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Szabadság napi piknikkel 
és koncertekkel ünnepeltük 
meg a 30. Magyar Szabad-
ság Napját június 26-án. 
Az elmúlt hónapok veszély-
helyzete és a jelenlegi járvá-
nyügyi készültség szabályai 
miatt a korábbi nagysza-
bású ünnepi műsor helyett 
idén szerényebb,  de felsza-
badult és jó hangulatú prog-
rammal emlékeztünk meg 
arról, hogy 1991. június 19-
én 15 óra 1 perckor Záhony-
nál az utolsó szovjet katona 
elhagyta hazánk területét. 
Magyarország ezzel újra 
szabad, független állammá 
vált. 2001-től az Országgyű-
lés döntése alapján június 
19-e nemzeti emléknap és 
június utolsó szombatja a 
Magyar Szabadság Napja. 

A Magyar Szabadság 
Napja alkalmából rende-
zett főtéri pikniken 17 órá-
tól sokan hallgatták a Vitrin 
Beat zenekart, majd 18 
órától Potvorszki Anitát és 
Tömpe Gábort. 20 órától a 
Magyar Szabadság Napja 
ünnepi műsorában dr. Gé-
mesi György polgármester 
mondott köszöntőt, majd a 
Rokkka Zenekar  (Benedek 
Krisztina, Pertis Szabolcs, 
Mester Attila, Richter Ti-
bor, W. Nagy Péter, Meleg 
Dezső) „Lángol a hajnali 
szél” címmel megzenésített 
versekből álló összeállítása 
várta a közönséget. Köz-
reműködött Széphalmi Pál 
táncművész.

(folytatás az 5. oldalon)

30. Magyar SzabadSág Napja
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– Hogyan zárult a veszély-
helyzet a városban?

– Összességében jónak 
értékelem a munkát. Ren-
getegen dolgoztak a város 
részéről a veszélyhelyzet 
alatt, még egyszer szeret-
ném mindenkinek megkö-
szönni a munkáját. A leg-
nagyobb kihívás a 70 év 
fölöttiekről való gondosko-
dás volt. Közülük azoknak, 
akik igényelték, étkezést, 
bevásárlást, gyógyszervá-
sárlást és postai befizetést 
biztosítottunk. Rengeteg 
munkatársunk bevonásá-
val sikerült az ő ellátásukat 
megoldani.

Operatív központot mű-
ködtettünk, az egészségügyi ellátási fel-
adatokat is megoldottuk. Különösebb 
probléma nélkül zárult le a veszélyhelyzet.

Nagyon komoly elismerést kaptunk az 
idősek otthona vizsgálata után, hiszen az 
ÁNTSZ átfogó vizsgálatot tartott és min-
dent a legnagyobb rendben talált. Meg-
betegedés szerencsére itt nem történt, 
hiszen a dolgozók minden óvintézkedést 
betartottak.

Adományvonalat működtettünk a jár-
vány alatt, ahova szép számmal jöttek a 
felajánlások, amiket aztán eljuttatunk a 
megfelelő helyekre.

Gödöllői koronavírusos betegről nin-
csen tudomásom, bár hivatalosan nem 
értesítettek bennünket. Karanténban lévő 
lakosok természetesen voltak, akik kül-
földről jöttek haza. A város összességé-
ben szépen átvészelte a járványhelyzetet. 
Köszönöm az állampolgárok fegyelmezett 
magatartását, hogy betartották a szabá-
lyokat. Ez is sokat segített abban, hogy 
Gödöllőn a járvány nem tudott kiteljesedni.

– A veszélyhelyzet alatt sem állt meg 
az élet, zajlottak a fejlesztések. Az Al-
sóparkban átadásra került a futókör, 
illetve a kerékpárút építése is szépen 
halad...

– Számos sportfejlesztés fut a város-
ban. Nem azért, mert csak ezzel foglal-
kozunk, hanem most csúcsosodnak ki 
a pályázatok. Ilyen például a kerékpárút 
építése vagy épp a futótókör átadása, 
ami hihetetlen népszerűségnek örvend, 
de folyamatban van az asztalitenisz-, és 
a vívócsarnok építése is. Jelen pillanat-
ban több sportfejlesztés is folyik párhu-
zamosan, de természetesen mással is 
foglalkozunk, hiszen elkészült az egyete-
mi bejárat, a Szent-György Albert utca a 
kanyarodó sávval együtt.

– Július 15-én indul a városháza át-
építése, bővítése. Mit kell tudni erről a 
projektről?

– Sok támadást kaptam emiatt, de azt 
gondolom, hogy Gödöllőnek szüksége 
van egy olyan épületre, ahol minden szol-
gáltatást, önkormányzati feladatot egyhe-
lyen el lehet intézni. A városháza tervei 
már korábban elkészültek, hosszú hóna-
pokon keresztül próbáltuk a legpraktiku-
sabb megoldássokat megtalálni. Ha egy 
szóval kellene jellemeznem az épületet, 

mindenképpen puritán lesz. A korszerű 
munkavégzéshez vagy az állampolgá-
rok kiszolgálásához tökéletesen megfelel 
majd. Lesz egy közösségi terem, ügyfél-
szolgálati rész és természetesen minden 
szolgáltatás, ami a városhoz tartozik he-
lyet kap az épületben. Mindent egy helyen 
lehet majd intézni.

A munkát nyílt közbeszerzési eljárás ke-
retében a Generalbau Center Kft. végez-
heti, ami nettó 999 millió forintos ajánlat-
tal nyerte el a megbízást. A munka július 
15-én a mozi melletti kerítés bontásával 
kezdődik.

Ezt követően a leendő udvarban kiala-
kításra kerülő pavilon munkáival folytató-
dik a fejlesztés. A földszintes épület teteje 
zöldtetős kialakítást kap. Ennek a kivitele-
zése a tervek szerint október elején kez-
dődik. Ezt követően még ez év november 
elején indul az újabb fázis, ekkor fognak 
hozzá a foghíjtelek piac felőli oldalán ki-
alakításra kerülő szárny megépítéséhez. 
A felújítás alatt a polgármesteri hivatal 
munkájában nem lesz változás. Az ügyfél-

A koronavírus-járvány miatt 
kihirdetett veszélyhelyzet 
június 18-án szűnt meg. Az 
elmúlt időszak és a közeljö-
vő történéseiről dr. Gémesi 
György polgármesterrel be-
szélgettünk.

dr. Gémesi György

Gödöllő, a neGyedik
leGélhetőbb

járásszékhely
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fogadás a szokásos rend szerint 
történik. A Szabadság tér 6. szám 
alatti épületből az ideiglenes kiköl-
tözésre 2021 első negyedévében 
kerülhet sor. A felújítást követően 
minden az önkormányzat hatás-
körébe tartozó feladatellátás egy 
helyre kerül. Ha miden jól megy, 
akkor 2022 elején átadásra kerül 
az új városháza.

– Mennyire fogja az építkezés 
zavarni a városháza környeze-
tének, a piacnak, a mozinak, a 
múzeumnak és az egészség-
ügyi központnak a munkáját, 
megközelíthetőségét?

– A piac és az üzletek folyama-
tosan nyitva lesznek. A piacot a 
vásárlók gyalogosan változatlanul 
a megszokott útvonalakon köze-
líthetik meg: a múzeum felől, a 
főtér felől a HÉV-sínek felől és a mélyga-
rázs felől. Korlátozásra csak esetenként, 
rövid időre kerülhet sor. A közlekedéssel 
kapcsolatban mindig minden pontosan ki 
lesz írva. Kérek mindenkit, hogy figyeljen 
és óvatosan közlekedjen.

– Nem mehetünk el szó nélkül a kor-
mány döntései mellett, amik nagyban 
befolyásolják az önkormányzatok költ-
ségvetését. Hogyan érintik ezek a dön-
tések az idei és a jövő évi költségve-
tést?

– Nem csupán a kormány döntései kap-
csán, hanem a koronavírus-járvány miatt 
sajnos kevesebb lesz az iparűzési adó a 
késések miatt, illet-
ve más bevételeink is 
csökkentek. Nagyon 
lényeges ezek mellett, 
hogy a kormány elve-
szi a gépjárműadót az 
önkormányzatoktól. 
Ez Gödöllőn körülbe-
lül 115 millió forintos 
kiesést jelent éven-
te. Ebből következik, 
hogy jóval kevesebbet 
tudunk majd az út-, 
és járdaépítésekre, 
felújításokra költeni. 
A kommunális adó vi-
szont megmarad, így 
azért 200 millió forintot 
fogunk tudni ezekre, il-
letve a vízelvezetésre fordítani. Ennél töb-
bet szoktunk ilyen fejlesztésekre költeni, 
de ezek a források a gépjárműadó kiesé-
sével, csökkennek.

Eddig is már csak a gépjárműadó 40%-
a maradt az önkormányzatoknál, de jelen 
állás szerint 2024-ig teljes egészében el-
veszi az állam. Nagyon rossznak tartom 
ezt, mert annak idején pont arra lett kitalál-
va ez az adó, hogy a települések ebből a 
pénzből tudjanak járdákat, utakat építeni, 
valamint a vízelvezetést megoldani.

Bizonytalan a jövő évi bevételi oldal, 
tehát szigorú költségvetést kell majd ter-

veznünk 2021-re. Ennek az előkészítése 
viszont csak ősszel fog elkezdődni. Bízom 
benne, hogy a lehetőségekhez képest a 
legjobb költségvetést fogjuk tudni megal-
kotni. Az viszont már most látszik, hogy 
nagyon sok mindenre nem fog, illetve sok 
mindenre kevesebb fog jutni.

Az országgyűlés által elfogadott költ-
ségvetésben az önkormányzatok jövőbeni 
finanszírozása, nem túl rózsás és akkor 
még finoman fogalmaztam...

– Hogyan készül a város az augusz-
tus 20-ai ünnepségre?

– Augusztus 15-ig semmilyen tömegren-
dezvényt nem lehet tartani az országban, 
ám valószínűleg ezt nem fogják meghosz-

szabbítani, így meg lehet majd tartani az 
ünnepséget.

Augusztus 20-át, egésznapos prog-
ramokkal ünnepli Gödöllő városa. Ezen 
a napon két különleges verseny várja a 
gasztronómia iránt érdeklődőket, akiket a 
Városi Piacra várnak a szervezők. Lesz le-
csófőző verseny, illetve keressük Gödöllő 
kenyerét. Este 20 órakor kezdődik majd a 
városi ünnepség, az Urban Verbunk: ŐsE-
rő-Rózsa story című előadása pedig fél 
9-kor lesz látható.

– Gödöllő nemrégiben a negyedik 
legélhetőbb járásszékhely lett országo-

san, lehet egy ilyen listán még előrébb 
kerülni?

– A választási kampány során sokan 
támadtak, amikor azt mondtam, hogy Gö-
döllő a saját kategóriájában a legfejlettebb 
város. Azt mondták a fideszes ellenfele-
im, hogy meghamisítottam a KSH adata-
it. Nem hamisítottam semmilyen adatot, 
egyszerűen kiszámoltuk 15-20 faktor alap-
ján, hogy hogyan állunk. Hazugsággal és 
a statisztikák meghamisításával vádoltak, 
amire nem tudtam igazán válaszolni.  Ez 
a Magyar Nemzet által is közölt rangsor 
viszont jó válasz erre, hiszen ez a lap nem 
vádolható azzal, hogy túlságosan elfogult 
lenne velem vagy a várossal kapcsolat-

ban. Ebben a már 
említett életminő-
ségi rangsorban 
Gödöllő a 174 
járásszékhely kö-
zül a negyedik 
lett, de ha kivesz-
szük ebből Győrt 
és Székesfehér-
várt, amelyek 
m e g y e s z é k h e -
lyek, akkor Szent-
endre mögött a 
másodikok va-
gyunk. Elképesz- 
tően büszke va-
gyok erre, ez iga-
zolt engem és 
nagyon sokakat 
abban, hogy Gö-

döllő élhető városként fejlődik. Nyilván 
vannak problémák. Elég, ha csak a közle-
kedés még mindig feloldhatatlan gondjaira 
gondolunk és sorolhatnám azokat a dolgo-
kat, amikkel nap, mint nap szembesülünk. 
De, ha a többi magyarországi település-
hez hasonlítjuk magunkat, akkor előkelő 
helyén vagyunk. Legyünk erre büszkék, 
ebben mindannyian benne vagyunk! Mi 
pedig azon leszünk, hogy megpróbáljuk 
ledolgozni a hátrányt és még előrébb lép-
jünk a listán. Azt gondolom, hogy ez a lista 
nagy elismerése az eddigi munkánknak.

Jaeger Ákos



2020. július 7.4 gödöllői szolgálat közélet

– Hamarosan megkezdődnek a város-
háza átalakítási munkái. Hogyan jelle-
mezné az új épületet?

– Az új fejlesztés két részből áll, a beru-
házás során új épületszárnyak jönnek létre 
a mozi és a városháza közötti foghíjtelken. 
Régóta beépítésre vár már ez a foghíjtelek, 
amelyik a jelenlegi városháza és a Hamvay 
kúria között található. A beépítésnek kö-
szönhetően két épületszárnnyal és a belső 
udvarban egy pavilonszerű ülésteremmel 
gazdagodik az épület, ahol a képviselő-tes-
tületi ülések, házasságkötések vagy akár 
lakossági fórumok is lehetnek.

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 energetikai 
korszerűsítést végeznek, automatikával ve-
zérelt épületgépészeti rendszert alakítanak 
ki és liftet építenek be, ezzel akadálymente-
sítve az épületet.

Építészetileg úgy jellemezném, hogy egy 
visszafogottan elegáns épület lesz. Nem 
lesz benne semmi felesleges reprezentativi-
tás, de mégis emblematikus épülete lesz a 
főtérnek. Méltó otthona lesz a polgármesteri 
hivatalnak és az önkormányzati ügyeket inté-
ző lakosságnak.

– Mennyire fogják az építési munkák 
zavarni a városháza környezetében lévő 
intézmények munkáját és megközelíthe-
tőségét?

