Tibor, 
háromszoros olimpiai aranyér-
mes, világ- és Európa-bajnok 
vízilabdázó, a magyar férfi vá-
logatott korábbi szövetségi ka-
pitánya.
A világ egyik legjobb balke-
zes vízilabdázója, három alka-
lommal nyert olimpiai bajnoki 
aranyérmet (2000, 2004 és 

2008). 2003-ban világbajnok 
lett Barcelonában, rá 10 évre 
pedig ugyancsak a katalán 
városban lett vb-győztes, vi-
szont akkor már a válogatott 
szövetségi kapitányaként.
Mindezek mellett Benedek 
játékosként egy Európa-baj-
noki aranyat, két vb-ezüstöt 
és egy bronzérmet, valamint 
két Eb-ezüstöt és három bron-
zérmet szerzett. Egyszer nyert 

világkupát, kétszer világligát. 
Hatszoros magyar és szintén 
hatszoros olasz bajnok.

N é g y s z e r 
választották 
az év ma-
gyar vízilab-
d á z ó j á n a k , 
bekerült az 
úszósportok 
H í re ssé ge k 
Csarnokába, 
megkapta a 
Magyar Köz-
társasági Ér-
demrend tisz-

tikeresztjét, középkeresztjét és 
középkeresztjét a csillaggal.

-HB-

hazatér a válogatott balátlövő

Elhunyt bEnEdEk tibor

A 23 éves kézilabdázó, Tóth Attila visszatér egykori 
sikereinek helyszínére, Veszprémbe. Nagyjából egy 
hete vált biztossá, hogy egy egri év után a nyártól 
az éles József által vezetett, az elsőosztályba frissen 
feljutott Veszprém-Felsőörs csapatát fogja erősíteni a 
Gödöllőről indult sportoló. A korábban már a felnőtt 
válogatottban is bemutatkozó balátlövőt kérdeztük a 
közel múlt eseményeiről.
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Az Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma által alapított és odaítélt 
„Magyarország jó tanulója, jó 
sportolója − 2019” címért foly-
tatott „versenyben” nagyon jól 
szerepeltek városunk képvise-
lői.
Mintegy hat – városunkban 
tanuló, és ezzel egyidejűleg 
magas szinten sportoló – fiatal 

büszkélkedhet az előbb említett 
címmel.
A jelenlegi tanévet megelőző, 
2018/2019-es időszakban ki-
emelkedő tanulmányi- és sport-
teljesítményt nyújtott ifjúság egy 
pályázati folyamat keretében 
juthatott a rangos kitüntetéshez. 
A díj deklarált célja az fiatalok 
motiválása, bíztatása a további 

hasonlóan eredményes ta-
nulásra, valamint kimagas-
ló szintű sportolásra.
A miniszteri elismerést 2 

kategóriában osztották ki. A 
nappali rendszerű iskolai ok-
tatásban vagy magántanulói 
jogviszonyban részt vevő 5-8., 
illetve a 9-13. évfolyamos ta-
nulók részesültek a „Magyaror-
szág jó tanulója, jó sportolója − 
2019” díjban.
A kitüntetésben részesült spor-
tolók közül hárman a Gödöllői 

EAC versenyzői. Kriszt Sarolta, 
Pótha Johanna és Dobránszky 
Laura atléták. Emellett Hanzl 
András, az MTK vívója és Csa-
ba György, a BVSC úszója is 
kiérdemelte a díjat. Az eddig 
felsoroltak közül mindannyian 
a Török Ignác Gimnázium diák-
jai. A hatodik gödöllői diák, aki 
miniszteri oklevelet kapott Tóth 
Ármin, a BVSC cselgáncsozója 
és a Hajós Alfréd Általános Is-
kola tanulója.

-HB-

hAtAn részesültek jó tAnuló, jó sportoló 
elismerésben a minisztérium által

Itt a nyár, itt a strandröplabda 
szezon. Beindult a nagyüzem 
a versenyek terén. A gödöllői 
lányok pedig nem tétlenked-
tek. Parádésan kezdték az 
idényt rögtön az elején, Mo-
hácson.
Taroltak a Gödöllői RC után-

pótlás strandröplabdázói a 
szezon legelső pontszerző 
versenyén, a mohácsi U20-
as Beach Touron. Miután a 
rangos mezőnyben a gödöllői 
Vecsey Fanni és Beach Spor-
tos partnere, Gubik Hanna ki-
élezett csatában, a harmadik 

szettben megnyerte a döntőt a 
tavalyi U22-es bajnok és fel-
nőtt OB-bronzérmes Divényi/
Réthelyi duóval szemben. Míg 
a dobogó harmadik fokára a 
gödöllői egyesület középis-
kolai világbajnok játékosa, 
a mindössze U16-os Kristóf 

