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Január 22-én ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját.
Idén a járványügyi szabályok miatt erre is csak az online térben kerülhetett sor, ott ahol a gödöllői művészeti csoportok is igyekeznek jelen lenni és minden
nehézség ellenére művészeti programokkal, színházi
bemutatókkal, koncertekkel, kiállításokkal szolgálni
a kultúrát, a közönséget. Online követhettük nyomon
az Emberi Erőforrások Minisztériumának ünnepségét
is, amelynek keretében Fekete Péter kultúráért felelős
államtitkár a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs
Központot Minősített Könyvtár címmel tüntette ki, és itt
tekinthettük meg azt a produkciót is, amit az Urban Verbunk a Magyar Kultúra Napja tiszteletére osztott meg a
közönséggel.
(írásaink a 10. és a 11.oldalon)
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Holland várostervezőből
A természet szépségeiből sok művész merít ihletet, ki fotón, ki festményként örökíti meg. Arthur Meyer
számára a Gödöllői-dombság, a
búzamezők, a Mátra távolról felsejlő vonalai és felhők nem csak a
vászonra kívánkozó képet jelentik,
hanem harminc évvel ezelőtt gyökeres változást is hoztak az egykori
várostervező életébe.

– Már gyerekkoromban is rajzoltam, később pedig autodidaktaként tanultam meg festeni,
először akvarellel, majd később
olajjal – mesélte. – Mindig is
az impresszionisták vonzottak.
Édesapámnak volt egy Monet
albuma, minden nap azt nézegettem. A másik kedvencem
egy a barbizoni iskolát bemutató könyv volt. Ebben nagyon
sok magyar festő munkáival
találkoztam, például Paál LászSz. Jánosi Erzsébet, a
lóéval, Mednyánszky BertalaLevendula Galéria tulajnéval… Kisgyermekként mindig
donosa és Arthur Meyer
csodálkoztam ezeken a furcsa
neveken. De először a fotózás
volt a szerelem, persze akkor is
a tájképek és a felhők adták a témát.
– Hogyan kerültél Gödöllőre?
– Amszterdamban ismerkedtem meg hettem… Amikor ide jöttem, az erdők,
a volt felségemmel, és mivel ő nem a dombság, ami itt körülvett, az, hogy
akart Hollandiában élni, én jöttem Gö- ellátok a Mátráig, nagy élményt jelendöllőre. Bár eredetileg várostervezés tett. Itt találtam meg a kapcsolatot a tertanultam, ez igazából sosem vonzott. mészettel.
Mindennap kijártam az ErzséAmikor ideköltöztünk, marketinggel
kezdtem el foglalkozni, ami akkor még bet-parkba vagy a repülőtérre. Általágyermekcipőben járt Magyarországon. ban Lőrincz Ferenccel együtt mentünk,
– Mikor dőlt el, hogy festés lesz de Remsey András is jó barátom volt.
Ebben az időben még tagja voltam a
számodra az elsődleges?
Duflexnek, ahová Kresz Albert hívott
– Amikor az Erzsébet-parkban megmeg. Majdnem tíz évig voltam aktív tagfestettem az első képemet, amit azonja az egyesületnek. Itt ismertem meg
nal el is adtam. Akkor szárnyakat kapLőrincz Ferencet is. Egy ideig ment
tam, tudtam, hogy célba értem. Egész
együtt a fotózás és a festés, de azután
életemben festő akartam lenni, de vis�már nem. Ma pedig a digitális fotózás
szatartott, hogy mindenki azt mondta,
egyáltalán nem vonz. Én inkább lefeshogy ebben nincs pénz. És ez igaz is.
tem, amit látok. Szeretek kint dolgozni
De nem ez a lényeg!
a természetben. Az ott készült képek
Korábban Hágában és Amszterdam- egész mások, mint amik fotó alapján a
ban laktam. Mindkettő város volt, ne- műteremben születnek meg. Leginkább
kem pedig nem volt autóm, nem tud- pasztellel festek, amivel elég gyorsan
tam elmenni a szép helyekre festeni. A lehet dolgozni.
városban csak az eget, a felhőket fest-