– Minden építkezés kellemetlenségekkel 
jár, így ez is, de igyekszünk ezeket minima-
lizálni. A meglévő intézmények zavartalanul 
fognak működni, a megszokott időben lehet 
látogatni őket és a megközelítésük is bizto-
sított lesz.

– Már több éve zajlik egy nagy volu-
menű pályázat, aminek a lényege a Rá-
kos-patak revitalizációja. Talán két éve a 
terveket is bemutatták, ám azóta csend 
van körülötte, pedig ennek a projektnek 
a részeként újulna meg az Alsópark jelen-
tős része, amit nagyon sokan várnak. Mi 
az oka ennek a csendnek?

– A Rákos-patak megújítása egy több te-
lepülés részvételével zajló fejlesztés; Pécel, 
Isaszeg, Gödöllő és Szada együttműködésé-
vel fog megvalósulni. A Pest Megyei Önkor-
mányzat koordinálásával közös fejlesztés-
ben veszünk részt. A város nagyon jól haladt 
a pályázat előkészítésével, megvannak már 
a vízjogi engedélyek és a különböző tervek. 
Vannak azonban olyan települések, amelyek 
nehezebben ugrották meg ezt az akadályt és 

még mindig nem sikerült beszerezni azokat 
a hatósági engedélyeket, amik az ő projekt 
elemeik megvalósításához kellenek. Erre vá-
runk most, hogy minden település felzárkóz-
zon és meglegyenek a szükséges terveik, 
mert csak egy csomagba tudjuk ezt benyúj-
tani a minisztérium felé.

A fő cél az, hogy az egész Rákos-patak 
mente egy rekreációs zöld folyosó legyen, 
ami végig járható, kerékpározható és kirán-
dulható. Szeretnénk, hogy Budapestről is 
sokan jöjjenek ide kirándulni. Gödöllőnek 
két kiemelt helyszíne van a patak mentén. 
Az egyik az Isaszegi úti tórendszer, illet-
ve az alsóparki patakszakasz. Itt a korábbi 
Hattyús-tó inspirációja alapján egy nagyon 
izgalmas fejlesztést készítettünk elő. Ez a 
terület most egy szinte áthatolhatatlan erdős 
rész a város szívében, ahol gazdag élővilág 
maradt fenn. Szeretnénk a biodiverzitást 
megőrizve kirándulhatóvá tenni a területet. 
Olyan tanösvényt tervezünk kialakítani, ami 
óvodásoknak, iskolásoknak, de a felnőtt kor-
osztálynak is szemléletformáló tudásanya-
got tud nyújtani. Azt szeretnénk, hogy egy 
kis városi oázis lehessen ez a terület.

– Ettől függetlenül is folynak alsóparki 
fejlesztések, a futókör már átadásra is ke-
rült és a kerékpárút építése is jól halad... 

– A futókör átadására június 9-én került 
sor. Az 1 km hosszú pálya rendkívüli nép-
szerűségnek örvend, amely az Országos 
Futópálya Építési Program keretében való-
sult meg az Aktív Magyarországért Felelős 
Kormánybiztosság koordinálásával és támo-
gatásával. A gödöllői futókör az első az or-
szágban, ami ennek a programnak a kereté-
ben készült el.

Az alsóparki kerékpárút-szakasz is hama-
rosan elkészül, nagyon jól haladnak a kivite-
lezéssel. A kerékpárútnak természetesen a 
sportolás mellett közlekedési szerepe is van. 
A kerékpáros hálózati fejlesztési tervünkben 
egy észak-déli kerékpáros tengely kialakítá-
sa volt a cél, ami a városon át húzódik. Ennek 
a korábbi munkálatai már megvalósultak, így 
lehet a Haraszti úttól a Dózsa György úton 
át a főtérig el lehet jutni. Ez folytatódik most 
az alsóparki szakasszal, ami nemsokára el-
készül. A vasút beruházás kapcsán pedig az 
Állomás úton és a Köztársaság úton is elké-
szül az út folytatása, így a Fenyvesi város-
rész is megközelíthető lesz biciklivel. A jövő 
évben tervezzük folytatni ezt a nyomvonalat 
az Isaszegi út, illetve Sík Sándor utca, Alvég 
utca mentén. Ennek köszönhetően pedig el-
érhető lesz a HáGK, illetve az Arborétum.

(JÁ)

kisvárosi
oázis

Július 15-én megkezdődnek a város-
háza felújítási és bővítési munkái. 
A beruházásról, illetve a közelmúlt 
fejlesztéseiről Mészáros Judit főépí-
tésszel beszélgettünk.

Mészáros Judit
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(folytatás az 1. oldalról)
Gémesi György polgármester ünnepi beszé-

dében felelevenítette az első megemlékezést, 
amit 1991. június 30-án rendeztek meg, s ame-
lyen az az „István, a király” és a Kőmíves Kele-
men részleteit mutatták be egy ökumenikus is-
tentisztelet után. Mint mondta, a rendezvényen 
akkor közel 15-20 ezren vettek részt, és Habs-
burg Ottó, Gödöllő díszpolgára is megtisztelte 
a jelenlétével. Felidézte a Magyar Szabadság 
Napja jelképévé vált Világfa felállítását 1992-
ben , a Magyar Szabadságért Díj 2000-ben tör-
tént megalapítását. 

„Újra és újra próbáltunk ezekkel a rendezvé-
nyekkel építkezni, a szíveket megtölteni a ma-
gyar szabadság érzésével, a magyar történelem 
különböző korszakaiból kiragadott pillanatokkal, 
azokat a megfelelő formában bemutatva a Vi-
lágfa előtt.

Soha nem politikai beszédekről, soha nem 
pártpolitikai küzdelmekről szólt a Magyar Sza-
badság Napja. Akkor, ott a Világfánál egy olyan 
kohéziós erő jött létre itt Gödöllőn – és bíztunk 
abban, hogy az országban is –, ami áthidalta a 
különböző pártpolitikai küzdelmeket és ellenté-
teket” – mondta. Gémesi György megemléke-
zett a Világfa villám okozta  kettétöréséről, majd 
az új alkotás felállításáról, s arról, hogy azóta is 
minden évben a magyar kultúra értékein keresz-
tül, a gödöllői kulturális csoportokon keresztül 
igyekszünk megfogalmazni a magyar szabad-
ság aktuális üzenetét. 

És most is megkérdezhetném: Mi 2020-ban 
a magyar szabadság üzenete? Mit tudunk mon-

dani újat erről a fantaszti-
kus dologról, ami összeköt 
bennünket határon innen 
és határon túl, és ami a 
történelmünkön keresztül 
kapaszkodókat ad bárme-
lyik korosztálynak, bárhol a 

világon? – tette fel a kérdést. 
Nekem idén a gondolat szabadsága az, ami 

üzenetként megfogalmazódik… Hogy ne azt 
kelljen mondani kötelezően, amit mások, ha-
nem mondhassam azt, amit én gondolok, azon 
értékrend alapján, ami összetart bennünket: a 
nyelvünk, a kultúránk, a himnuszunk, a történel-
münk, az örömeink, a bánataink, a küszködése-
ink, a sikereink és a történelmi eredményeink, 
és sorolhatnám tovább. Ezt az érzést, ezeket 
az értékeket kötelességünk a következő gene-
rációnak hitelesen elmondani! Ez a mi dolgunk. 
És ezt csak akkor fogjuk tudni tovább adni, ha 
megmarad a gondolat szabadsága. Ha nem 
veszik el tőlünk, és nem diktálják belénk, hogy 

mit kell mondani. És ha kell, igenis ütközünk, és 
ha kell elmondjuk újra és újra. Mert akkor tudjuk 
a következő generációt hitelesen felnevelni, és 
akkor van esélye ennek a nemzetnek, hogy ver-
senyképes maradjon Európában és a világban.

Ez a gödöllői szabadság üzenete, innen, ma 
a szabadság városából!

Hölgyeim és Uraim!
Van mit tennünk. Menjünk úgy haza, hogy 

viszünk magunkkal gondolatokat és építsük to-
vább azt a közösséget, amelyik ott van az or-
szág élvonalában, hiszen saját kategóriánkban 
a második legélhetőbb város vagyunk, minden 
ellenkező híresztelés ellenére.

És ennek az egyik oka az, hogy ebben a vá-
rosban nem politikai harcok, nem acsarkodá-
sok, nem háborúk, hanem értékek mentén való 
együttgondolkodás van a többség részéről” – 
mondta Gémesi György.

(Gémesi György polgármester beszéde teljes 
terjedelmében és további fotók a szolgalat.com-
on és Facebook-oldalunkon olvasható.)        KJ

idén is a magyar szabadság Napja részeként 
került sor a magyar szabadságért Díj átadásá-
ra. a magyar szabadság Napja alapítvány által 
2000-ben alapított díjat minden évben olyan 
személyiségek kaphatják meg, akik az elmúlt 
évtizedekben tevékenységükkel nagyban hoz-
zájárultak magyarország függetlenségéhez, 
demokratikus fejlődéséhez, a magyarság tu-
dat, a magyar kultúra megőrzéséhez, tovább-
viteléhez. munkájukkal példát mutatnak a ma-
gyar nemzetnek, a magyar népnek. 

A díjat idén Koltay Gábor rendező vehette át 
életművéért, a magyarság értékeinek bemu-
tatásáért. a díjat dr. Gémesi György adta át, 
aki  felelevenítette, hogy a kezdetektől együtt 
dolgoztak a  magyar szabadság Napja alkal-
mából rendezett ünnepségeken, majd röviden 
méltatta azt a számos  filmet és könyvet, ami 
Koltay Gábor nevéhez kötődik.

az elismerést megköszönve koltay Gábor 
felidézte a magyar szabadság Napja koráb-
bi produkcióit s úgy fogalmazott: Ezek visz-
szaadták a rendszerváltás eufóriáját, amit itt 
Gödöllőn őriztek meg. Beszédében elmondta, 
kevesen tudják, hogy több szállal is kötődik 
Gödöllőhöz. Többek között a II. világháború 
után édesanyja két évig Máriabesnyőn taní-
tott, amíg át nem helyezték, középiskolásként 

pedig a gödöllői járás földrajzából írt dol-
gozatával a tanulmányi versenyben orszá-
gosan bekerült az első 10 helyezett közé. 
De maradandó emlék volt számára az is, 
amikor szüleivel a kastélyban működő 
szociális otthonban meglátogatták szerb 
antal szüleit. 

a várkapitányi lakban megtartott ün-
nepségen Varga Miklós közreműködött. 

Koltay Gábor 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 rendezései során, nagy hangsúlyt 
helyezett arra, hogy felhívja a figyelmet 
nemzetünk értékeire, azok megőrzésé-
nek fontosságára. munkáiban mindig a 
hitelességet tartotta és tartja ma is szem 
előtt.

Történelmi témájú filmjei és könyvei a ma-
gyarság kiemelkedő személyiségeit, sorsfordí-
tó eseményeit mutatják be.  

A Magyar Szabadság Napja ünnepi műsorai, 
az istván, a király, a Honfoglalás, a sacra Co-
rona és a Trianon tragédiáját bemutató művei 
generációk számára váltak meghatározóvá. 

Filmrendezőként elsőként dolgozta fel átfogó-
an, jelentős kutatásokat végezve a trianoni bé-
kediktátum előzményeit és következményeit. 
E témában készült művei magyarságtudatunk 
számára meghatározóak.

a magyar szabadság Napja alapítvány ku-
ratóriuma Koltay Gábor részére, életművéért 
a magyarság értékeinek bemutatásáért ítélte 
oda a magyar szabadságért Díjat.

Koltay Gábor Kapta a MaGyar SzabadSáGért díjat

30. Magyar SzabadSág Napja
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gödöllő továbbra is az 
élmezőnyben (2. rész)

Hagyományosan augusztus 
20-án adják át a gödöllő város 
díszpolgára kitüntető címet. 
az elismerésben idén révész t. 
mihály, a kastély volt igazgató-
ja részesül. 
révész t. mihály magyar jog-
történész, címzetes egyetemi 
tanár, az országos rádió és te-
levízió testület első elnöke, aki 
2005-től több éven át vezette a 
gödöllői Király Kastélyt. igaz-
gatósága alatt erősen épített 
a gödöllői kulturális hagyomá-
nyokra. együttműködést alakí-

tott ki többek között az európai 
kastélymúzeumokkal, a hazai 
opera társulatokkal, a magyar 
tudományos akadémiával és 
nemzetközi tudományos szer-
vezetekkel. nevéhez fűződik 
a Kastélypark, a lovarda, vala-
mint a rudolf – és gizella szár-
nyak felújítása. 
augusztus végén kerül sor a 
gödöllő gyermekeiért és ifjú-
ságáért díjak átadására is. az 
elismerésben idén Fábián tün-
de, a gödöllői Petőfi sándor 
általános iskola pedagógusa, 

gubáné Csánki ágnes, a gö-
döllői Petőfi sándor általános 
iskola idén nyugalomba vonult 
igazgatója, és a gödöllői zöld 
óvoda szakmai közössége ré-
szesül. 
ezzel együtt kerül sor a gödöllő 
talentum díj átadására is, amit 
idén vecsey Fanni, a gödöllői 
röplabda Club strandröplabdá-
zója vehet át. 
a gödöllő egészségügyéért dí-
jat idén dr. Pédesy zsuzsanna 
házi gyermekorvos, dr. tőke 
istván háziorvos és dr. Kostyál 

anna, a tormay Károly egész-
ségügyi Központ Pszichiátriai 
szakellátás és gondozás – gon-
dozóvezető főorvosa veheti át 
több évtizedes, lelkiismeretes 
magas szakmai színvonalú, hi-
vatástudattal végzett munkája 
elismeréséül, a gödöllő vállal-
kozój díjban pedig dr. gergely 
Péter, a Plastexpress Keres-
kedelmi Kft vezetője és váral-
jai János részesül, aki  magas 
színvonalú fotó-videó, grafikai 
és nyomdai szolgáltatásokkal 
érdemelte ki az elismerést.  
az elismerések átadására au-
gusztus végén és szeptember-
ben kerül sor. 

lakossági igényre módosult „a közterültek és az egyes nem közte-
rületnek minősülő ingatlanok tisztántartásáról és állagának meg-
óvásáról szóló 14/2015. (v.14) önkormányzati rendelet. egyre több 
olyan jelzés érkezett a kertvárosban élőktől a városvezetéshez, mi-
szerint hétvégén a reggeli és a késő esti órákban nem tudnak pihen-
ni a különböző kerti gépeket használó, ház körüli munkákat végző 
lakók miatt. a helyi rendelet ezt korábban nem szabályozta, a már 
életbe lépett módosítást azonban igen. e szerint a gazdasági és 
mezőgazdasági övezet kivételével, zajjal járó karbantartási munkát, 
hobbi tevékenységet végezni, továbbá ezekhez kapcsolódó elektro-
mos és motoros gépeket használni hétköznapokon és szombaton 
7-20 óra között, vasárnap és munkaszüneti napokon 10-20 óra kö-
zött lehet. ez alól csak az azonnali hibaelhárítás, a rendkívüli kárel-
hárítás és a balesetveszély elhárítása a kivétel. 