Dóra és az SRSE-s Kun Stefá-
nia állhatott fel, a bronzmecs-
csen az ugyancsak városunk 
röplabda klubját képviselő 
Ratkai Pannát és Sorompó 
Kingát felül múlva.
Kristófék egyébként az elő-
döntő harmadik játszmájában 
13:9-re is vezettek már Divé-
nyiék ellen, s csak hajszálon 
múlt, hogy elmaradt a GRC-s 
házidöntő. Az ugyancsak gö-
döllői, kék-fehér színekben 
játszó, hasonlóan középisko-
lai vb-első Bútor Annának és 
Szabó Annánnak sajnos nem 
volt szerencséje a sorsolás-
nál, mivel az elődöntőbe jutá-
sért éppen a későbbi győztes 
Vecseyékkel kerültek szembe, 
így végül az 5. helyen zárták 
az eseményt.
Mindezekkel együtt is ki-
magaslónak számít a GRC 
küldöttségének szereplése, 
amelyben a versenyzőket fel-
készítő edzőknek, Gubik Já-
nosnak, Kleczli Csabának és 
Wirnhardt Oszkárnak is meg-
kérdőjelezhetetlen szerepe 
volt.      -HB-

Szép eredményekkel indították A StrAndröplAbdA Szezont A GrC lányAi
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FELHÍVÁS – ADóHATóSÁGI ÜGyINTÉZő

A Gödöllői Polgármesteri Hivatal Adó- és Ingatlangazdálkodási 
Irodájára ADÓHATÓSáGI ÜGyINTéZőT KErES, iparűzési 
adóigazgatással kapcsolatos feladatok elvégzésére.

Képesítési előírás: gazdasági középiskolai végzettség, vagy 
középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, 
pénzügyi vagy mérlegképes könyvelői szakképesítés. 
Közigazgatásban szerzett szakmai tapasztalat előnyt jelent.
Bérezés a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény, illetve megegyezés  alapján.
A jelentkezéseket az önéletrajz megküldésével személyesen 
vagy postai úton kell benyújtani Gödöllő város jegyzőjének cí-
mezve (Dr. Kiss Árpád jegyző, 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.)

Jelentkezési határidő: 2020. 07. 10.

Dr. Kiss Árpád sk. jegyző

BÉRBEVÉTELI FELHÍVÁS

Gödöllő Város Önkormányzata bérbe adja a Gödöllő, Deák 
Ferenc tér 1. fszt 4. sz.alatti 15 m2-es garázst, és a Deák 
Ferenc tér 2. fszt 4. sz. alatti 14 m2-esgarázst.

A bérleti jogviszony időtartama: határozott,2020.08.01-2023. 
12.31. napjáig szóló. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. 07. 15.

A bérbevétel feltételeiről részletes tájékoztató és jelentke-
zési lapátvehető ügyfélfogadásiidőben az ügyfélszolgálaton 
(Gödöllő, Petőfi tér 4-6.) illetve érdeklődni lehet a (28) 529-
153/171-es telefonszámon Nagy Noéminél.

BeküldÉsi határidő: 
2020. jÚlius 7.

Megfejtés:
Gazdag Erzsi időszerű sorai 

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásár-
lási utalványát nyerte:
Bátori Gizella, Koncz Erika

A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásár-
lási utalványát nyerte:
Péter Tamás, Hrebenák József 

A Happy Box (petőfi-udvar) 2000 Ft-os 
utalványát nyerte:
Seregélyes Mónika

A Városi Múzeum ajándékát nyerte:
Korcsmáros Lóránt, Deme Viktória  

A Mezőgazdasági és Kertészeti áruház 
1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: 
Kelemen Andrásné, Rab Ádám