Arthur Meyer
– Ezek szerint nem csak új otthont, hanem új hivatást is találtál itt.
Hogyan emlékszel a harminc évvel
ezelőtti Gödöllőre?
– Az első pár évben a nyelvet kellett
elsajátítanom. Ez leginkább akkor gyorsult fel, amikor a lányom megszületett.
Nekem Gödöllő nagy változás volt a
korábbi életemhez képest. Itt éreztem
meg, hogy én nem vagyok városi ember. Gödöllő akkor még sokkal falusiasabb volt, mindenki mindenkit ismert,
az emberek segítettek egymásnak. Ez
nagyon tetszett. Ehhez hozzájött, hogy
a Duflexben közösséget is találtam, bár
én igazából nem vagyok közösségi ember. A festés magányos elfoglaltság.
– A festészetnek köszönhetően
azonban új barátokra találtál.
– Amikor először mentem el a Levendula Galériába, meglepődtem, mert
olyan pici helyen volt… Nagyon megszerettem, jól érzem magam ott, és
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gödöllői festőművész
nem csak a munka, hanem az emberi
kapcsolatok is fantasztikusak.
– Ha jól tudom, mostanában a saját kerteden is sok dolog kívánkozik
vászonra.
– Úgynevezett alternatív kertem van,
ami hátul tiszta dzsungel. Nekem ez
kell: rengeteg növény, madár, bogár,
lepke.
– Van olyan képed, aminek nem a
természet a témája?
– Vannak portrék, aktok, de azokat
nem nagyon szoktam bemutatni. Nekem a táj a fontos, a felhők és az ég. És
van egyfajta spirituális mikrokozmosz,
amikor a háttér majdnem absztrakt, és
a középpontban pedig egy realisztikus
növény. Én magamnak festek. Ha ez
másnak is tetszik és el is tudom adni,
az plusz.
– A természeten és a festésen kívül
mi az, ami számodra örömet jelent?
– Szeretem a zenét. A zene inspirál is
és Gödöllőn nagyon sok kiváló zenész
van. Nagyon sokat hallgatom a Bartók
Rádiót. Ha tehetném, minden nap mennék koncertre!

– A mostani időszak
a magányos munkának
kedvez, jelenleg nehéz
tervezni, de bizonyára van olyan elképzelésed, amit szeretnél
megvalósítani.
– Szeretnék S. Fehér Anna keramikusművésszel egy közös kiállítást. Az ő csodás kerámia
madarai, és az én képeim
jól kiegészítenék egymást.
Ezt a múlt évben szerettem
volna megvalósítani, de a
Covid-járvány miatt nem sikerült. Jó lenne, ha idén tavasszal sor kerülhetne rá!
Korondi Judit

közélet
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Miért lyukas
az állomás
főépülete?

Mióta elkészült, azóta okoz fejtörést a vonattal közlekedőknek, hogy mik azok a lyukak
a vasútállomás épületének homlokzatán. A válasz egyszerűbb, mint azt sokan gondolnák: díszítések. Funkciójuk nem egyéb, mint megtörni
a homlokzat egyhangúságát. Attól nem kell tartani, hogy az építmény emiatt beázik – mint azt
sokan feltételezték –, mivel a dupla burkolat ezt
megakadályozza.
Mint megtudtuk, a Királyi Váró mellé szándékosan került egy letisztult, egyszerű épület, ami
mellett érvényesül a különleges műemlék.

Még sötétek
maradnak a
lámpák

Jó hír a vonattal
közlekedőknek,
hogy lassan a végéhez közeledik
az új váróterem
kialakítása. Információink szerint,
hamarosan
átköltözhet a jegypénztár az új épületbe.

A vasútfejlesztés részeként megvalósuló Állomás utcai csomópont kialakításának jelentős része még decemberben
megvalósult, azonban még nincs vége a
területen zajló munkáknak. A hátralévő
burkolati munkák a téli hideg időjárás miatt nem végezhetők el, ezekkel még várni
kell. A befejezésre és a forgalomirányító
jelzőlámpák bekapcsolására várhatóan a
tavasz folyamán kerül sor.

Közvilágítás:
gyorsabb
reakciók

Visszatérő gödöllői probléma a közvilágítás rendszeres meghibásodása,
aminek a kijavítása sokszor heteket
vesz igénybe. Egy a napokban beépítésre került berendezés segíthet a
problémán.
A szolgáltató ugyanis olyan szerkezetet épített be a rendszerbe, ami azonnal
jelzi a központ felé, ha a területen bármilyen okból áramszünet lenne. Ezzel
próbálják az áramszünetek hosszát
csökkenteni.
Jelenleg Gödöllőn – kísérleti jelleggel
– három helyen telepítettek ilyen szer-

kezetet:
Máriabesnyőn,
a
Szilhát-Szőlő-Szt. János utcai
részen és az Ipari Park területén.
Új rendszer vezérli a közvilágítás ki
és bekapcsolását is. A helyi vezérlésre
való átállás technikai okok miatt nem
volt lehetséges, ezért a szolgáltató az
önkormányzat szakembereivel egyeztetve az úgynevezett budapesti kódolá-