őK vehetneK át idén városi elismeréseKet

Így szabályozza a helyi rendelet nagy zajjal járó 
munkák végzését

„HÉTFA Városi Életminőség Index 
– Mely járásszékhelyeken a legjobb 
élni napjaink Magyarországán?”
A szakmai körökben elismert HÉT-
FA Kutatóintézet és Elemző Köz-
pont által készített tanulmány az 
életminőséget, a járásszékhely tele-
pülések által kínált lehetőségek és 
szolgáltatások körét vizsgálja nyolc 
dimenzió mentén, összesen 50 mu-
tató bevonásával. Az elemzés meg-
állapítja, hogy településünk a leg-
magasabb életminőségű városok 
körébe tartozik, sőt saját kategóri-
ájában a 2. legélhetőbb járásszék-
hely Magyarországon, de a megyei 
jogú városokat figyelembe véve is 
az előkelő 4. helyen szerepel.
A részletek tanulmányozását köve-
tően megállapítható, hogy Gödöllő 
az egyetlen olyan magyarországi 
járásszékhely település a 174-ből, 
amely esetében a vizsgált 8 dimen-
zió mindegyike a legmagasabb 
életszínvonalú, vagy magas élet-
színvonalú értékkel bír. A többi já-
rásszékhely esetében legalább egy 
dimenzió ezeknél rosszabb értékkel 
jellemezhető. Városunk kiemelke-
dően szerepel (legmagasabb élet-
színvonal) a gazdaság erősségére, 
az egyéni jómódra, az erős civil 
társadalomra, a fiatalok kompeten-
ciájára és a településen elérhető 
szolgáltatások körére vonatkozó 
mutatók vizsgálata alapján. A stabil 
demográfiai helyzet, az élhető és 
biztonságos települési környezet és 
a szociális biztonság dimenzióinak 
vizsgálata is magas életminőséggel 
bíró eredménnyel jellemzi Gödöllőt. 
A helyi viszonyokat ismerve fontos 
ugyanakkor kiemelnünk, hogy a 
„csak” magas életszínvonallal jel-
lemezhető dimenziók esetében az 
eredmény a város sajátos jellem-

zőinek és értékeinek köszönhető. 
Jó példa erre, hogy településünk a 
szolgáltatások színvonalának nö-
velésére és nem a lakosságszám 
emelésére helyezi évtizedek óta 
a hangsúlyt, féken tartva ezzel a 
környezet terhelésének drasztikus 
növekedését. Ez magyarázza, hogy 
Gödöllőn értelemszerűen alacso-
nyabb a városunkba költözők és 
kevesebb az új építésű lakások ará-
nya azon településekhez képest, 
amelyek jelentős nagyságrendben 
vonnak belterületbe új övezeteket.
A kutatás ugyanakkor nem csupán a 
2018-as adatokra fókuszál, hanem 
azokat összehasonlítja a 6 évvel 
azelőtti, 2012-es adatokkal. Jó hír a 
gödöllőiek számára, hogy városunk 
életminőség indexe az évtized ele-
jén mért kimagasló értékről tovább 
növekedett, ennek is köszönhető, 
hogy saját kategóriánkban sikerült a 
képzeletbeli dobogó második fokára 
fellépni.
A „Mely járásszékhelyeken a leg-
jobb élni napjaink Magyarorszá-
gán? Elkészült a HÉTFA Járásszék-
hely Monitor 2020” című elemzés a 
kutatóintézet honlapján (www.hetfa.
hu) érhető el, és tanulmányozható 
részletesen.

Dr. Jeney László, geográfus, 
egyetemi docens

A főtéri parkoló egyik pla-
tánfájának cseréje sajnos 
elkerülhetetlen. A gyökér-
nyaki részen több irányból 
is jelentős mértékű korha-
dás tapasztalható, mely 
visszafordíthatatlan folya-
mat eredménye. A lomb-
korona 3 évvel ezelőtt, 
már vissza lett metszve, 
és úgy tűnt ez jelentős 
része szépen megújult, 
azonban a gyökérnyak 
gyors korhadása nem 
teszi lehetővé a fa teljes 
megújulását, illetve annak 
belső fele folyamatosan 
szárad. A fa talajszinten, 
illetve talajszint alatt ta-
pasztalható gyors lerom-
lása miatt a fa kivágásával 
nem lehet megvárni a vegetációs 
időszak végét. Fontos a kivágás 
az esetleges balesetek elkerülé-
se érdekében, valamint, hogy a 
korhadást okozó gombák spórái 
ne fertőzzék a környező fákat, 
Szemrevételezés alapján fész-

kelő madár nincs a fán jelenleg. 
A fa tuskója kitermelésre kerül, a 
talajcserét követően, amint lehet 
az ősz második felében a fa pót-
lásáról gondoskodnak a VÜSZI 
szakemberei. 

(b.j.)

Menthetetlen a Főtér 
egyik platánja
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Az idei nyáron is különleges művészeti 
kurzusokkal várják az érdeklődőket a 
Gödöllői Iparművészeti Műhelyben. 
Júliusban és augusztusban absztrakt 
bábkészítő, szitanyomó, kortárs szövő 
kurzus és rajztábor nyújt lehetőséget a 
különböző kézműves technikák elsajá-
títására. A kurzusokra olyan művész-
tanárokat hívtak meg, akikkel a GIM-
ház kiállításain már találkozhattak az 
érdeklődők.

Az Absztrakt bábkurzus július 6-tól 
10-ig várja a 12 éven felüli érdeklő-
dőket, akik Varga Melinda szobrász-
művész vezetésével tanulhatják meg, 
hogyan lehet különböző „maradék” 
anyagok segítségével bábokat készíteni. 
A munka folyamán az elkészült alkotásokat 
egy-egy történettel életre is kelthetik. A tábor 
során nem csak a résztvevők kézügyességét 
fejlesztik, hanem fantáziájukat is. 

Július 27-31. között első alkalommal ad 
otthont szitanyomó workshopnak a GIM-ház. 
A programot Kántor József képzőművész ve-
zeti, akinek a munkáival a Geometria című 
kiállításon már találkozhatott a gödöllői kö-
zönség. 

A tanfolyam elsősorban azok számára 
érdekes, akik a rajzolás, tervezés mellett a 
technikai eljárások iránt is érdeklődnek, és 
egyedi alkotásukat több példányban szeret-
nék létrehozni. 

A tanfolyam résztvevői megismerhetik a 
szitanyomás történetét és megtudhatják, 
hogyan működnek a szitaműhelyek. Miután 

pedig megismerkedtek az eljáráshoz szüksé-
ges eszközökkel és anyagokkal, kezdődhet a 
gyakorlati munka: a tervezés, a szitasablon 
előállítása, a színkeverés és a nyomtatás. A 
szitanyomás különlegessége, hogy ezzel az 
eljárással nagyon pontos mintát lehet készí-
teni, s egy szitát több alkalommal is fel lehet 
használni. 

A nyomtatáshoz szükséges festéket és 
a felszerelést biztosítják, ám ha valaki saját 
pólóra vagy valamilyen más textilre például 

táskára szeretne nyomtatni, azt kérik, hogy 
vigye magával!

A részvétel itt is 12 éves kortól ajánlott. 
A szövés iránt érdeklődőknek Hidasi Zsófia 

textiltervező művész tart wokshopokat. 
Augusztus 4-7-ig tértextileket készíthet-

nek, augusztus 13-15-ig sálak, augusztus 
17-19-ig pedig asztali futók, konyhai alátétek 
készítését sajátíthatják el. 

Szintén Hidasi Zsófi textiltervező művész 
vezeti az  augusztus 24-28-ig tartó rajztábort, 
ahol a látvány utáni rajzolás során a résztve-
vők megismerhetik a különböző technikákat 
(ceruza, pittkréta, akvarell, tempera),  és eze-
ken keresztül  sajátíthatják el a térbeliség, a 
megfelelő arányok visszaadásának módját. 
A tanulmányrajzok mellett kreatív feladatok 
megoldására is lehetőség nyílik, A tanfolya-
mot elsősorban művészeti egyetemekre ké-
szülő középiskolás diákoknak ajánlják, de a 
hobbi szinten érdeklődőket is szeretettel vár-
ják.

A workshopokról bővebb információ a 
www.gimhaz.hu/muveszeti-oktatas/ webol-
dalon, valamint a Gödöllői Iparművészeti Mű-

hely Facebook-oldalán.              Bdz

élménytanFolyamoK a gim-házban

lapunkkal együtt a postaládába 
kerül a Gödöllői Magazin nyári 
száma is, ami ez alkalommal azo-
kat mutatja be, akik az elmúlt hó-
napokban azon dolgoztak, hogy 
könnyítsenek a veszélyhelyzet 
nehézségein.

megtudhatják, hogyan élték 
meg ezt az időszakot azok, akik az 
ételeket és a gyógyszereket hord-
ták, vagy a csekk befizetést és a 
bevásárlást intézték a 70 éven 
felüliek részére. kiderül többek 
között, milyen tapasztatlatokat 
szereztek a call centerben dolgo-
zók és azok, akikkel nap mint nap 
találkozhattunk a GödöllőNetTv 
műsoraiban. Mindez persze csak 
ízelítő a sok érdekességből.

itt a
gödöllői
magazin!

Augusztus 20-át nagyszabású, egésznapos programokkal ünnepli 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 finomságokat szakértő 
zsűri bírálja el. 

A főzőverseny 13 óráig tart, nevezési díj nincs.
Jelentkezni július 1-jétől augusztus 15-ig lehet a Gödöllő Városi 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 

szeretnék 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 mutathatják be a versenyzők, a helyszínen 
kell felvágni. Azt, hogy sajátkezűleg, otthon készítette a 
versenyző, fotóval kell bizonyítani. A kenyér formája és 
alapanyaga bármilyen típusú lehet, a tradicionális veknik 
mellett várják azokat is, amik napjaink különböző ízesítésű és változatos alapanyagaiból készülnek.

A kenyereket 12 órától várja a piacon a szakértő zsűri. Nevezési díj itt sincs.
Jelentkezni július 1-jétől augusztus 15-ig lehet az alábbi emailcímen: kenyersutesgodollo@mail.com 

címen.

auguSztuS 20.: üNNepNapi forgatag
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A Civil Házban tisztel-
gett a DUFLEX a nem-
rég elhunyt Winkler 
Csaba emléke előtt. A 
falakra a szervezet ala-
pítójának képei kerültek 
fel. A megnyitón Tóth 
Péter emlékezett a ki-
váló gödöllői fotósra. A 
kiállítást Danis János EFIAP/p fotóművész nyitotta meg. Winkler Csaba 
június 7-én, életének 71.évében hunyt el.  

A Blaháért Társaság, a VÜSZI Nonprofit Kft. és Kovásznai- Szász 
Gergely összefogásának eredményeként a hét végén egy speciá-
lis gép segítségével megtisztították az Úrréti -tavat az egész víz-
felületet beborító hínártól. A berendezés nem csak a vízfelszínről, 
hanem a fenékről is összegyűjtötte a növényt. 