Felhívjuk tisztelt megfejtőink figyelmét, hogy 
a nyereménysorsoláson való részvételhez el-
engedhetetlen, hogy – akár postai úton, akár 
emailben küldik be a megfejtést – a nevük mel-
lett a pontos postai címüket is adják meg!
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INGATLAN
+ Meglévő és leendő ügyfeleim ré-
szére keresek eladó ingatlanokat. 
MEGBÍZHATó ingatlanközvetítés, 
MEGFIZETHETő áron, 10 éves ta-
pasztalattal. 06-70-4322-028
+ KERESEK saját részre Gödöllőn 
1 vagy 2 szobás lakást azonnali 
készpénzes vevőként. Tel: 06-30-
228-0464
+ Aszódon eladó 57 nm-es, 2.eme-
leti, erkélyes lakás. 2 szobás, cirkó-
fűtéses, légkondicionált, riasztóval 
ellátott, beépített konyhabútorral. Iár: 
22,8 millió Ft. Tel: 06-20-416-5713 
+ Eladnánk vagy kisebbre cserél-
nénk Gödöllő belvárosában lévő 
56 nm-es, kétszobás, erkélyes 3. 
emeleti lakásunkat tégla épületben. 
Közel a központ, iskola, HÉV, busz. 
Érdeklődni: 06-20-971-4746
+ Gödöllőn az Irtványban 1500 nm-
es bekerített telek gyümölcsfákkal, 
szőlővel, málnával, 12 nm-es faház-
zal 2 millió Ft-ért eladó. Érd: 06-30-
858-6229, 06-30-362-2270
+ Gödöllőn a Szabadka utcában el-
adó egy 54 nm+ 6 nm erkélyes, 2 
szobás, konvektoros, műanyag nyí-
lászárós, 3. emeleti lakás tárolóval. 
I.ár: 26,7 M Ft. 06-30-470-1981
+ Eladó lakás: Gödöllőn, csen-
des 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. Ér-
deklődni: 06-20-241-0500
+ Gödöllőn, a városközpontban 
SÜRGőSEN eladó egy 73 nm-es 
(81 nm hasznos alapterületű), 3 szo-
ba + nagy étkezős, világos lakás. 
I.ár: 33,6 M Ft. 06-70-777-5164 
+ Gödöllő központjában, tégla épü-
letben 38 nm-es, 1 szobás, földszinti 
lakás eladó. Érd: 06-30-973-9972 
+ Tulajdonostól eladó tehermentes, 
4. emeleti, 54 nm-es, konvektoros, 
átlagos állapotú üres lakás új nyílás-
zárókkal, terasszal, külön tárolóval 
közel a központhoz. Parkoló a ház 

előtt, csendes, rendezett lépcsőház, 
HÉV, busz, vonat 15 perces gyalog-
lással elérhető. Irányár 24 millió Ft. 
06-20-2920-298 
+ KERESEK saját részre Gödöllőn 
eladó telket 600 nm-ig. Tel: 06-70-
282-4681
+ Eladó Gödöllő boncsoki részén 
egy 2szintes, 2nappali+ 3szobás, 
2fürdőszobás, téglából épült lakó-
ház 120nm összterülettel 1000nm-
es telken. Az ingatlan zártkert meg-
jelölésű, kerítve, villannyal ellátva. 
I.á.: 26 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Királytelepen egy 4 szobás 
2 fürdőszobás, tégla építésű, teljes 
értékű emelettel, 738 nm-es telken 
nyílászáró cserével, új tetővel egy 
családi ház. Ára 48 millió Ft. 0620-
919-4870
+ Eladó Gödöllőn az Antalhegyi úton 
egy 2,5 szobás, összkomfortos, tel-
jesen 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 dom-
bon egy 2 helyrajzi számon lévő, 
2200nm-es telken lakóház udvar 
megjelölésű ingatlan, mely áll nap-
pali+ 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 ut-
cában egy téglaépítésű, 2szobás, 
egyedi fűtéses lakás, melyben a 
nyílászárók ki vannak cserélve. I.á.: 
25,5 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Szabadság úton 
egy 2. emeleti, 2 szobás, erkélyes, 
teljesen felújított öröklakás. I.á.: 28,9 
mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Szent János 
utcában egy 4. emeleti, nappali+ 
2félszobássá alakított, felújított örök-
lakás. 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 örök-
lakás. 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 ré-
szén a Harasztban egy 84nm-es, 3 
szobás, 2 fürdőszobás, 2 külön wc-s 
családi ház. I.á.: 48 mFt 0620-919-

4870
+ Eladó Gödöllőn a Blaháné úton 
kétszer 80nm-es, 3szoba összkom-
fortos, külön bejáratú, két utcára 
néző családi ház 80nm-es szuterén-
nel. I.á.: 55 mFt 0620-919-4870