sú vevőt építette be, ami szintén reagál
a fényviszonyok változására.
***
Közvilágítási hibabejelentő: 06/28-520-873., e-mail: kozvilagitas@elcotech.hu
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Oktatási támogatások:
a Hajós iskola kimaradt
Örömmel olvastuk a múlt év végén
szinte egymást követően megjelenő
állami támogatásokról, amelyekből
városunk két egyházi oktatási intézménye is részesült. Míg a Gödöllői
Református Líceumnak 3 milliárd
forintot ítélt meg a kormány, addig
a Gödöllői Premontrei Apátság 3,35
milliárdot kapott hitéleti és köznevelési célú beruházásainak támogatására. Örömmel vettük a két rangos
egyházi intézmény fejlesztésének
lehetőségét, viszont többen szomorúan könyvelték el, hogy az évek óta
rossz állapotban lévő Hajós Alfréd
Általános Iskola támogatása nem
került a kormány napirendjére. A komoly statikai gondokkal küzdő intézményben 670 diák tanul.
Hohn Krisztina országgyűlési képviselő december 14-én a parlamentben
arra szeretett volna választ kapni, mikor kerülhet sor az állami fenntartású
intézmény felújítására.
Rétvári Bence, az EMMI miniszter-helyettesének válaszából azonban
úgy tűnik, az intézmény továbbra is
csak a pályázatokban bízhat.

Bár a Hajós Alfréd Általános Iskola is 2013-ban állami fenntartásba
került, Gödöllő Város Önkormányzata három nyertes pályázattal segítette az iskola tornacsarnokának
felújítását.
Az önkormányzat nyertes pályázatainak eredményeként valósult meg a
tetőszerkezet és padlószerkezet felújítása, a világítás korszerűsítése, a té-

relválasztó függöny felújítása, valamint
a homlokzati szigetelés és nyílászárók
cseréje. A bruttó 155,9 millió forint értékű fejlesztéshez az önkormányzat br.
46,8 millió önrészt biztosított.
Sajnos az önkormányzat csak a tornacsarnok felújítására pályázhatott,
mivel az intézmény állami tulajdonban
van, így az intézmény oktatási területeinek felújítására a jogszabályok nem
adnak lehetőséget.
(kj)

A lakosság is érezni fogja az önkormányzati
Nehéz év elé néznek a hazai telepüelvonások következményeit
lések, és nincs ez másként Gödöllőn
ügyi ellátásnak. Ha ez nincs, ezek
a szolgáltatások kerülnek veszélybe.
120 millió forinttól esik el a város
amiatt, hogy a kormány elvonta a
gépjárműadót, az ingyenessé tett
parkolással pedig újabb 100 millió
forintot vett ki a város kasszájából.
És jöjjön egy újabb 100 millió
forintos tétel: a járvány idején az
önkormányzatokra kirótt, védekezéssel kapcsolatos feladatok en�nyit emésztettek fel.
Nehezíti a helyzetet, hogy a kieső
bevételek kompenzálására sincs lehetősége a városnak, mivel a kormány
megtiltotta az önkormányzatoknak a
helyi adók rendszerének átalakítását,
valamint az önkormányzat által meghatározott díjak emelését és újak kivetését. Így többek között 60 millió forinttól esik el Gödöllő, mert a vonatkozó
kormányrendelet miatt nincs lehetőség

sem, miután a kormány koronavírus-járvány miatti intézkedései következtében a tervezettnél közel 1,5 milliárd forinttal kevesebből gazdálkodhat
az önkormányzat. Gödöllő esetében
közel ennyit tesz ki az az összeg, ami a
kormány által az önkormányzatokra kirótt feladatok kiadásaiból, az adórendszert érintő intézkedésekből, valamint
az elmaradt bevételekből tevődik ös�sze.
A kieső tételek közül legjelentősebb
a kis- és középvállalkozások Iparűzési
adójának felezése , ami Gödöllő esetében 450 millió forintot vesz ki az önkormányzat büdzséjéből. Az iparűzési
adó adja a város saját bevételeinek
jelentős részét, ebből működtetik a
közszolgáltatásokat, a közvilágítástól
a hulladékkezelésen át az utak karbantartásán keresztül a tömegközlekedésig, ez teremti meg a hátterét a
szociális, gyermekjóléti és egészség-

a parkolási rendszer átalakítására, és
szintén 60 milliós kiesést jelent, hogy
a kormány döntése miatt nincs lehetőség a 3,5 t feletti gépjárművek esetében az úthasználati díj bevetésére.
Ám, amit nem szabad a településeknek, szabad a kormánynak: januártól
öt új magyarországi közút szakasz került át a fizetős kategóriába.
A koronavírus-járvány miatt nem
csak Magyarországon, hanem Európa szerte nehéz helyzetben vannak a
települések. Ám a válságkezelés nem
mindenhol elvonást jelent. Az osztrák
alsóház 1,5 milliárd eurós segélycsomagot szavazott meg a koronavírus
miatt nehéz helyzetbe került önkormányzatoknak, Németország pedig 80
milliárd eurót szán erre a célra. Spanyolország sem hagyja magára a településeket, ott külön alapot hoztak létre, míg Hollandiában az állam pótolja
a településeknek a covid miatti hiányt.
(ny.f.)

közélet

Koronavírus-járvány:

Hogyan tovább?