– Mikor kezdtél el zenével fog-
lalkozni, illetve minek hatására 
jött számodra az elektronikus 
zene iránti érdeklődés?
– Már gyerekként zenét tanultam 
az Erkel Ferenc Általános Iskolá-
ban, a zeneiskolába is jártam, és 
énekkaros is voltam. 14-15 éves 
lehettem, mikor igazán elkezdtek 
tetszeni ezek a zenék, ahogy be-
lecsöppentem a diszkó világába. 
Nem sokkal ezután magam is el-
kezdtem az otthoni szerény körül-
ményeim között zenéket, dalokat 
írni, s 2012-13 táján végül már, ez 
volt a fő tevékenységem.
– Ha jól rémlik nekem, a 2000-es 
évek második felében viszony-
lag nagy klub- és diszkóélet volt 

Gödöllőn is...
– Igen. Itt bontogattam először a 
szárnyaim, de ez akkor még az 
egyetemi tanulmányaim mellett 
csak hobbi volt. 
– A járvány alatt felléptetek a 
Gödöllői Királyi Kastélyban is 
egy (online közvetített) ado-
mánygyűjtő fesztivál keretében. 
Ennek az ötlete a te fejedből 
pattant ki?
– Lotfi Begivel, az esemény 
főszervezőjével gondolkoztunk, 
hogy hol lehetne a rendezvény, és 
így vetődött fel a kastély, továbbá 
maga az ötlet is, hogy a zeneipar 
háttérdolgozóinak gyűjtsünk ado-
mányt, akiknek ténylegesen meg-

szűnt minden jövedelmük 
a vírus következtében. A 
szervező munkában én 
nem vettem részt, az ab-
szolút Begi érdeme volt. 
Ezek után pedig termé-
szetes volt, hogy a fellépé-
sünkkel is támogatjuk ezt a 
jó ügyet.  Több mint 6 millió 
forintot sikerült összegyűj-
teni ennek keretében.
– A koronavírus és annak 
hatásai alaposan megvi-
selték a zeneipart is. Ezt 
ti hogyan éltétek meg? 
Számotokra mennyire 
volt nehéz ez az időszak?
– Igazából még mindig tart 

attól függetlenül, hogy Magyaror-
szágon már engedélyezték a bu-
likat bizonyos feltételek mellett, és 
lehet, hogy idén nyáron még egy-
két fesztiválokon. is lesz lehetősé-
günk fellépni. Viszont nemzetközi 
viszonylatban 2021 első felére te-
hető, mire a zenei szegmens ezen 
része rendeződik. A számunkra 
különösen fontos ázsiai piacot a 
koronavírus különösen nagy ha-
tással érintette. Dél-Koreában pél-
dául, ahol nagyon sok fellépésünk 
lenne - a klubélet még mindig 
teljesen szünetel. De ugyanez a 
helyzet Japánban, Kínában pedig 
még jelenleg is beutazási tilalom 
van érvényben. Tavaly az összes 

fellépésünk 30-40 százaléka Kí-
nában volt.
– Akkor nálatok Európa után az 
ázsiai piac a második?
– Nem. Nálunk Ázsia az első. 
Csak azután jön Európa, a harma-
dik helyre pedig Dél-Amerikát ten-
ném. Európában nagyjából min-
den fellépés a két hónapos, nyári 
fesztiválszezonra koncentrálódik, 
míg Ázsiában szinte egész évben 
jelentős a klubélet.
– Két hónapja létrehoztátok a 
saját kiadótokat Sub Religion 
néven, ahol meg is jelent már 
négy dalotok. Ez a lépés miért 
volt fontos? Ezentúl itt fog meg-
jelenni az összes számotok?
– Úgy éreztük, hogy már elég erős 
volt a közönségbázisunk, ahhoz, 
hogy ez a saját lábán is megtud-
jon állni ez a produkció. De persze 
igyekszünk a nemzetközi vérke-
ringésben is benne maradni, így 
évente legalább 2-3 dalunk – a 
korábbiaknak megfelelően – meg-
jelenik majd Don Diablo és Nicky 
Romero kiadójánál is: akik által 
ismertté, népszerű váltunk. Azon-
ban eközben a saját kiadónkat is 
építgetni szeretnénk. (Hornyák 
Balázs)

(Az interjú teljes terjedelmében 
a szolgalat.com-on és Face-
book-oldalunkon olvasható.) 

GöDöLLŐRŐL INDULT A LEGSIKERESEBB MAGyAR DJ-K EGyIKE
Üstökösként robbant be 2014-ben az 
elektronikus tánczene (EDM) nemzet-
közi világába a magyar StadiumX pro-
dukció. A két fős formáció egyik tagja, 
Nagy Dávid ízig-vérig gödöllői. A mai 
napig Gödöllőn él, amikor éppen nem 
a világot járja. A StadiumX pályája az 
elmúlt 6 évben egyenes vonalban ívelt 
felfelé. Olyan neves előadókkal dol-
gozhattak együtt, mint David Guetta 
vagy Robin Schulz. Idén májusban pe-
dig nem kisebb elismerésben részesült 
Nagy Dávid, mint, hogy a Forbes ma-
gazin beválasztotta a 30 legsikeresebb 
30 év alatti magyar közé. A globálisan 
népszerűnek számító DJ-vel és egy-
ben zenei producerrel beszélgettünk.

Fotókkal eMlékezik a DUFleX ÖsszeFogással szépül az Úrréti-tó
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Tóth Jázmin: Mindennapok
Soha nem hittem, hogy van olyan, 
hogy átlagos. Egy átlagos délután, 
amikor a monotonitás kereke pö-
rög. Semmi meglepetés, semmi 
változás, de a rendszer mindig 
ugyanaz lenne? Egy egyszerű, 
szokványos élet, mely sablono-
san mindenkire ráhúzható? Mindig 
azt gondoltam, egy kicsit több az 
egész. A dolgok, amiket teszünk, 
nem ugyanúgy tesszük, minden-
ki egy kicsit másképp dolgozik és 
létezik. 
A parkban sétálok, nézem a va-
rangyzöld lombos fákat, és ezen 
rágódom. 
A szomszéd néni kutyáját hozom 
ide sétálni. A duci tacskó megle-
pő fürgeséggel kapkod a boga-
rak után. Nyugodtan lecsatolom a 
pórázról, itt a lábam körül futkos, 

nem megy messzire. Találok egy 
nyugis padot és letelepszem. Kör-
benézek. Nem mesze tőlem fur-
csa kinézetű úr ül. Újságot olvas, 
cigarettázik és magában dünnyög. 
Horgas orr, buja, patkányszürke 
szemöldök, vékony, enyhén lefe-
lé görbülő száj és hátborzongató 
kinézet társul hozzá. Bokáig érő 
szénfekete viharkabátot és ke-
mény karimájú kalapot visel, ke-
zén fekete bőrkesztyű. Az újságból 
felnéz egyenesen rám, meglátva 
sötét pillantását, ijedten kapom el 
tekintetem, és úgy érzem jobb, ha 
megyek. Füttyentek a dakszlinak. 
– ¬Dagi Gróf, indulunk haza! Gye-
re! – ám a tacsi eltűnt. Körbetekin-
tek, ha elveszítem, a szomszéd 
néni kitekerti a nyakam.
– Arra ment – dörmög a padon ülő 
alak, és balra mutat.

– Köszönöm – suttogom, és már 
rohanok is. 
Hogy lehet egy túlsúlyos tacskó 
ilyen gyors, morfondírozok. Min-
denhova nézek, csak az útra nem. 
Neki rohanok egy nőnek.
– Hé! – sikkant fel.
– Elnézést, hölgyem – nyögöm. 
Még életemben nem láttam szebb 

nőt. Aranyló fürtjei, levendula illata, 
pisze orra és mosolygós szeme 
van. Cseresznyevirág-rózsaszín 
szája mosolyra görbül a riadalom 
után.
– Semmi baj, kedves. Menjen 
csak, Dagi Gróf már az úsztató-
nál várja – hangja kellemes, mint 
a tavaszi napsütés, mint egy kis 
madár éneke, mint a friss péksüti 
roppanása. Mintha már hallottam 
volna.  – Ha most megbocsát, 
mennék is. Már rég késésben va-
gyok. 
Azzal már tipeg is el. Pitypangsár-
ga kabátja és virágos szoknyája 
ring a lépéseivel. Alig bírom le-
venni róla a szemem és elindulni 
a másik irányba, az úsztató felé. 
De álljon meg a menet, honnan 
tudta, hogy egy kutyát keresek, 
Dagi Gróf névvel? Hisz eddig itt 
sem volt.
Elhatározom magam és a fák kö-
zött visszaindulok. Bokrokban buj-
kálok, teljesen úgy érzem magam, 
mint valami lesifotós. A szép hölgy 
a padon üldögélő úrhoz megy és 
leül mellé.
– Késtél.
– Te pedig mindig pontos vagy 
– kacag a nő. Szégyenérzet fog 
el, miért hallgatom ki két idegen 

beszélgetését, de már nem bírok 
megmozdulni. A nő kis táskájából 
tükröt vesz elő és púdert.
– Már elég csinos vagy.
– Nem kedvesem, soha nem le-
szek elég csinos – azzal púderoz-
ni kezd. – Ha elég csinos lennék, 
nem kéne a napnak minden percét 
a külsőm alakításával tölteni.

– De már így is tetszel az embe-
reknek.
– Oh, dehogyis! Nekik csak az 
tetszik, ami rajtam van. A smink, 
a ruha, a parfüm. Nem néznek 
mélyebbre, nehogy fájjon az ott ta-
lált csúf igazság. Egy kellemes és 
szerethető hazugság vagyok. Míg 
te drágám, az egyszerű, pontos, 
fájdalmas igazság.
– Drágám, te mindig, olyan szépe-
ket mondasz. Viszont most men-
nem kell, vár egy temetés, egy 
kórház sürgőségi osztálya és egy 
öreg házaspár kis lakása.
– Nekem is indulnom kell. A kór-
házba mehetünk együtt, nekem a 
szülészeten lesz dolgom. 
– Induljunk! – az úr belekarol ked-
vesébe és elindulnak. Ahogy tá-
volodnak, úgy halkul a hangjuk. 
Én meg csak állok és bámulok 
utánuk.
Percek múlva indulok csak el a ka-
csaúsztató felé, ahol rá is találok a 
tacskóra. A part széléről ugatja a 
kacsákat.
– Gyere! – füttyentek oda neki. A 
kutya észrevesz és odalohol hoz-
zám. A pórázt a nyakörvre kattin-
tom és hazafelé indulunk.
Ez is csak egy átlagos vasárnap 
lenne a sok közül?

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: DohánymorzsáK

egy erDÉlyineK aKit rÉgen ismertem

az apád mindig pipaszagú volt
cseresznyésen füstölte szét a lakást

fekete szemű kislányokról mesélt
megcsipkedte az arcodat és

opálos tekintettel énekelt
azóta megtudtam hogy félalkoholista

azt mondod olyankor birkóztok
ha iszik és öblösen kacag rágyújt

 ezt mosolyogva mondod
  de nem szólsz a betört üvegajtóról 

és hogy a kutya nyalta fel a vért
aki régen a csipkebokor alá ellett és

otthagyta a magzatburkot
csak fekete szemű kislányokról beszélsz

lassan neked is cseresznyeszagod nő
meg angyalszárnyad

és szereted mert az apád
szereti a szoknyád meg a szád

nem kiáltasz félrenézel
nyeszlett kölyköket csitítasz

várod hogy korhadjon a minden
szellőzzön a lakás dohányszaga
vagy hogy az apád a bent helyett 

elhagyjon és ottragadjon nélküled
a kintben

KerÉK rebeKa 2002-ben született budapesten, je-
lenleg is ott tanul. szereti a regények első és utolsó mon-
datait, a hosszú sétákat, a kliséket és a napfelkeltét.

tóth Jázmin 21 éves. Éli az átlagos fiatal felnőttek 
életét, egyetemen tanul és próbál megállni a saját lábán. 
számára azonban még mindig legfontosabb dolog a család. 
szeret sportolni és kint lenni a szabadban. Keresi a kalandot, 
nem otthonülő típus. spontán elhatározásokat tesz és kitar-
tó, hogy elérje célját. szabadidejét kreatívan tölti, rajzol, olvas 
vagy írogat. Kicsit művészlélek, gyakran álmodozik hihetetlen 
világokról.

Fotó: Suhajda Zsuzsa (Gödöllői Fotós Kör)
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Kiváló nyári kikapcsolódás, a nyá-
ri melegben elnyúlni egy árnyas 
fa alatt és kinyitni egy romantikus 
könyvet. Aki erre vágyik, annak 
a tökéletes olvasmány Federico 
Moccia legújabb könyve. 
A Felhők fölött három méterrel, a 
Téged akarlak és Háromszor is te 
szerzőjének legújabb regényének 
főhőse Sofia, a híres zongoramű-
vésznő, aki megpróbál elmene-
külni magánéleti problémái elől. 
Visszatér Oroszországba, ahol 
egykori tanárnője és jóbarátja mel-
lett igyekszik megtalálni a saját út-
ját és rendezni az életét.  Barátai 
és ismerősei úgy tudják, a munka 
miatt költözött vissza, nem is sejtik, 
hogy valójában elmenekült Andre-
ával kötött házasságából, amely-
ben magányosnak érezte magát. 
És menekül Tancredi elől is, aki vál-
ságba döntött mindent, amit Sofia 
addig biztosnak tudott. 
Sofiának azonban rá kell jönnie, 
nem játszhat sokáig szerepet, nem 
hazudhat önmagának és a környe-
zetének. Visszatér a férjéhez, hogy 
megtudja, maradt-e még valami a 

szerelmükből, amely cinkosságra 
és álmokra épült. Visszatér a szín-
padra is, ahol művészként ismét 
magára talál.
Életének rendezése azonban csak 
az ő számára jelent kihívást, ha-
nem Andreának és Tancredinek 
is. Hogyan alakul hármójuk sorsa? 
Folytatja-e korábbi életét Sofia, 
vagy egy új kapcsolatban talál-
ja meg a boldogságot? Kiderül a 
kellemes kikapcsolódást nyújtó re-
gényből. 
(Federicco Moccia: Ezer éjszaka 
nélküled)

„Akarsz repülni? hát csak rajta! 
höss… Hanem szárnyadra ólom-
súlyt ne köss.”
Ezzel az Arany János idézettel írt 
ki pályázatot Gödöllői Irodalmi Díj 
2020 címmel Gödöllő Város ön-
kormányzata, a Gödöllői Városi 
Könyvtár Irodalmi KerekAsztala, az 
Irka és a Gödöllői Ottlik Kör Az ün-
nepélyes eredményhirdetésre és 
díjátadásra július 4-én, szombaton 
délután került sor a könyvtár konfe-
rencia termében.
A rendezvényen Gémesi György 
polgármester mondott köszöntőt, 
amelyben méltatta az IRKA te-
vékenységét, ami - mint mondta 
- Gödöllő egyik komoly szellemi 
műhelye. Gratulált a díjazottaknak, 
s egyúttal megköszönte a könyvtár 
munkatársainak a veszélyhelyzet 
alatt végzett munkáját, amelynek 
során könyvtárosként mindent 
megtettek azért, hogy az olvasók 

számára az intézmény lehető leg-
több szolgáltatását elérhetővé te-
gyék, s mindemellett jelentős részt 
vállaltak a 70 éven felüliek ellátásá-
ban is.
A Gödöllői 
Irodalmi Díj 
gondolata 9 
éve az Ottlik 
100 évfordu-
ló kapcsán 
fogalmazó-
dott meg. 
Dombóvári 
László, az 
Ottlik Kör 
elnöke a 
névadó író 
Utolsó mese 
című írásá-
val köszön-
tötte a meg-
jelenteket.
Az idei év-

ben negyvennyolc pályázó 
adta be munkáját a felhívásra 
- mondta Istók Anna, az IRKA 
alapítója és vezetője. Közülük 
tizenegyen vehettek át elisme-
rést a zsűri döntése alapján.
A zsűri tagjai idén Borda Réka 
költő, Kiss Judit Ágnes József 
Attila-díjas költő és Karafiáth 
Orsolya költő voltak.
A Gödöllői Irodalmi Díj 2020 pályá-
zatán az alább eredmény született:
A próza kategória helyezettjei: 
1. Filep-Pintér Eszter: Idén Peru
2. Székelyné Gáts Csilla Leila: 
Munka után