ALBÉRLET KIADó
+ Gödöllőn közvetlen a kastély 
mellett 1 szobás, étkezős, össz-
komfortos lakás kiadó. (Kertkap-
csolatos, nagyon kellemes kör-
nyezetben.) Illetve egy 120 nm-es, 
felújított 2 zuhanyzós szuterén 
szolgáltatás jellegű vállalkozásra, 
egyéb tevékenységre szintén ki-
adó. 06-30-307-7314
+ Kiadó 1,5 szobás bútorozott, 
háztartási gépekkel felszerelt, 1. 
emeleti lakás Gödöllő központjá-
ban. Ideális 1-2 egyetemista lány 
vagy párok részére. Érdeklődni: 
06-30-854-2818 
+ Albérlet kiadó munkásoknak, 
nyugdíjasoknak Gödöllőn a Kert-
városban. Szoba-konyha, fürdő-
szoba, WC. Tel: 06-20-553-9356
+ Kiadó 1 szobás, bútorozott lakás 
Gödöllő belvárosában hosszútáv-
ra. Érdeklődni lehet a 06-28-414-
979 telefonszámon 

ÜZLET, IRODA, GARÁZS
+ VÁLLALKOZó FODRÁSZOK-
NAK, KOZMETIKUSNAK HELy 
KIADó! Havi 55.000 Ft. SZOL-
GÁLTATóHÁZ Gödöllő, Szent Já-
nos u. 7. Tel: 06-30-513-6490 

ÁLLÁS
+ SZAKKÉPZETT FÉRFI BETEG-
ÁPOLóT keresünk Kerepesen nap-
pali munkára (reggel 8 órától este kb 
19 óráig) heti több alkalomra, hosz-
szabb távon. Érd: 06-30-577-9661
+ Munkaidő pótlékkal műanyag 
feldolgozó gödöllői kft. felvesz 
BETANÍTOTT MUNKÁSOKAT, 
SZERSZÁMKÉSZÍTőT, KARBAN-
TARTóT és FRÖCCSÖNTő GÉP-
BEÁLLÍTóT. Nyugdíjasokat is szíve-
sen fogadunk. Érd: 06-20-9423-112, 
www.plastexpress.hu 
+ 20 éve működő gödöllői műhe-
lyünkbe AUTóSZERELő kollégát 
keresünk! Bejelentett 8 órás állás, 
bérezés megegyezés szerint! Je-
lentkezni a +3630-4666-930-as te-
lefonszámon, illetve a pfgautokft@
gmail.com e-mail címen lehet. 

Hirdetésfelvétel: a K&H Bank melletti helyiség (volt biztosító)
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+ Gödöllő és környéki munkahely-
re a Fest-Tamás Kft. felvesz szo-
bafestő-mázoló szakmunkásokat 
azonnali kezdéssel. Magas bére-
zés, bejelentett munkahely. 2-3 fős 
brigádok jelentkezését is várom. 06-
20-435-9650
+ Családi házak és lakások alkal-
mi, illetve komplett TAKARÍTÁSÁT 
VÁLLALOM. Hívjon bizalommal. 
Tel: 06-70-903-0682

+ Bejárónői, betegápolói munkát, 
illetve takarítást vállalok alkalman-
ként vagy rendszeresen. Érdeklőd-
ni: 06-70-223-5568 

SZOLGÁLTATÁS
+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 
50 nyelven, anyanyelvi, diplomás, 
gyakorlott szakfordítókkal! Ked-
vezményes árak. I.L.I Fordítóiro-
da, Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.: 

06-20-556-2653, 06-
20-543-1775, e-mail: 
info@ili.hu, ili.godol-
lo@gmail.com
+ KERTGONDO-
ZÁS. Bízza most 
rám! Fakivágás, sö-
vényvágás, bozótir-
tás, fűnyírás, fűka-
szálás. Füvesítés, 
gyepfelújítás, vegy-
szeres gyomirtás. 
Rotációs kapálás. 
Gyepszellőztetés. 
Metszés. Ágak, le-
velek elszállítása. 
Ereszcsatorna tisz-
títás. Kerttakarítás. 
Kerítésfestés. Gépi 
permetezés. Kerti ta-
vak tisztítása. Talajfú-
rás. 06-30-747-6090 
+ KÖNyVELÉS, 
cégalapítás, mun-
kabérszámfej tés, 
tanácsadás. Irodák: 
Gödöllő, Szada. 
Tel: 30/592-1856, 