Várhatóan a héten dönt a kormány arról, hogyan változnak a
járványügyi intézkedések február
8-át követően. Ám Orbán Viktor
miniszterelnök a múlt heti rádiónyilatkozatában arra utalt, a kormány saját hatáskörben két héttel
meghosszabbíthatja a jelenlegi
szabályok hatályát, ezt követően
pedig elkezdődik a parlament tavaszi ülésszaka, és az országgyűlés dönthet a továbbiakról.

Az már biztos, hamarosan – a
tervek szerint február közepén –
jön az oltási igazolás, ami előnyöket jelent majd azok számára, akik
megkapták a koronavírus elleni
védőoltást, vagy átestek a fertőzésen. Erről Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter
beszélt a kormányinfón, ám arról,
hogy ez milyen jogosítványokat ad
majd a tulajdonosának, még nem
döntött a kormány.		
KJ
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Zombor Levente, a Talamba ütőegyüttes
vezetője: „Még nem regisztráltam, mivel nem
tartozom a veszélyeztetettek körébe és emiatt
úgyis csak az utolsó szakaszban fogok sorra
kerülni. De, ha nem változik a helyzet, az oltás
mellett fogok dönteni. Ha szeretnék ismét koncertezni, utazni, akkor ez lesz a megoldás. Bízom benne, hogy a következő időszakban több
információt kapunk a vakcináról és az oltás menetéről.”

Gödöllőn is

megkezdődött az oltás
Egyre nő a koronavírus elleni
oltásra regisztrálók száma, az
egészségügyi dolgozók egy része pedig már meg is kapta az
első vakcinát. A Tormay Károly
Egészségügyi Központ igazgatóját, dr. Dunai Györgyöt kérdeztük
a tapasztalatokról.
– Január 14-15-én a kistarcsai
Flór Ferenc Kórházban kapták
meg az első oltást azok a dolgozóink, akik igényelték. Ezt jelölték
ki oltópontnak. A második oltásra
három hét múlva kerül sor. Dolgozóink közel nyolcvan százaléka jelezte az igényét.
– Milyen tapasztalatokat szereztek?
– Eddig senki sem jelzett semmiyen problémát, mellékhatást
az oltással kapcsolatban.
– Várható, hogy a Tormay is
oltópont lesz?
– Arról, hogy hol lesz Gödöllőn
oltópont még nincs információ,
de mi úgy készülünk, hogy kije-

lölhetik erre a feladatra az intézményt. Ha ezzel kapcsolatban
lesz információ, arról honlapunkon tájékoztatni fogunk.
– Az elmúlt időszakban többször is fennakadást okozott az
ellátásban a kollégák megbetegedése, illetve az átirányítás.
Mi a helyzet jelenleg?
– Ez a probléma megszűnt,
most a Covid miatt nem kellett leállítani szakrendelést.

Csikós Hanna, a Gödöllői Ifjúsági Testület
vezetője: „A napokban fogok regisztrálni, eddig
még nem volt rá időm. De mindenképpen be fogom oltatni magam, mert szeretném ha végre
minden visszaállna a régi kerékvágásba.”

***
A Tormay Károly Egészségügyi
Központ mellett az Egyesített
Szociális Intézményben is megtörtént a felmérés, hogy a dolgozók és a gondozottak közül ki kér
oltást, arról azonban lapzártánkig
még nem kaptak tájékoztatást,
hogy az oltásra mikor és hol kerül
majd sor.
Ugyanez a helyzet a Forrás
Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központban is.

Dudás Erzsébet, pedagógus: „Igen, már regisztráltam is. A normál influenza ellen nem
szoktam beoltatni magam, van valamiféle ellenérzés bennem, de a jelenlegi helyzet mindent
felülír. Tehát mindenképpen beoltatom magam.”
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Brutális támadás a gödöllői HÉV-en
Lapzártánk idején még folyik a hajtóvadászat az
ellen a férfi ellen, aki
január 19-én kora reggel a gödöllői HÉV
Szilasliget és Gödöllő, Erzsébet-park
közötti szakaszán
megtámadta a szerelvény 3. kocsijában
egyedül utazó nőt, és
megpróbálta megerőszakolni. Mivel a nő ellenállt, brutálisan összeverte. A sértett a Kalória
Nonprofit Kft. munkatársa, édesanya.
A támadó 20-25
éves, kb. 160 centiméter magas, vékony testalkatú férfi, az elkövetéskor
orrot és szájat eltakaró maszkot, fekete
kötött sapkát, tejeskávé színű szövetdzsekit, terepmintás tréningnadrágot és
fekete cipőt viselt.
Az elkövető azonosítására és felkutatására nyomozócsoport alakult. A 10
fős egység tagjai folyamatosan gyűjtik
az adatokat, információkat. Nehezíti a
felderítést, hogy az áldozaton és a sze-

relvény vezetőjén kívül
szemtanút egyelőre
nem sikerült felkutatni.
A Gödöllői Rendőrkapitányság
kéri, hogy aki a
támadóval, vagy
a bűncselekmén�-