3. Papp Csanád: Kint a kertben
A vers kategória helyezettjei: 
1.  Földvári Ármin: Aki Sziszüphosz 
hónalját csiklandozza
2. Gődény Balázs: Mókus
3. Kerék Rebeka: Narancsbontó
Különdíjak:
Gödöllő Város önkormányzatának 
különdíjában részesült: Galló Ko-
vács Zsuzsanna: Ugye nem baj? 
Hidvégi László: Fehér tavak és 
Kertész Mátyás: Hideg;
Gödöllői Városi Könyvtár különdíj-
ban részesült: Kenéz Árpád: Re-
álszűr és humánködmön
Gödöllői Ottlik Kör különdíjban ré-
szesült: Lipták Nándor: Kölcsönad-
tam egy könyvet
A díjakat Liskáné Fóthy Zsuzsan-
na, a könyvtár igazgatója és Dom-
bóvári László, a Gödöllői Ottlik Kör 
elnöke és L. Péterfi Csaba a pol-
gármesteri kabinet vezetője adta 
át.
(Bővebben a szolgalat.com-on 
és Facebook-oldalunkon) 

A bAgoly könyvesbolt AjánlAtA

sofia választása

ÁtadtÁK a Gödöllői irodalmi dí-
jaKat

JUTALOM A JÓ TANULÓKNAK! A Bagoly Könyvesbolt a ko-
rábbiakhoz híven az idén is kedvezményt ad azoknak a diá-
koknak, akik eredményesen zárták a 2018/2019-es tanévet. 
Augusztus végéig 5%-os kedvezménnyel vásárolhatnak a bolt 
kínálatából azok, akik kitűnő vagy jeles eredményt értek el. A 
kedvezmény a bizonyítvány felmutatása mellett, egyszeri alka-
lommal vehető igénybe.
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Június 28-án a Kávéházi beszél-
getések előadássorozat aktuális 
részében azok a neves személyi-
ségek kerültek középpontba, akik 
életük egy bizonyos részét Gödöl-
lőn töltötték, elvonulva a nagyvá-
ros zajától, hogy településünkön 
pihenjék ki a mindenna-
pos munka fáradalmait. 
Az est során Ifj. Halász 
Levente idegenvezető-
vel és dr. Ujváry Tamás-
sal, a Királyi Kastély 
igazgatójával L. Péterfi 
Csaba és Buka Enikő 
beszélgetett – utóbbi 
Mikulik Mártonnal (zon-
gora) a zenei betétekről 
gondoskodott. Emellett 
Oszvald Marika, Gödöl-
lő város díszpolgára is 
bekapcsolódott a mű-
sorba, igaz, csak videófelvételen 
keresztül.
De hogy kik is időztek itt a leg-
szívesebben? Természetesen 
Gödöllő legnevesebb, világszer-
te ismert párja Ferenc József és 
Erzsébet Királyné volt – a család 
elsősorban tavasszal és ősszel 

töltötte itt az idejét, mert feltehe-
tőleg a nagy kánikulákat ők sem 
kedvelték, tudtuk meg dr. Ujváry 
Tamástól. A királyné látogatásakor 
a város lakói például gyertyagyúj-
tással vagy éppen szerenáddal 
köszöntötték Erzsébetet. És hogy 

nincs új a nap alatt, arról a korabe-
li újságok is tanúskodnak: a királyi 
pár vadászatait épp olyan érdeklő-
dés kísérte az újságírók részéről, 
mint manapság a hírességek min-
dennapjait. A sajtó patikamérleg 
pontossággal közölte, hogy meny-
nyi és milyen fajta vadat ejtettek 

el. Ujváry Tamás elmesélte, hogy 
nemrégiben sikerült megszerezni 
egy olyan vadkan trófeáját, amit 
Ferenc József a valkói erdőben 
ejtett el.
És a továbbiak? A „Nemzet csa-
logányának“, Blaha Lujzának is 
volt itt villája, Szada felé, ami saj-
nos megsemmisült, de a korabeli 
feljegyzések megemlítik, hogy a 
népszerű színésznő rezidenciáját 
maga Erzsébet Királyné is felke-
reste.
Aki viszont rajongott Gödöllőért 
és minden nyarat itt töltött, az He-
gedűs Gyula volt, a Vígszínhász 
neves művésze. Villája az egykori 
vörös óvoda helyén volt található. 
A színész házának kertje önma-
gáért beszélt. Tele volt virággal, 

dominált a rózsa. 
A kertben található 
kőpad szerencsé-
re fennmaradt.
Ha lehetünk egy 
kicsit gonoszko-
dók, akkor meg 
kell említeni Heltai 
Jenő nevét, aki vi-
szont nem szere-
tett Gödöllőn lenni 
– úgy általában, ha 
el kellett hagynia a 
fővárost, már rosz-
szul volt. Ki nem 

állhatta a vidéket, de mivel a fe-
lesége és a gyerekei imádták, így 
engedett (erről írt is egy verset Dal 
a szomorú nyaralásról címmel).

Egy kevésbé ismert történet is 
napvilágra került az est során, 
amit L. Péterfi Csaba osztott meg 
a vendégekkel, konkrétan hogy a 
tragikus sorsú Domján Editnek is 
volt egy pici háza Gödöllőn. A Vá-
raljai család mesélte el neki, hogy 
gyerekként elmentek cseresznyét 
lopni és a fa dézsmálása közben, 
egy hölgy beinvitálta őket a kertjé-
be, hogy a málnáját is megkóstol-
hatják. Ő volt Domján Edit.
A Pécsi Ildikó-Szűcs Lajos házas-
pár mellett napjaink leghíresebb 
személye Oszvald Marika Kos-
suth- és Jászai Mari-díjas magyar 
színésznő, operetténekes. Gödöl-
lő díszpolgára videófelvételen me-
sélte el, hogy mit is jelent számára 
az, hogy Gödöllőn élhet. Elsőként 
azt emelte ki, hogy számára a ker-
tészkedés olyan, mint egy premi-
er. De hogy mit is jelent számára a 
város, annyit felelt: Ez egy varázs 
tündérkert!
Ifj. Halász Levente, aki idegen-
vezetőként dolgozik és világuta-
zóként eddig 65 országban járt, 
a nyaralással kapcsolatban kifej-
tette, hogy bármerre is viszi az 
útja, végül mindig Gödöllőn köt ki. 
Tősgyökeres, minden ide köti, ha 
éppen Argentínában van, akkor 
például a HÉV nyikorgása hiány-
zik neki.
Újváry Tamás arra a kérdésre, 
hogy mit szeret Gödöllőben, elég 
szűkszavúan válaszolt: „itt szület-
tem, ez az én hazám.             (r.k.)

A Református Líceum udvarán adott örömkoncertet a Gödöllői 
Városi Vegyeskar szombaton kora este. Az előadás során a kórus 
által legjobban kedvelt dalokból válogattak, egyben Föld körüli 
utazásra csábítva a hallgatóságot.  A magyar mellett többek kö-
zött lengyel, osztrák, amerikai és dél-amerikai dallamok csendül-
tek fel, de hallhatta a közönség azt az ír áldást is, amiből a kórus a 
veszélyhelyzet alatt karanténklipet készített. 

Folytatódnak a Zöld Udvar koncertek a Gödöllői Városi Könyv-
tár belső udvarán.  Július 3-án este Mészáros Beáta és Pásztor 
Ildikó előadását hallhatták az érdeklődők. A sorozat folytatódik, 
július 18-án a Vitrin Beat, július 31-én pedig a Cimbaliband várja 
majd a közönséget. 

KáVéházI TörTéNETEK – réGI „cElEBEK“, 
AKIK GödöllőN NyArAlTAK

A teljes videófelvétel megtekinthető: 
facebook.com/Godollonettv

zÖlD UDvar koncertekÖrÖMkoncert
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Gyűrődések a levendulá-
ban 

Sokáig kellett nélkülöznie a ko-
molyzenei eseményeket a gödöllői 
közönségnek, így bizonyára sokan 
örülnek a hírnek, hogy július 16-án 
este, a Premontrei Auditóriumban 
a Gödöllői Szimfonikus Zenekar 
szervezésében kamarazenekari 
estre várják a közönséget. A Gö-
döllői Vonós Kamarazenekar kon-
certjén Mozart, Vivaldi Schubert, 
és Britten művei csendülnek fel.  Az 
est szólistái: Subedi Anna (szop-
rán) és Langer Ágnes (hegedű). 
Szintén a Gödöllői Szimfonikus 
Zenekar szervezésében vehetnek 
részt a népzene kedvelői egy kü-

lönleges zenei utazáson Szent 
Jakab napjának előestéjén, július 
24-én 18 órakor a Gödöllői Refor-
mátus Líceum udvarán. Az „ Arass 
rózsám arass... „ című népzenei 
kiránduláson a Csörgődió Trióval 
Somogy országtól Moldváig ka-
landozhatnak a dallamok világá-
ban. Előadók: Benedek Krisztina 
(ének), Joób Emese (koboz, cite-
ra, ének) és Pertis Szabolcs (furu-
lyák, duda).  

Napfény konzerv címmel meg-
nyílt az újrakezdés első kiállítása 
a Gödöllői Városi Könyvtár és In-
formációs Központban. Ez alka-
lommal egy fiatal grafikus, Szin-
vai Dániel munkáit ismerheti meg 
a nagyközönség.
A különleges cím, izgalmas alko-
tásokat takar: a napfény konzerv 
maga a kép, amiben megőrződik 
egy szelete a mindenségnek. A 
cím egyfajta esszencia, hiszen 
a napfény az élet forrása ősi és 
transzcendens, a konzerv pedig 
emberi és technokrata – vall alko-
tásairól Szivnai Dániel.
A kiállítást Szinvai Pál szobrász-

művész, Szinvai Dániel édesapja 
nyitotta meg, aki úgy fogalmazott: 
A művész alkotása egy külön vi-
lág, amit a művész felkínál. Illu-
mináció, amit a képzelet szült, a 
képzelet számára. A szemlélőnek 
nincs más dolga, mit megállni 
egy-egy alkotás előtt, és hagyni, 
hogy az hasson rá.
A megnyitón Vértes Benedek 
(zongora) és Farkas Benedek 
(furulya) közreműködött.
Szinvai Dániel a Moholy-Nagy 
Művészeti Egyetem Tervezőgrafi-
ka szakán végzett. A most bemu-
tatott képei manuális és digitális 
technikák ötvözésével születtek.

Zenei élményeK 
a nyÁri eStéKre 

sziNvai DáNiEl „NapféNy 
KoNzErVEI” A KöNyVTárBAN 
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Július 3. óta ismét látogatha-
tó a Gödöllői Királyi Váró és 
megnyitotta kapuit az érdek-
lődők előtt a megújult Várka-
pitányi Lak is.

A KIRáLyI VáRÓT szerdától 
vasárnapig 10-18 óráig lehet 
megtekinteni. A jegyvásárlás 
a helyszínen biztosított.
A VáRKAPITáNyI LAK elő-
zetes bejelentkezés alapján 
látogatható: jelentkezni a 
(28) 421-997-es telefonszá-
mon lehet szerdától vasárna-
pig, 10-16 óra között lehet. 

beKülDÉsi határiDő: 2020. Július 31.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte:
Bánhidi József, Túry Judit

A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: 
Zelnikné Török Ilona, Kovács Ferencné
A Happy Box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os utalványát nyerte: 
Földvári György  
A Városi Mozi ajándékát nyerte: 
Kubatov Balázs, Vincze Istvánné
Mezőgazdasági és Kertészeti áruház 1000 Ft-os vásárlási utalvá-
nyát nyerte: 
Kalászi Miklós, Kovács Ferencné
Felhívjuk tisztelt megfejtőink figyelmét, hogy a nyereménysorsoláson való 
részvételhez elengedhetetlen, hogy – akár postai úton, akár emailben kül-
dik be a megfejtést – a nevük mellett a pontos postai címüket is adják meg!

TISZTELT LáTOGATÓINK!
Elérkezett a várva várt nap. Szombaton este megjelent a 279/2020. 
(VI. 13.) Korm. rendelet, amely engedélyezi a nyilvános könyvtárak megnyitását.
KöNyVTáRUNK 2020. JúNIUS 17-éN 10 ÓRAKOR úJRA MEGNyITOTTA KAPUIT LáTO-
GATÓI ELőTT!

NyITVATARTáSUNK a következő:
Hétfő - péntek: nyitva 10.00 -18.00 óráig; Szombat - vasárnap: zárva (rendezvények esetén 
a Zöld udvar és Könyvtárterasz nyitva). KéSEDELMI DÍJAT továbbra sem számolunk fel, 
KöNyVTáRI TAGSáGáT minden beiratkozott olvasónak 3 hónappal meghosszabbítjuk. 
Továbbra is lehetőség van e-mailen (konyvtar@gvkik.hu) könyveket, 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 épü-
letben egy idejűleg meghatározott számú látogató tartózkodhat • internetet csak saját eszköz-
zel lehet használni • Baba - sarok, Kamaszhíd, Kutató emelet zárva tart. (Kutató munkához 
igény esetén helyet biztosítunk.)
Kérjük, hogy a vírushelyzetben hozott egészségügyi rendelkezésekre a könyvtárban is figyeljenek! 
Friss információkért figyeljék a könyvtár honlapját és Facebook-oldalát.
Olvassanak sokat, ne feledjék idei közös célunkat: #napi20percolvasás! Várjuk a találkozást! 