30/508-1380, 28/784-752 
+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰ-
TÉS-SZERELÉS, fürdőszobák, 
régi fűtési rendszerek, vízvezeté-
kek felújítása. CIRKóK, GÁZKÉ-
SZÜLÉKEK, KONVEKTOROK 
karbantartása felújítása, javítása. 
Tel: 06-20-9527-289, 06-28-476-
229 
+ SZÁMÍTóGÉPES problémája 
van? Hívjon bizalommal, házhoz 
megyek. Számítógép szerelés, 
rendszer és programtelepítés, ví-
rusirtás garanciával. Hétvégén is! 
Tel: 06-30-333-9201 
+ DUGULÁSELHÁRÍTÁS BON-
TÁS NÉLKÜL. Tóth Tamás 06-70-
502-5620
+ LAKÁSOK, IRODÁK KÖLTÖZ-
TETÉSE, lomtalanítás. Pianínó-, 
páncélszekrény szállítás. Hétvé-
gén is. NEER TEHER 06-70-648-
7660
+ DUGULÁS ELHÁRÍTÁS 
falbontás nélkül. Ázások cső-
törések megszüntetése. Vé-
cék tartályok csapok szifonok 
cseréje. Csatorna kamerázás. 
VÍZSZERELÉS. 06-20-491-
5089
+ SZOBAFESTÉS - MÁZOLÁST, 
TAPÉTÁZÁST vállalok sok éves 
szakmai tapasztalattal, ingyenes 
felméréssel. 06-20-325-4944 
+ REDőNyJAVÍTÁS, GURT-
NICSERE akár 2 órán belül! Új 
redőny azonnal megrendelhető! 
Péter úr, 06-20-3685-888 
+ MŰANyAG AJTóK, ABLAKOK 

forgalmazása, beépítése. Redő-
nyözés: műanyag és alumínium 
redőnyrendszer, motoros is! Fix és 
mozgatható szúnyoghálók! 06-20-
262-0289 
+ TETőFEDÉS Régi és új tetők 
javítása, tetőszerkezeti munkák, 
tetőfedés, ácsmunka, bádogos 
munka, ereszcsatorna, Lindab te-
tőfedés, lécezés, fóliázás, eresz-
deszkák, madárdeszkák festése, 
palajavítások, kúpcserép lekené-
se, leszögelése. Bármilyen kisebb 
javításokat is vállalok. Nyugdíja-
soknak 10% kedvezmény! Érdek-
lődni: 06-30-526-8532 + VÍZSZE-
RELÉS. Csapok, szifonok, WC-k, 
WC-tartályok, zuhanytálcák stb. 
cseréje. Új vezetékek kiépítése, 
régiek cseréje. Hétvégén is hívha-
tó: 06-20-412-0524
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+ 3D-CAD GÉPÉSZETI TERVE-
ZÉS, 2D-PDF MŰSZAKI RAJZ-
KÉSZÍTÉS, munka utasítások, 
karbantartási utasítások, folya-
matábrák, gyári layoutok készí-
tése, mérnöki szolgáltatások. 
www.fabtech.hu Tel:20-2112322 
+ KERÍTÉS ÉPÍTÉS!!! Egyedi 
kerítések, készen kapható ke-
rítés-rendszerek teljes körű ki-
vitelezése a területrendezéstől 
a befejezésig. Igény esetén az 
anyagbeszerzést is vállaljuk. 
Tel.: 06209463409

EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS
+ Gyógypedikűr: tyúkszem, sze-
mölcs, bőrkeményedés, vastag 
benőtt gombás köröm kezelése, 
ápolása. Talpmasszázs. óva-
kodjon a feketén dolgozó házaló 
kontároktól! 30 év szakmai hát-
tér. Bárándi József 06-20-532-
7275