A brutális támadás nagy felháborodást
váltott ki, nem ez az első eset, hogy a
gödöllői
H É V- e n
támadás
éri az utasokat. Dr.
Gémesi
György

Az esettel kapcsolatban online
sajtótájékoztatót tartott Gödöllőn
Hohn Krisztina országgyűlési képviselő. Bejelentette: kezdeményezi, hogy a HÉV kocsijait lássák el
kamerákkal épp úgy, mint a vasúti szerelvényeket, és a HÉV valamennyi
megállójába kerüljenek kamerák az ilyen
és hasonló esetek megelőzése érdekében. A képviselő asszony ennek érdekében felveszi a kapcsolatot a MÁV-HÉV Zrt-vel és az
érintett települések vezetőivel is.

nyel kapcsolatban
érdemleges információval rendelkezik, hívja a
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-1236-2883 telefonszámon, illetve tegyen
bejelentést a Telefontanú 06-80-555-111
zöldszámán, a 107 vagy a 112 központi
segélyhívó szám valamelyikén.

polgármester
személyesen
is
meglátogatta a súlyos
sérüléseket
szenvedett
nőt, aki a Kalória Nonprofit Kft. egyik
munkatársa. Gödöllő polgármestere az
ügyben levélben fordult a MÁV-HÉV Zrthez és partnerséget ajánlott ahhoz, hogy
a gödöllői HÉV megállókba szereljenek
fel kamerákat.
(bd)

Egyetem: Cél a jó együttműködés
A Szent István Egyetem Facebook-oldalán online sajtótájékoztató keretében mutatkozott be a Magyar Agrár- és
Élettudományi Egyetem kuratóriuma: A kuratórium elnöke
Csányi Sándor, az OTP Bank elnök-vezérigazgatója, és
tagjai Nagy István agrárminiszter, Horn Péter, rector emeritus, az MTA rendes tagja, Bedő Zoltán, az MTA rendes tagja és Lázár János országgyűlési képviselő, a mezőhegyesi
Nemzeti Ménesbirtok állami feladatainak koordinálásáért
felelős kormánybiztos ismertették az átalakulással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, terveket.
A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemre a diákok továbbra is állami finanszírozásban kerülnek majd
be. Csányi Sándor azt kijelentette, olyan diákokat akarnak képezni, akik a legkorszerűbb ismeretekkel rendelkeznek, mivel ma olyan szakemberek kellenek, akik agrárfókuszúak, de ha kell, képesek gyorsan váltani. Ezért
az agrár ismereteken túl a gazdálkodási és digitális ismeretek elsajátítására kell helyezni a hangsúlyt.
Csányi Sándor az alapítványhoz került Gödöllői Királyi Kastély kapcsán elmondta, szeretnék felújítani a még
romos részeket, és azt, hogy az épület bázisa legyen a
konferenciaturizmusnak és más társadalmi eseményeknek. Bíznak benne, hogy az ehhez szükséges források
rendelkezésre fognak állni. Ezt követően lehet majd jövedelmezően üzemeltetni a létesítményt. Mint mondta,

mivel a kastélyban Gödöllő városa is tulajdonos, már felvették a kapcsolatot dr. Gémesi György polgármesterrel, akivel
a több évtizedes ismeretség folyamán mindig jó kapcsolatuk
volt. Mint mondta, nem csak a kastély fejlesztése és üzemeltetése, hanem az átalakuló egyetem kapcsán is, jó együttműködésre számítanak, szeretnék, ha a város fejlődését
szolgálnák a közeljövő tervezett befektetései is.
Ezzel kapcsolatban dr. Gyuricza Csaba rektor kijelentette: az egyetem jó gazdája lesz a kastélynak.
Bővebben: szolgalat.com és Facebook-oldalunk

kitekintő
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Segítség a horvátországi
földrengés áldozatainak
Január elején földrengés
sújtotta
Horvátországot,
romba döntve több települést. Ennek kapcsán Ivo
Dujmic, Opatija polgármestere levélben fordult Gémesi György polgármesterhez, melyben két Zágráb
melletti település, Sisak és
Petrinja számára kér segítséget.
Bár a kormány elvonásai miatt Gödöllő is nagyon
nehéz helyzetben van, a
polgármester az áldozatok
és a mentési munkálatok
támogatására jelképes, 1500 eurós
azonnali segítség küldéséről döntött.