Üdvözlettel: a Könyvtárosok

KönyvtÁr tÁjéKoZtató lÁtoGatható a 
KirÁlyi vÁró 

éS a 
vÁrKapitÁnyi laK
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A vízimadarak etetése felesle-
ges, különösen nyáron, amikor 
korlátlanul találnak maguknak 
táplálékot, ezért a Magyar Ma-
dártani és Természetvédelmi 
Egyesület(MME) arra kéri az 
embereket, hogy sehol és sem-
mivel ne etessék az állatokat.
A madár- és természetvédelmi 
hatóságok, szervezetek világ-
szerte küzdenek a vízimadarak 
etetése ellen, amely tömegesen 
sodorja veszélybe és betegíti 
meg az állatokat – olvasható a 
szervezet közleményében.
A vízimadarak életmódja és téli 
túlélési szabályai alapvetően 
eltérnek a klasszikus, téli etető-
ket látogató énekesmadaraké-
tól. Etetésük az énekesmada-
rakéval szemben több okból is 
problémát jelent: a hosszú ideig 
tartó, egyoldalú kenyér és egyéb 
értéktelen „táplálék” megbetegíti 

a madarakat, szennyezi a kör-
nyezetet, rontja a víz minőségét, 
növeli a vizek szervesanyag-ter-
helését és az ebből eredő el-
mocsarasodást. A mestersége-
sen fenntartott táplálékbőség 
kikapcsolja a téli túléléshez 
nélkülözhetetlen vonulási visel-
kedést, növeli a zsúfoltságot, 
a madarak közötti agressziót 
és az ebből eredő sérülés-
veszélyt. Önfenntartó életre 
nem alkalmas területekre is 
nagy mennyiségű vízimadarat 
vonz, rontja a madarak társa-
dalmi megítélését, növeli az 
ember-madár konfliktushely-
zeteket.
A közlemény szerint problé-
mát jelent még az is, hogy a 
nyáron etetett madarak ősszel 
nem vonulnak el, az emberek 
pedig, látva a „sok szegény, 
éhes”, valójában elkényelme-

sedett, vagy már beteg, repü-
lésre képtelen madarat, tovább 
etetik őket. Az etetőhelyek mes-
terségesen fenntartott táplálék-
bázisa közelében pedig évről 
évre több madár költhet, így nő 
a nyári kéregetők száma és im-
máron több madárral kezdődik 
újra a folyamat.

A madárvédő kampányról bő-
vebb információ az egyesület 
honlapján olvasható, ahol elér-
hető az az ingyenesen letölthető 
és kinyomtatható plakát is, amit 
az MME a lakosság tájékoztatá-
sa érdekében készített a vízima-
darak etetésének veszélyeiről.

NyároN se etessük a vízimadarakat!

A nagy hőségben belegon- 
dolni is rossz, milyen nehéz 
lehet a sorsa az izzadni nem 
tudó, a magukat csak lihegés-
sel hűteni képes madaraknak 
(és kutyáknak)! 
Éppen ezért nagyon fontos, 
hogy a kánikulában a települési 
madarak is folyamatosan hoz-
záférjenek a vízhez – mondjuk 
a madárbarát kerti itatókban. 
Bár az élelmes szomjazó ma-
darak a nyaralni kitett szoban-
övények cserépalátétjéből is 
képesek inni, ez messze nem 
a legtökéletesebb megoldás, 
mivel a jó itató annyira tágas, 
hogy abban egy fekete rigó 
vagy balkáni gerle méretű ma-
dár is meg tudjon fürödni.
Mire ügyeljünk az itatók és ma-
dárfürdők kapcsán?
• A kisebb madarak számára 
veszélyt jelent az 5-10 cm-nél 

mélyebb víz, ezért ita-
tónak ne használjunk 
mély, vízzel telt hordót, 
konténert; kerti tavak 
építése esetén ala-
kítsunk ki sekély parti 
részt.
• A talajszint fölé he-
lyezett itatóknál, külö-
nösen az ablakitatók 
esetében, figyeljünk a 
biztonságos rögzítésre, 
a feldőlés, leesés elke-
rülésére.
• Még az 5-10 cm mély 
itatók vizébe is érdemes 
beletenni egy kinyúló 
ágat, nagyobb, lejtős 
oldalú követ, ahol a madarak 
kényelmesen és biztonságo-
san tudnak állni, és szabályozni 
tudják fürdéskor a vízmélysé-
get.
• Az itatók vizét rendszeresen, 

általában naponta frissre kell 
cserélni, illetve az elpárolgott 
vizet pótolni kell.
• Hetente-kéthetente érdemes 
a napi vízcserét megelőzően ki-
tisztítani, algátlanítani az itatót.

• Lehetőleg akkora itatót hasz-
náljunk (25-30 cm átmérőjű 
már megfelelő), melyben egy 
feketerigó nagyságú madár is 
képes megfürödni.   

(mme.hu)

A melegben létfontosságú A mAdArAk itAtásA!
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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!

Idén, a járvány miatt sokan 
otthon maradtak és mintegy 
mozgalom, a kertészkedés szé-
les körben elterjedt, nem csak 
nálunk, a világon bárhol. Ez 
örömteli dolog, ám az internet 
térhódításával együtt, voltak, 
vannak hátulütői is a hobbiker-
tészetnek. 
A magam részéről mindig a 

könyvek olvasását javaslom, 
mert az interneten, sajnos meg-
tévesztő webcímekkel is olvas-
hatunk rengeteg olyan cikket, 
„tanácsokat”, melyek inkább 
kárt okoznak, mint hasznot. Így 
ezen a héten pár könyvet mu-
tatok be, amik hasznosak vagy 
érdekesek lehetmek bárki szá-
mára. Elsőnek egy olyan könyv 

áll a sorban, ami magához a 
kertészedéshez hozhat kedvet, 
tele kedves történetekkel, buk-
tatókkal. Nem új könyv, antikvá-
riumban, könyvtárban kell utá-

na nézni, de higgyék el, megéri! 
„Moldoványi Ákos: Kertész le-
gyen, ki boldogságra vágyik!” 
című könyve a kertészkedés 

örömét hozza közel hoz-
zánk olyan legendákkal, 
mint például Tolnay Klári 
vagy Sinkovits Imre. Lete-
hetetlen olvasmány! 
Innen, ha már kedvet 
kaptak, jöhetnek az olyan 
alapkönyvek, melyek se-
gítséget nyújthatnak tech-
nikai dolgokban. Ilyen 
hasznos könyv az “ Épí-
tem a kertem” Dr.D.G. 
Hessayon tollából. Ren-
geteg fotóval, használható 
tanácsokkal.   
Másik nagyszerű író John 
Brookes, akinek, több 
könyve is megjelent, de 
talán kezdésnek a “Kertek 

könyve” és “Apró kertek” című 
írásait ajánlanám. Ezekben be-
tekintést nyerhetnek a kertterve-
zés, kertek logikai, technikai fel-
építésébe, a “hogyan és miért? 
“ világába, így a későbbiekben 
rengeteg bosszúságtól kímél-
hetik meg magukat, amikor már 
nehéz egy fát odébb tenni vagy 
rossz helyre kerül egy lépcső 

esetleg. Nemcsak ebben az év-
ben, hanem jó pár éve újra teret 
hódítanak a gyógynövények. 
Roppant hasznos dolog, ám 
ugyanilyen veszélyes is, mert 
a gyógynövényeknek, a nem 
megfelelő alkalmazása akár 
toxikus is lehet. Ahhoz, hogy ki-
válóan megtanuljuk a gyógynö-
vények alkalmazását, a legjobb 
könyvek egyike, a Bernáth Jenő 
által szerkesztett „Gyógy- és 
aromanövények” című könyve. 
Nem könnyed olvasmány, de 
úgy vélem, a gyógynövények 
alkalmazásához mindenképpen 
illik elolvasni. Remélem ezen 
a héten mindenki talál kedvére 
való olvasmányt a kertészke-
dés mellé. 
Szép nyarat 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.

méG mindiG a Könyv a mérvadó
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Június 17-én került megren-
dezésre a GEAC gerelyhajító 
versenye, a SZIE Atlétika Cent-
rumban. 
Kövér Fanni a VEDAC 16 éves 
versenyzője először az ifik ver-
senyén dobott új egyéni és 
korosztályos országos csúcsot 
55,36 métert elérve, majd né-
hány óra elteltével a 600 gram-
mos szerrel a felnőtt mezőny-
ben is győzedelmeskedett és 
ért el új országos csúcsot 55,05 
méteres eredménnyel.  A férfi-
ak között is sok jó teljesítmény 

volt. Kiemelendő Rivasz–Tóth 
Norbert teljesítménye, aki idei 
második versenyén is 80 méter 
fölé hajította a szert (80,35m).
 A GEAC sportolói közül Kriszt 
Botond ért el új egyéni csúcsot 
(52.51m) és végzett az ötödik 
a helyen a felnőtt mezőnyben, 
Tóth Zsombor 52.40 méterrel a 
hatodik lett. 
Az junior korú Mihajlovic Alex 
is jól kezdte a szezont, 61.80 
méteres eredménye második 
helyet és új egyéni csúcsot 
jelentett számára. Ugyan így 

örülhetett Eszenyi Napsugár, 
aki a junior lányok között ért el 
új egyéni csúcsot – 45.87m – és 
végzett a második helyen.
Az ifi fiúknál fekete Levente 
46.71 méteres hajításával az 
ötödik helyet szereztem meg. A 
serdülő lányoknál Kriszt Sarolta 
az ötödik helyen végzett 34.40 
méteres új egyéni csúcsával. 
Az újonc fiúknál Szabó Levente 
győzött 40,23 méterrel (új egyé-
ni csúcs), Janocha Donát az 
ötödik lett (31.68m – új egyéni 
csúcs), Eszenyi Marcell pedig a 

hatodik pozíciót érte el (30.00m 
– új egyéni csúcs). 
A gyermekek U13-as kategóriá-
jában két hazai versenyző hal-
latott magáról.  Menyhárt Olivér 
33.36 méteres dobása új egyéni 
csúcs a számára és a második 
helyen fejezte be a versenyt. 
Egy évvel fiatalabb klubtársa, 
Krakóczki Bence 28.21 méter-
rel (új egyéni csúcs) a harma-
dik helyen végzett. A remek 
eredményeket elért sportolókat 
Máté Alpár készítette fel a ver-
senyre.      -HB-

Három nap alatt három verse-
nyen is jártak a Gödöllői EAC 
sportolói. Bézsenyi Gergely 100 
méteren futott 11.08 másod-
perces idejével a második lett a 
mezőnyben Szekszárdon. Tóth 
Zsombor és Szamosi András ez-
úttal 200 méteren és 400 méte-
ren álltak rajthoz, ahol mind-
két számban egyéni csúcsot 
futottak. Zsombor 200-on 
23.59 mp, 400 méteren pedig 
51.26 mp, amivel nyerte is a 
számot. András a rövidebb 
számban 23.84 mp-t, míg a 
hosszabbikban 52.91 mp-t 
ért el. Az akadályfutók zárták 
a napot, ahol Galkó Csongor 
egyéni legjobbját futva lett 
harmadik 2000 méter akadá-
lyon, 6:31.09 perces idejével.  
Az ifi fiúknál szintén ezen a 
távon Lesták Ármin 6:41.20 
perccel a második lett. 
Július 4-én az MTK otthoná-
ban rendeztek meghívásos 
versenyt, valamint a gyer-
mek korosztály is versenyzett 60 
méteren, illetve távolugrásban. 
Az U11 és U13-as korosztály 
képviselői közül mindenki érté-
kes tapasztalatokkal térhetett 
haza, de Krakóczki Bence talán 
egy kicsivel jobban örülhetett, 

mint a társai, ugyanis 60 méte-
ren a harmadik lett. Ajide Dániel 
21.87 mp-el kezdte az idényt 200 
méteren, ami a második legjobb 
idő volt. Pótha Johanna is 200 
méteren tesztelte a formáját. 
Az óra 25.67-et mutatott a neve 
mellett, a második legjobb idő. 

Az ugrószámok sorát Soos Le-
vente kezdte a magasugrással, 
ahol 190 cm-n tette utolsó sike-
res kísérletét. A férfi rúdugrásban 
Mihály Ádám és Bánovics József 
is 460 cm-ig repült, Jocinak ez 
egyéni csúcs beállítás volt. Test-

vére, Bánovics Károly is egyéni 
csúcsot állított be kereken 4 mé-
terrel, szintén eddig a magassá-
gig jutott Ladányi Viktor is, akinek 
ez az új egyéni csúcsa. Mihajlo-
vic Alex 56.51 méterig jutott a 
férfi gerelyhajítás mezőnyében. 
Kriszt Sarolta 164 centiméteres 

új egyéni csúcsot ért el maga-
sugrásban. Talán a nap legkel-
lemesebb meglepetése volt Si-
monváros Zille teljesítménye, aki 
a rúdugró mezőnyben lett negye-
dik és új egyéni csúcsot ugrott 
370 centiméterrel. 