OKTATÁS
+ ANGOL tanítást vállalok Gö-
döllőn. Nyelvvizsgára felkészí-
tést, gazdasági és marketing 
szakmai nyelvvizsgákra is. 06-
70-246-8303, 06-28-748-467
+ NyÁRI FELZÁRKóZTATÁS 
ÉS FELVÉTELI GIMNÁZIUMBA. 
A kimaradt témákat biztos alapra 
helyezzük: a járvány alatt ösz-
szegyűlt hiányok mindig hátrányt 
fognak jelenteni, összeadódnak! 
Tegyük tisztába most ezeket! 
1-8. osztályig, matek-magyar 
tanulás, begyakorlás. 20 éves 
tapasztalattal, gimnáziumi felvé-
telire is felkészítek! Legjobb gi-
mis REFERENCIÁKKAL! Online 
vagy személyes órákkal, Gödöl-
lőn. 06-20-3560-621 
+ ANGOL és SPANyOL nyelv-

oktatást vállal FIL-
M S Z I N K R O N , 
könyvfordítás, vizsga-
előkészítés és korre-
petálás területén jár-
tas FIATAL, tapasztalt 
nyelvtanár. Tel: 06-70-
559-3918 
+ Szaxofon oktatás: 
06-30-9446-816 
+ Matematika, fizika, 
kémia tantárgyakból 
korrepetálást, pótló 
vizsgára felkészítést 
vállalok július 1-től, 5. 
osztálytól érettségiig. 
További érdeklődés 
és jelentkezés: 06-30-
908-4130.

TÁRSKERESő
+ Egyedülálló 60 éves 
férfi korban hozzáillő 
párját keresi hosszú 
távú kapcsolat remé-
nyében. Hívj bátran! 
Tel: 06-20-618-3011 

+ 60-as életvidám nő hosszútáv-
ra társát keresi 65 éves korig. 
Tel: 06-30-852-5467

ÜDÜLÉS
+ Kiadó apartmanok Horvátor-
szágban, Trogirnál. Családok-
nak és társaságoknak is kiváló. 
Közel a parthoz, nagy teraszok, 
teljes tengeri panoráma, www.
santafumija.hr. Érd: 06-20-467-
4199

ADÁS-VÉTEL
+ RÉGISÉG. Pappné Szilvia 
szakbecsüs díjtalan kiszállással 
vásárol antik bútorokat, festmé-
nyeket, órákat, mindenféle szob-
rokat, vitrin dísztárgyakat, ezüs-
töt (hibás és hiányos darabokat 
is), régi pénzeket, könyveket, 
bizsukat és ékszereket, boros-
tyánt, mindenféle régiséget és 
HAGyATÉKOT. Legmagasabb 
áron vásárolunk első vevőként! 

Tel: 70/942-0806, 20/465-1961 
+ GÁBOR ESZMERALDA be-
csüs, műgyűjtőnő, legmaga-
sabb áron, készpénzért vásárol 
festményeket, aranyakat, ezüst-
tárgyakat, bútorokat, órákat, 
bronzokat, Herendiket, satöbbi, 
teljes hagyatékot. Kiszállás díj-
talan. Üzlet tel: 06/1/789-1693, 
06/30/898-5720, www.Aranybe-
csus.hu

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
+ AKKUMULÁTOR minden tí-
pusú gépjárműhöz szaküzle-
tünkben vagy kiszállítással. 
Szolgáltatásaink: beszerelés, 
bevizsgálás, töltés-mérés, szak-
tanácsadás. Minőségi akkuk, új 

akciók. Gödöllő, Dózsa Gy. út 
50. (Temetővel szemben) 06-30-
536-4300, 28/611-728 www.akk-
ugodollo.hu 
+ 10 ezerért egy Camping bicikli 
és 20 ezerért egy női kerékpár 
eladó. Tel: 06-28-415-625

EGyÉB
+ Vásároljon HAMISÍTATLAN, 
OMME zárszalagos mézet köz-
vetlenül a termelőtől! Repce, 
Akác-, Hárs-, Akác-hárs-, Nap-
raforgóméz. 720ml-es csavaros 
tetejű befőttes üveget cserébe 
elfogadok. Házhoz szállítás. 
Szabó Méhészet Gödöllő, Lovas 
u.3. 28/417-913

Drága gyöngyöm!
remélem, nem veszed zo-
kon, ha idén, születésna-
pod alkalmából most nem-
csak neked mondom el, 
hogy nagyon sZereTlEk, 
és hogy mennyit jelentesz 
nekem! minden együtt 
töltött évért hálás vagyok 
és bár a képen a Louvre 
mellett állunk, nincs benne 
annyi kincs és érték, mint az elmúlt 27 évünkben!

nagyon Boldog Születésnapot Kívánok neked!



2020. június 23.24 gödöllői szolgálat hirdetés

PatÓCs autÓház
2100 Gödöllő, Rigó u. 10.
+36-28-515-710, skodaertekesites@patocsauto.hu
www.patocsauto.hu