Gémesi György bejelentette, akik
szeretnének segíteni a földrengés áldozatainak, azok az önkormányzat számlájára utalhatnak:

Wageningen–Gödöllő:
Ökumenikus imahét
„Maradjatok meg szeretetemben,
és sok gyümölcsöt teremtek” – ez
a jelmondata az idei ökumenikus
imahétnek, amit szerte a világon
2021. január 17-24. között tartottak.
Gödöllőn a felekezetek saját
szertartásaik keretében imádkoztak, holland testvérvárosunkban,
Wageningenben online eseményekkel kapcsolódtak össze a felekezetek.
Wageningen ökumenikus
egyháztanácsa és a gödöllői imacsoport ez alkalommal
gyermekrajzok segítségével
létesített hidat a két város
között. Városunkból az ökumenikus imacsoport koordiná-

lásával jutottak el
a gyerekek rajzai
Hollandiába, onnan pedig lapzártánk után érkeznek meg Gödöllőre a gyerekek
alkotásai.
Wageningen kisfilmmel hívta fel
a gyerekek figyelmét az egység, a
szeretet megosztásának fontosságára. A videóhoz – ami Facebook-oldalunkon tekinthető meg
– Szabó Van der Voort Emma készített magyar feliratot.
K

12001008-00155330- 05900005
A megjegyzés rovatba írják be:
Horvátország támogatás.		

Gödöllői tapasztalatok segítik a
hajléktalanellátást
Csíkszeredában

Európa-szerte növekszik a hajléktalanok
száma, amihez hozzájárul a koronavírus gazdasági hatása. A probléma testvérvárosunkban, Csíkszeredában is komoly kihívás elé
állítja a szakembereket.
Csíkszereda szociális ügyekért felelős új
alpolgármestere, Sógor Enikő az előítéletek
helyett minél gyorsabb megoldásokat keres
az otthonukat különböző okokból elveszítő
személyek számára. Ennek érdekében még
decemberben, karácsony előtt együttműködést kezdeményezett a Gyulafehérvári Caritas ágazati igazgatójával, Péter Györggyel és
a gödöllői székhelyű Gödöllői Forrás Szociális
Segítő és Gyermekjóléti Központ, Hajléktalanok Átmeneti Szállásával, az intézmény Gödri
Miklós Szabolcs református lelkipásztor-szociális munkatársával.
Sógor Enikő javaslatára a gödöllői Forrás
több mint két évtizedes tapasztalatra épülő
szaktudását szeretnék beépíteni a csíkszeredai hajléktalanok ellátásába, főleg a személyre szabott gondozást, visszagondozást a társadalomba.
A jelenlevők megegyeztek abban, hogy a
fertőzés-fenyegetettség elmúlásával minél
korábban, ha lehetséges 2021 kora tavaszán
Gödöllőn folytatják a tapasztalatcserét. (n.)
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civil

Idén is tovább
adják a mosolyt
A járványhelyzet
nagy kihívás elé
állítja a civi szervezeteket is. A
Magyar Rákellenes Liga Gödöllői Alapszervezete számára ez
sem jelent akadályt. Kihasználva az online tér
adta lehetőségeket az új évben

is egymást érik a kezdeményezéseik. A Magyar Rákellenes Liga a
Relay for Life-hoz csatlakozva meghirdette az első Rákellenes Világséta (World Cancer Walk) magyarországi eseményét január 10-ére,
amibe természetesen a gödöllői csoport is bekapcsolódott, a tagok
nem csak a városban, hanem az ország több pontján túráztak, amiről
a Facebook-oldalukon lévő fotók is tanúskodnak.
Ezt újabb sportos kihívás követte, amihez bárki csatlakozhat. 2021ben, egy 21 napos kíhívást indítottak, ami február 4-én, a Rákellenes
Világnapon ér véget. Addig minden este 20 óra 21 perckor a Facebookon motivációs programmal jelentkeznek, majd február 4-én 18
órakor félórás közös online tornára várják az érdeklődőket. A tervek
szerint februártól ismét folytatódnak a Presszó szerdák, az események online lebonyolításában diák önkéntesek segítenek azoknak,
akiknek gondot jelent a Zoom használata.