A sűrű menetrendet Kecskemé-
ten zárták a GEAC atlétái július 
5-én, ahol a dél-alföldi dobó ver-
senysorozat újabb állomásán 
vettek részt Máté Alpár tanítvá-
nyai. Az U13-as fiúk súlylökéssel 
kezdték a napot. Krakóczki Ben-
ce kezéből 11.03 méterig repült a 

két kilogrammos súlygolyó, 
amivel második lett. Meny-
hárt Olivér pedig 10.85 mé-
terig jutott, amivel harmadik 
lett. Mindkettőjük számára 
egyéni csúcs az elért ered-
mény. Eszenyi Napsugár 
41.72 méterrel nyerte a ge-
relyt, diszkosszal pedig 34.40 
lett az eredmény. Szabó 
Levente az újoncok gerely-
hajításában lett első 37.96 
méterrel, második Eszenyi 
Marcell (29.50m) és harma-
dik Janocha Donát (29.39m). 
A serdülő gerelyhajításban 
Fodor Pétert 50 méter fölé 
került gerellyel, ami új egyéni 
csúcsa és ezzel a harmadik 

helyen végzett a számban. 
A sportolók edzői: Karakas Jó-
zsefné, Körmendy Katalin, Zsi-
voczky-Pandel Attila, Szörényi 
István, Máté Alpár, Kovács Zol-
tán, Gadanecz György és Ko-
vács Gábor Krisztián.           -HB-

országos CsúCsoK a geaC gerelyhaJÍtó versenyén

Beindult aZ élet a Gödöllői atlétÁK SZÁmÁra
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A Beach Sport SE megrendezte 
június utolsó hétvégéjén az év első 
A-kategóriás felnőtt strandröplab-
da-versenyét a budapesti MESE 
Strandröplabda Centrumban. 
Az országos bajnoki forduló szintű 
tornán a Gödöllői RC több fiatal 
tehetsége is homokra lépett, akik 
közül Vecsey Fanni, illetve a Beach 
Sportos Gubik Hanna szerepelt a 
legjobban, akik csoportjukból első 
helyen jutottak tovább, majd siker-
rel vették a nyolcad- és a negyed-
döntőt is, s bár az elődöntőben 
vereséget szenvedtek, a bronz-
meccsen nagy csatában, három 
játszmában nyertek.
A többi gödöllői fiatal is jól szerepelt: 
középiskolai világbajnokok, Bútor 
Anna és Szabó Anna is tovább 

küzdötte magát a csoportjából, és 
aztán győzni tudtak a 16 közé ke-
rülésért is, ami után csak hatalmas 
csatában, 22:20-ra maradtak alul 
a korábbi korosztályos bajnok Ha-
jós-Császár párossal szemben, így 
a 9. helyen zártak. A versenyt végül 
a gödöllői klub korábbi versenyző-
je, Szabó Adrienn nyerte, a román 
színekben U22-es Európa-bajnoki 
ezüstérmes és World Tour-versenyt 
nyerő Vaida Beátával, aki már egy 
hete városunkban készül, és a to-
vábbiakban Vecsey Fannival indul 
majd a felnőtt versenyeken, így a 
gödöllői Penta-KSE Kupán is.

Remek eredményeket értek el a 
GRC versenyzői a Penta-KSE 
Kupa U18-as kategóriájában. 

Kleczli Csaba tanítványai uralták a 
versenyt, hiszen az első négy közé 
csak olyan páros jutott be, amely-
nek legalább az egyik tagja a gö-
döllői kék-fehérek versenyzője. 
A győzelmet végül Gyebnár Fanni 
és az SRSE-s Czeilinger Adrienn 

szerezte meg, a fináléban a döntő 
szettben legyőzve Sorompó Kingát 
és a KSE-s Kiss Annát. A bronz-
meccsen kizárólag a gödöllői klub 
játékosai léptek pályára. Itt végül 
Dios Lara és Horváth Virág nyert 
Filó Anna-Petre Dorina duója ellen.

A Pest megyei I. osztályban sze-
repelő Gödöllői SK felnőtt lab-
darúgócsapata új trénerrel vág 
neki a következő szezonnak. 
Nem kisebb névvel, mint Hevesi 
Tamással a kispadon – jelentet-
te be sajtótájékoztató keretében 
Rózsavölgyi Sándor, az egyesü-
let alelnöke és labdarúgó szak-
osztályvezetője.
A csapat eddigi vezetőedzője, 
Pozder Nenad két szezont köve-
tően távozott posztjáról. A szerb 
származású tréner a klubbal való 
közös megegyezés nyomán nem 
folytatta tovább munkáját. Miután a 
Gödöllői SK gárdája a 18. forduló 
után megszakított, majd végül be-
fejezettnek nyilvánított bajnokság-
ban a 10. pozíciót foglalta el. Ér-
dekekesség, hogy Pozder Nenad 
korábban maga is volt játékosa az 
újonnan kinevezett mesternek.
„A első pillanattól fogva nagyon 
szimpatikus volt számomra a gö-
döllői modell. Az utánpótlás bázisra 
fektetett hangsúly. Tetszett a szak-
mai koncepció. Remek a létesít-
mény. Csodálatos érzés itt lenni.” 
– kezdte mondandóját az 56 éves 
szakember.
„A játékot illetően egy kezdemé-
nyező, támadó futballt képviselő 
csapatot szeretnék látni a követ-
kező idényben. Én a labdatartásra 
épülő játékban hiszek, ezt igyek-
szem majd átadni a játékosoknak 

is a lehető leghamarabb. Az előző 
szezonban például nem lőtt elég 
gólt a csapat, nem voltak elég pon-
tosak, élesek a befejezések. Ezen 
is szeretnénk javítani. Éppen 
ezért jelenleg is tárgyalunk 
egy igazi befejező csatárral, 
akit szeretnénk mindenkép-
pen Gödöllőre hozni.” – vallott 
filozófiájáról és a játékoskere-
tet érintő tervekről az új veze-
tőedző.
Hevesi Tamás a legmagasabb 
fokozatú, UEFA Pro Licences 
edzői papírokkal rendelkezik. 
Korábban, az énekesként is 
ismert edző, több ízben is dol-
gozott női csapatoknál. A Fe-
rencváros női felnőtt csapatát 
6 éven át vezette (2004-08 és 
2009-11), emellett a női U-17-
es válogatott szövetségi edző-
je (2012) is volt. A férfi NBI-ben 

is dolgozott, a REAC 
együttesénél (2008-09), 
míg legutóbb az NBIII-as 
Pénzügyőr SE alakulatát 
vezette 2018-ban.
„Elhivatottsága és szen-
vedélye tökéletesen be-
leillik a rendszerünkbe. 
Emiatt gyorsan sikerült 
közös nevezőre jutnunk 
a tárgyalások során. Úgy 
éreztem szüksége van 
a csapatnak egy olyan 
edzőre, akire felnézhet-

nek, motiválni és lelkesíteni tudja 
őket. Természetesen a szakmai fel-
készültsége mellett.” – nyilatkozta 
Rózsavölgyi Sándor az új trénerrel 

kapcsolatban.
„Szeretném, hogy a régió amatőr 
válogatottja legyünk. Ez a hosszú-
távú koncepciónk, még pedig a he-
lyi kötődésű fiatalokra építve, illetve 
az olyan játékosokra, akik a felnőtt 
futballba belépve valamilyen oknál 
fogva nem jutnak el a profi ligákig. 
Őket szeretném visszahozni, visz-
szacsábítani hozzánk. Az amatőr 
jelző pedig nálunk leginkább a fi-
zetést illeti, de az infrastruktúrában 
és futballkultúrában abszolút sze-
retnénk profi mentalitást képviselni. 
Hosszú távon pedig egy NBIII-as 
csapat a cél. Ennek az alapjait rak-
juk le most – zárta szavait a szak-
osztályvezető.

Folytatódott az éremeső a Gödöllői rC strandröplabdázóinál

Vecsey Fanni bronzérmes 
a felnőttek között

A dobogó összes fokán 
állt gödöllői játékos 

u18-ban

Hevesi Tamás leTT a Gödöllői sK új vezeTőedzője
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A CAFE MI úJSáG GöDöLLő 
LEGIRODALMIBB KáVéZÓJA KIADÓ

a Gödöllői Városi Könyvtár földszinti közösségi terében.
A bejáratott törzsközönség már nagyon várja új gazdáját.
Ha szeretnéd magad megvalósítani, itt megteheted! Egy 
stabil intézményi hátteret biztosítunk a sikeredhez, vala-
mint:
- városközponti, frekventált helyet
- modern, kávéházi kialakítás és designet
- kedvezményes bérleti díjat
- közvetlen kapcsolatot a könyvtárral:
- zöld terasz és udvar használata egész nyáron
- évi 500 rendezvény 
- kulturális találkozóhelyszín
- közösségi iroda a térben
- irodalmi programok közös szervezése
Könyv és Kávé – a tökéletes keverék. 

A bérbevétel feltételeiről részletes tájékoztatást a 20/2510-
1333-as telefonszámon adunk.
A pályázatokat rövid bemutatkozással, tervekkel 2020. júli-
us 31-ig a fothy@gvkik.hu címre várjuk!

tájéKoztatáS 
igazgatási szünetről 

tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy 
a képviselő- testület február 13-ai ülésén meghozott 

döntés alapján 
2020. július 27. és 2020. augusztus 7. között 

igazgatási szünet lesz 
a gödöllői Polgármesteri hivatalban 

a rendes szabadság kiadására. 

BÉRBEVÉTELI FELHÍVÁS
Gödöllő polgármestere pályázatot hirdet

nagykorú magyar állampolgár számára, aki
-a meghirdetés időpontjában nem rendelkezik Gödöllő város köz-
igazgatási területén beköltözhető állapotú lakóingatlan tulajdonjo-
gával vagy tulajdoni hányadával, amely jogosulttá teszi a lakóin-
gatlanban az életvitelszerű tartózkodásra a vele együtt élő közeli 
hozzátartozóival együtt, 
-Gödöllő város közigazgatási területén életvitelszerűen lakik vagy 
a városban tevékenységet folytató munkáltatónál munkaviszony-
ban foglalkoztatott, és nem rendelkezik bérlői, bérlőtársi joggal 
költségelvű, vagy piaci lakbérrel bérbe adott önkormányzati tulaj-
donú lakásban, 

- akivel közös háztartásban élő, vele együtt költöző közeli hozzá-
tartozó tényleges jövedelme alapján igazolható, hogy a lakás lak-
bérét fizetni és fenntartási költségeit viselni tudják, 
- a meghirdetett lakás nagysága eléri, vagy meghaladja a pályázó 
és a vele együtt költöző közeli hozzátartozók létszámát, figyelem-
be véve a méltányolható lakásigény mértékének alsó határát. 
A rendelet 4. §-a alapján az egyszobás lakás maximum 2 fő, más-
fél szobás lakás maximum 3 fő, két és félszobás lakás maximum 5 
fő részére adható bérbe.

– Kossuth L. u. 54. II/8. (55 m2 egy szoba + 1 db félszoba, konyha, 
előtér, fürdőszoba, wc helyiségekből álló, összkomfortos), bérleti 
díj: 77.000 Ft/hó, közös költség: 4935 Ft/hó,
– Szabadság út 167/1. (65 m2 két szoba + 1 db félszoba, kony-
ha, előtér, fürdőszoba, wc, helyiségekből álló, komfortos), bérleti 
díj:91.000 Ft/hó, és
– Zombor u. 1. II/13. (28 m2, egy szoba, főzőfülke, előtér, fürdő + 
wc, helyiségekből álló, komfortos), bérleti díj: 39.200 Ft/hó, közös 
költség: 4620 Ft/hó, 
szám alatti önkormányzati tulajdonú lakások piaci elvű lakbér fize-
tése melletti, legfeljebb 3 éves határozott időtartamra (mely meg-
hosszabbítható) történő bérbeadását.
A szerződéskötés feltétele óvadék megfizetése (2 hónapnyi bérleti 
díj).
Egyéb pályázati feltételek: A résztvevők körére és fizetőképesség-
re vonatkozó feltételek.

A pályázatok benyújtásának módja: Formanyomtatvány kitöltése, 
valamint a szükséges dokumentumok csatolása levélben Gödöllői 
Polgármesteri Hivatal (2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.) ill. email-
ben nagy.noemi@godollo.hu címezve, valamint személyesen az 
ügyfélszolgálaton (Gödöllő, Petőfi tér 4-6. hétfő 8.00-18.00, szerda 
8.00-16.30).

A pályázatok beérkezésének határideje: 2020. július 22. 

Részletes tájékoztató és formanyomtatvány átvehető ügyfélfoga-
dási időben az ügyfélszolgálaton, letölthető a honlapról, érdeklődni 
lehet a 06-28-529-171-as telefonszámon Nagy Noéminél.
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Hirdetésfelvétel: a K&H Bank melletti helyiség (volt biztosító)