Segít a református lelkigondozói szolgálat
A Gödöllői Református Egyházközségben továbbra is
segítséget nyújtanak a rászorulóknak a lelkigondozói szolgálat munkatársai a
28/410-191-es számon a következő időpontokban: hétfő:16-17 óra, kedd: 9-10 óra,
csütörtök: 17-18 óra, péntek:
8.30-10.30. Ezekben az időpontokban képzett önkéntesek vagy lelkipásztorok tartanak telefonügyeletet, akiket
bizalommal lehet hívni minden olyan ügyben, amiben
jól esik, ha meghallgatják az
embert, figyelmesen, együttérzően. Az irodai ügyintézés
időpontja nem változtak: hétfő 8-12, szerda 14-18 óra, illetve a 06/30-592-70-88-as számon elérhető az irodavezető.
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Emlékezés
dr. Fallenbüchl
Zoltánra
15 éve hunyt el dr.
Fallenbüchl Zoltán, Gödöllő díszpolgára. Tartalmas
életét tudományos
műveinek
sokasága
bizonyítja,
melyekkel országhatárokon átívelve
a történelemtudomány, a földrajztudomány területén
sok elismerést, tudományos címet,
fokozatot és kitüntetést kapott.
Anyai nagyapja,
Ambrus
Zoltán
(1861-1932)
író,
műfordító, kritikus
1897-től sok nyarat töltött Gödöllőn, petróleumlámpa fényénél írta a cikkeket, színikritikákat, sokszor innen járt
be dolgozni is.
Fallenbüchl Zoltán 1924-ben született Budapesten, s
kora gyerekkora óta történésznek készült. A Pázmány
Péter Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán
végezte tanulmányait történelem-latin-földrajz szakon.
1947-től 1984-ig, egészen nyugdíjba vonulásáig az Országos Széchényi Könyvtárban dolgozott.
Kiemelten foglalkozott Grassalkovich Antal életével, akinek személye, munkássága meghatározó jelentőségű
volt Gödöllő életében.
Kutatási területe volt az irodalomtörténet is, lévén Ambrus Zoltán író unokája, segített édesanyjának, Ambrus
Gizellának az Ambrus Zoltán-hagyaték gondozásában,
kiadásában, az életmű megjelentetésében. Számos
Ambrus Zoltánnal kapcsolatos tárgyi anyagot és dokumentumot, a 20. század eleji gödöllői életet tükröző üvegnegatívot ajándékozott a Gödöllői Városi Múzeumnak.
2000-ben jelentette meg az író életrajzát Egyedül maradsz... címmel, amit édesanyjával, F. Ambrus Gizellával
közösen jegyez. Munkája elismeréseként 2004-ben a város képviselő-testülete Gödöllő város díszpolgára címmel tüntette ki. 2007. január 12-én hunyt el. A nagyapja
emlékét őrző Ambrus Zoltán Emlékház 2007 óta már dr.
Fallenbüchl Zoltán Emlékszoba is egyben. (Bővebben,
több fotóval a szolgalat.com-on és Facebook-oldalunkon) 					
Szlávik Jánosné

Wass Albert 113.
113 éve született Wass Albert erdélyi író
és költő. Idén a hagyományos megemlékezésre a járványügyi szabályok miatt
nem kerülhetett sor. A költő szobránál
azonban Gödöllő város nevében Bárdy
Péter alpolgármester, a szoborállítók
nevében pedig Kis Antal és Klement Péter képviselő is elhelyezte koszorúját.
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bálokról farsang

A bál elnevezése az olasz
eredetű
ballare (táncolni)
szóból ered és
társas táncmulatságot jelent.
A középkor szigorú erkölcsei
miatt csak igen
lassan jött divatba. Egyes vélemények szerint Medici Katalin volt az, aki – miután megtetszett
neki a lakomával egybekötött táncmulatság ötlete – nemcsak a
tánchoz kényelmesebb, könnyű, kivágott ruhák viselését szorgalmazta, hanem az eleinte szolid, később kacérkodásra alkalmas álarcot is kitalálta. Azután a 18. századtól kezdve lassanként
egész Európa táncra perdült és idővel nemcsak az arisztokraták,
hanem a polgárok is megszerezték a névre szóló és társadalmi
rangot jelentő meghívójukat. Széles körben elterjedt szórakozássá a 19. században vált a bálozás.
Gödöllő életében fontos szerepet tölt be ez az időszak, hiszen
ilyenkor mindenki megmozdul, legyen szó civil szervezetről,
közintézményről vagy az utca emberéről. Sajnálatos módon a
mostani helyzet nem teszi lehetővé a nagycsoportos mulatozást
még maszkban sem... ugyanakkor maszkban a nagyvilág!
A fánk európai
elterjedésének
történetéről két
híres legenda él
a köztudatban.
Az egyik legismertebb így
szól: Marie Antoinette megszökött
egy
udvari álarcosbálról és csatlakozott az utcán összegyűlt
sokasághoz.
Mindeközben
megéhezett,
így
vásárolt
egy fánkot az

A farsangi fánk története:
Marie Antoinette vagy
Krapfen pékné asszony a ludas?
egyik utcai árustól, ami nagyon megízlett neki. Úgy döntött, hogy az őt kísérő lovagnak az egész kosárnyi fánkot meg kell vásárolnia. Annyira megszerette az ízét, hogy
a fánkkészítőt az udvarba rendelte és felvette a konyhába.
A másik anekdota szerint Bécsből származik ez az édesség. Mikor Krapfen, a híres
neves bécsi pék elhunyt, asszonya vette át a pékség vezetését. A péknére a vendégeknek reggelente rendszeresen hosszú időt kellett várniuk, ennek pedig hangot is
adtak. Erre válaszként Krapfenné egy darab kenyértésztát valamelyik vendég fejéhez
szeretett volna vágni, azonban a tészta rossz irányba repült, egyenesen a sistergő
olajba esett. Az illata megtetszett a vevőknek, s így a véletlennek köszönhetően megszületett az első fánk.
Magyarországon a XIX. században terjedt el széles körben a fánksütés szokása.