INGATLAN
+ KERESEK saját részre Gödöl-
lőn 1 vagy 2 szobás lakást azon-
nali készpénzes vevőként. Tel: 
06-30-228-0464
+ Gödöllőn az Irtványban 1500 
nm-es bekerített telek gyümölcs-
fákkal, szőlővel, málnával, 12 nm-
es faházzal 2 millió Ft-ért eladó. 
Érd: 06-30-858-6229, 06-30-362-
2270
+ Aszódon eladó 57 nm-es, 
2.emeleti, erkélyes lakás. 2 szo-
bás, cirkófűtéses, légkondicio-
nált, riasztóval ellátott, beépített 
konyhabútorral. Iár: 22,8 millió Ft. 
Tel: 06-20-416-5713 
+ Gödöllőn a Szabadka utcában 
eladó egy 54 nm+ 6 nm erkélyes, 
2 szobás, konvektoros, műanyag 
nyílászárós, 3. emeleti lakás táro-
lóval. 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. Köz-
ponthoz, óvodához, iskolához, 
buszhoz, HÉV-hez közel. Irányár: 
24.500.000Ft. Érdeklődni: 06-20-
241-0500
+ KERESEK saját részre Gödöl-
lőn eladó telket 600 nm-ig. Tel: 
06-70-282-4681
+ Gödöllőn a Kökény u. 36.sz. 
alatt 1043 nm-es panorámás épí-
tési telek eladó alsó részén kis 
házzal, ahonnan hivatalos lejárat 
van a Damjanich utcába. Villany, 
csatorna bevezetve. Víz az utcá-
ról bevezethető. Tel: 06-30-457-
6050 
+ Gödöllő kertvárosában, csen-
des utcában eladó egy 205 négy-
szögöles telek kis parasztházzal. 
A telek alkalmas ikerház építé-
sére is (vállalkozók érdeklődését 

is várom). A kis házikó több szo-
bával, WC-tusolóval felvonulási 
épületnek is alkalmas, még lak-
ható állapotban van. Érdeklődés 
SMS-ben a 06-20-551-2056-os 
számra. 
+ Eladó Gödöllőn a Palotaker-
ten egy 64 nm-es, kétszobás, 
erkélyes, kiváló adottságokkal 
rendelkező, szépen karbantartott 
lakás. Rezsiköltsége az egye-
di mérőórák kialakításának kö-
szönhetően kedvező. Az ingatlan 
infrastruktúrája kiváló, a város-
központ, az egyetem, a HÉV, a 
buszmegálló 5-10 perc alatt köny-
nyedén elérhető. Megvásárolható 
akár bútorozottan is. Irányár: 29.9 
mill. Ft. Telefon: 06-70-311-2791
+ Eladó Palotakerten 4 emeletes 
ház 3. emeletén egy 62 nm-es, 
erkélyes, redőnyös lakás. Ára: 
29.500.000 Ft. Tel: 06-30-7710-
967 
+ Eladó Gödöllő boncsoki részén 
egy 2szintes, 2nappali+ 3szo-
bás, 2fürdőszobás, téglából épült 
lakóház 120nm összterülettel 
1000nm-es telken. Az ingatlan 
zártkert megjelölésű, kerítve, vil-
lannyal ellátva. I.á.: 26 mFt 0620-
919-4870
+ Eladó Királytelepen egy 4 szo-
bás 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, összkom-
fortos, 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 dom-
bon 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 utcá-
ban egy ikerház 440nm-es telek-
résszel 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 örök-
lakás. 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, fel-
újított 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 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Blaháné úton 
kétszer 80nm-es, 3szoba ösz-
szkomfortos, külön bejáratú, két 
utcára néző családi ház 80nm-es 
szuterénnel. I.á.: 55 mFt 0620-

919-4870

ALBÉRLET KIADó
+ Kiadó lakás 60 nm-es a 4.eme-
leten, 2 szobás 100.000 Ft/hó + 
rezsi + 1 havi kaució. 06-20-281-
3830
+ Kiadó 1 szobás, bútorozott la-
kás Gödöllő belvárosában hosz-
szútávra. Érdeklődni lehet a 06-
28-414-979 telefonszámon 
+ Palotakerten a négyemelete-
sekben 62 nm-es, felújított, 2 szo-
bás lakás hosszútávra megbíz-
ható, leigazolható bérlőnek kiadó 
közj. szerződéssel. 125.000 Ft + 
2 havi kaució szükséges. Érd: 06-
30-911-8352 
+ Gödöllő központjában a Dózsa 
György úton 3 szobás, erkélyes, 
bútorozatlan lakás kiadó egyedi 
fűtéssel. Tel: 06-30-9519-619 
+ Kiadó hosszútávra Palotakerten 
4 emeletes ház 3. emeletén egy 
62 nm-es, erkélyes, redőnyös, 
frissen festett, új padlószőnyeges 
lakás külön tárolóval. Ár: 90.000 
Ft/hó + 1 havi kaució + rezsi. Tel: 
06-20-294-9168 

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

ÁLLÁS
+ A Gödöllői Kastélykert óvo-
da óvodapedagógust keres. 
Érdeklődni: Gambárné Szántai 
Ildikónál a 06/20-917- 33 22-es 
telefonszámon vagy e-mailben: 
martinovicsovoda@gmail.com
+ A Gödöllői Mesevilág Bölcsőde 
a Közalkalmazottak jogállásáról 



2020. július 7.20 gödöllői szolgálat hirdetés



hirdetés2020. július 7. gödöllői szolgálat 21

szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
20/A. § alapján pályázatot hirdet 
CSECSEMŐ- ÉS KISGyER-
MEKNEVELŐ munkakör betöl-
tésére. A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határozatlan 
idejű közalkalmazotti jogviszony. 
Foglalkoztatás jellege: Teljes 
munkaidő. A munkavégzés he-
lye: 2100 Gödöllő, Kossuth L. 
út 5-7. A munkakörbe tartozó, 
lényeges feladatok: csecsemő- 
és kisgyermeknevelői feladatok 
ellátása. Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és 
a juttatásokra a Közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadók. Pályázati feltételek: 
Felsőfokú képesítés, csecsemő- 
és kisgyermeknevelő, magyar ál-
lampolgárság, büntetlen előélet. 
A pályázat elbírálásánál előnyt 
jelent: Főiskola, csecsemő- és 
kisgyermeknevelő, csecsemő- és 
kisgyermeknevelő. - Legalább 
1-3 év szakmai tapasztalat. A 
munkakör betöltésének időpont-
ja: 2020.09.01. A pályázat benyúj-
tásának határideje: 2020.07.24. A 
pályázati kiírással kapcsolatosan 
további információt Pálfi Sándor-
né nyújt a 06-28-410-566 telefon-
számon. A pályázatok benyújtá-
sának módja: Személyesen: Pálfi 
Sándorné intézményvezetőnél, 
vagy a mesevilag.bolcsode@
gmail.com email címre. A pá-
lyázat elbírálásának határideje: 
2020. 08.10.
+ SZAKKÉPZETT FÉRFI BE-
TEGÁPOLóT keresünk Kerepe-
sen nappali munkára (reggel 8 
órától este kb 19 óráig) heti több 
alkalomra, hosszabb távon. Érd: 
06-30-577-9661
+ Munkaidő pótlékkal műanyag 
feldolgozó gödöllői kft. felvesz 
BETANÍTOTT MUNKÁSOKAT, 
SZERSZÁMKÉSZÍTŐT, KAR-
BANTARTóT és FRöCCSöNTŐ 
GÉPBEÁLLÍTóT. Nyugdíjasokat 
is szívesen fogadunk. Érd: 06-20-
9423-112, www.plastexpress.hu 
+ 20 éve működő gödöllői mű-
helyünkbe AUTóSZERELŐ kol-
légát keresünk! Bejelentett 8 órás 
állás, bérezés megegyezés sze-
rint! Jelentkezni a +3630-4666-
930-as telefonszámon, illetve a 
pfgautokft@gmail.com e-mail cí-
men lehet. 
+ Gödöllő és környéki munka-
helyre a Fest-Tamás Kft. felvesz 

szobafestő-mázoló szakmunká-
sokat azonnali kezdéssel. Magas 
bérezés, bejelentett munkahely. 
2-3 fős brigádok jelentkezését is 
várom. 06-20-435-9650
+ Bejárónői, betegápolói munkát, 
illetve takarítást vállalok alkal-
manként vagy rendszeresen. Ér-
deklődni: 06-70-223-5568

SZOLGÁLTATÁS
+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 
50 nyelven, anyanyelvi, diplo-
más, gyakorlott szakfordítókkal! 
Kedvezményes árak. I.L.I For-
dítóiroda, 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, sövény-
vágás, bozótirtás, fűnyírás, fűka-
szálás. Füvesítés, gyepfelújítás, 
vegyszeres gyomirtás. Rotációs 
kapálás. Gyepszellőztetés. Met-
szés. Ágak, levelek elszállítása. 
Ereszcsatorna tisztítás. Kertta-
karítás. Kerítésfestés. Gépi per-
metezés. Kerti tavak tisztítása. 
Talajfúrás. 06-30-747-6090 
+ KöNyVELÉS, cégalapítás, 
munkabérszámfejtés, tanács-
adás. Irodák: Gödöllő, Szada. 
Tel: 30/592-1856, 30/508-1380, 
28/784-752 
+ VÍZ-, GÁZ-, KöZPONTIFŰ-
TÉS-SZERELÉS, fürdőszobák, 
régi fűtési rendszerek, vízveze-
tékek felújítása. CIRKóK, GÁZ-
KÉSZÜLÉKEK, KONVEKTO-
ROK karbantartása felújítása, 
javítása. Tel: 06-20-9527-289, 
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 BON-
TÁS NÉLKÜL. Tóth Tamás 06-
70-502-5620
+ LAKÁSOK, IRODÁK KöL-
TöZTETÉSE, lomtalanítás. Pia-
nínó-, páncélszekrény szállítás. 
Hétvégén is. NEER TEHER 06-
70-648-7660
+ DUGULÁS ELHÁRÍTÁS fal-
bontás nélkül. Ázások csőtöré-
sek megszüntetése. Vécék tar-
tályok csapok szifonok cseréje. 
Csatorna kamerázás. VÍZSZE-
RELÉS. 06-20-491-5089
+ SZOBAFESTÉS - MÁZO-
LÁST, TAPÉTÁZÁST vállalok 
sok éves szakmai tapasztalattal, 
ingyenes felméréssel. 06-20-
325-4944 
+ VÍZSZERELÉS. Csapok, szi-

fonok, WC-k, WC-tartályok, zu-
hanytálcák stb. cseréje. Új veze-
tékek kiépítése, régiek cseréje. 
Hétvégén is hívható: 06-20-412-
0524
+ 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 
+ Azonnali kezdéssel vállalok 
HÁZÉPÍTÉST teljes kivitele-
zéssel, KŐMŰVES MUNKÁT, 
BURKOLÁST, VÍZSZERE-
LÉST, TETŐJAVÍTÁST! Tel: 
06-70-361-9679 
+ TETŐFEDÉS Régi és új te-
tők javítása, tetőszerkezeti 
munkák, tetőfedés, ácsmunka, 
bádogos munka, ereszcsator-
na, Lindab tetőfedés, lécezés, 
fóliázás, ereszdeszkák, madár-
deszkák festése, palajavítások, 
kúpcserép lekenése, leszögelé-
se. Bármilyen kisebb javításokat 
is vállalok. Nyugdíjasoknak 10% 
kedvezmény! Érdeklődni: 06-30-
526-8532 
+ Több, mint 25 éves gyakorlat-
tal, leinformálható, jó referenciá-
val rendelkező VÍZ-GÁZ-FŰTÉS 
SZERELŐ várja a felújulni vágyó 
fürdőszobák, konyhák, nappalik 
és egyebek jelentkezését. Ha 

fontos, hogy elsőre jó legyen! 
Tel: 06-30-267-0334 
+ Lapra szerelt bútorok ösz-
szeszerelése, csillárok, kar-
nisok fali polcok felszerelése, 
egyedi méretű kis bútorok ké-
szítése, javítása. Ezen kívül 

kisebb felújítási munkák elvég-
zése. Hívjon bizalommal: 06-20-
9463-409
+ 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
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EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS
+ Gyógypedikűr: tyúkszem, 
szemölcs, bőrkeményedés, 
vastag benőtt gombás köröm 
kezelése, ápolása. Talpmasz-
százs. óvakodjon a feketén 
dolgozó házaló kontároktól! 
30 év szakmai háttér. Bárándi 
József 06-20-532-7275

OKTATÁS
+ ANGOL és SPANyOL nyelv-
oktatást vállal FILMSZINK-
RON, könyvfordítás, vizsga-
előkészítés és korrepetálás 
területén jártas FIATAL, ta-
pasztalt nyelvtanár. Tel: 06-
70-559-3918 
+ Szaxofon oktatás: 06-30-
9446-816 

+ Matematika, fizika, kémia 
tantárgyakból korrepetálást, 
pótló vizsgára felkészítést vál-
lalok július 1-től, 5. osztálytól 
érettségiig. További érdek-
lődés és jelentkezés: 06-30-
908-4130.

ÜDÜLÉS
+ Kiadó apartmanok Horvát-
országban, Trogirnál. Csalá-
doknak és társaságoknak is 
kiváló. Közel a parthoz, nagy 
teraszok, teljes tengeri pa-
noráma, www.santafumija.hr. 
Érd: 06-20-467-4199

TÁRSKERESŐ
+ 60-as életvidám nő hosszú-
távra társát keresi 65 éves ko-
rig. Tel: 06-30-852-5467

ADÁS-VÉTEL
+ RÉGISÉG. Pappné Szilvia 
szakbecsüs díjtalan kiszál-
lással vásárol antik bútoro-
kat, festményeket, órákat, 
mindenféle szobrokat, vitrin 
dísztárgyakat, ezüstöt (hi-
bás és hiányos darabokat is), 
régi pénzeket, könyveket, bi-
zsukat és ékszereket, boros-
tyánt, mindenféle régiséget 
és HAGyATÉKOT. Legma-
gasabb áron vásárolunk első 
vevőként! Tel: 70/942-0806, 

20/465-1961 

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
+ AKKUMULÁTOR minden 
típusú gépjárműhöz szaküz-
letünkben vagy kiszállítással. 
Szolgáltatásaink: beszerelés, 
bevizsgálás, töltés-mérés, 
szaktanácsadás. Minőségi ak-
kuk, új akciók. Gödöllő, Dózsa 
Gy. út 50. (Temetővel szem-
ben) 06-30-536-4300, 28/611-
728 www.akkugodollo.hu 

EGyÉB
+ Vásároljon HAMISÍTAT-
LAN, OMME zárszalagos 
mézet közvetlenül a terme-
lőtől! Repce, Akác-, Hárs-, 
Akác-hárs-, Napraforgóméz. 
720ml-es csavaros tetejű be-
főttes üveget cserébe elfoga-
dok. Házhoz szállítás. Szabó 
Méhészet Gödöllő, Lovas u.3. 
28/417-913 
+ MÉZET közvetlenül a terme-
lőtől, a Ludányi Méhészetből! 
Akác-, Virág-, Hárs-, Gesz-
tenye-, Repce krém-, Lépes-
méz, Propolisz, Virágpor és 
Dióbél kapható. 3kg fölött ház-
hoz szállítjuk.06-30-9891-721 
+ Kedves Olvasó! Eltartási 
vagy életjáradéki szerződést 
kötnék olyan idős személlyel, 
aki segítségre, esetleg ellá-
tásra szorul. 06-30-252-0492 
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PatÓCs aUtÓház
2100 Gödöllő, Rigó u. 10.
+36-28-515-710, skodaertekesites@patocsauto.hu
www.patocsauto.hu