A farsang a tavaszvárás pogánykori ünnepeiből nőtt ki, gyakorlatilag
a zajos mulatozás, a tréfacsinálás,
bolondozás, eszem-iszom, valamint a párkeresés, udvarlás időszaka. Zajos mulatságait egy ősi
hiedelem hívta életre, miszerint a
tél utolsó napjaiban a Nap elgyengül és a gonosz szellemek életre
kelnek. Ezeket vigalommal, jelmezes felvonulással, boszorkánybábu
elégetésével akarták elűzni. Íjesztő
jelmezekbe öltöztek, hogy elűzzék
a halált, a rosszat és a hideget. Magyarországon a farsangi szokások
a középkorban honosodtak meg,
és számos idegen nép hatása érvényesült bennük.
A bálozás azonban nemcsak az
előkelők között örvendett nagy
népszerűségnek, hanem a falvak
lakosai között is. Nem véletlenül,
hiszen ez volt az az időszak, ami lehetőséget adott a fiataloknak arra,
hogy egymásra találjanak. Szokás
volt telet jelképező bábut készíteni,
amit kivittek a határba, hogy ott elégessék. A farsangi mulatságokat
gazdagon terített asztalok jellemzik: sok a különféle húsokból készített leves és sült, és sok édesség.
Az ételekhez hiedelmek kapcsolódtak: disznófejet, kolbászt ettek
varázsló szándékkal. Fekete tyúkot
vágtak, hogy a következő időszakban sok baromfi legyen az udvarukban. A farsangi „beöltözés” ma
már inkább egymás mulattatására,
viccelődésre, szórakozásra szolgál.
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hogyan sajátítsák el feleségük szeretetnyelvét,
mit tegyenek, és mit ne
annak érdekében, hogy
otthonukban megmaradjon a kapcsolat elejének
szeretete és harmóniája.
Teszi mindezt sok humorral fűszerezve.
A könyv azonban nem
csak a férfiak, hanem a
nők számára is hasznos
olvasmány, hiszen segítségével ők is jobban
megérthetik párjuk jelzéseit, reakcióit.
(Gary Champan: Az 5
szeretetnyelv – Férfiaknak)

A bagoly könyvesbolt ajánlata

Azok a bizonyos apróságok
A legjobb párkapcsolatokat is
tönkre teheti a nem megfelelő
kommunikáció. Hiába a szerelem, ha a két ember nem
ugyanúgy értelmezi a dolgokat.
Hányszor, de hányszor halljuk:
„A focizás fontosabb, mint, hogy
velem legyen.” „Csak vicceltem.
Miért kell ezen megsértődni?!”
„Azt mondja semmi baja. Akkor
miért duzzog?” És sorolhatnánk
a végtelenségig azokat a szituációkat, amik megmérgezik a
kapcsolatokat. Pedig sokszor
semmi másról nincs szó, mint
arról, hogy a férj, vagy a feleség, kedveskedni akar a párjának, az pedig nem félreérti.
„Nem ugyanazon a nyelven
beszélnek” – szokták mondani.
Nos, tényleg erről van szó.

A kapcsolatoknak is megvan
a maga nyelve, amivel kifejezzük a szeretetünket. A gondok
akkor kezdődnek, ha ez a két
fél esetében ez az úgynevezett
szeretetnyelv más. Kifestheti a
férj az egész házat, lehet, hogy
a felesége jobban örülne egy
csokor virágnak. Rendezhet a
feleség meglepetéspartit a férjének, nem lesz boldog tőle, ha
inkább túrázni menne. És ott
vannak az apró viccesnek szánt
megjegyzések: „Mi van zárva
volt a fodrász?” „Nem a főzőtudásodért vettelek el.”
Gary Chapman Egymásra hangolva című nagysikerű könyve, most olyan átdolgozásban
jelent meg, amely kifejezetten
a férfiak számára ad tanácsot,

A Bagoly könyvesbolt tájékoztatja a kedves vásárlókat és
érdeklődőket, hogy vállalják könyvek házhozszállítását! Aki
a kialakult járványügyi helyzetben biztonságosabbnak érzi,
vagy akinek segítséget jelent, annak ezzel is segítenek. A
szállítás ingyenes Gödöllő egész területén. Tel: (28)-422-196

Elismerés a kultúrát
szolgálóknak
Juniki Spartakus

Ferenczy Beáta

Kovács Éva
Idén a járványügyi
helyzet miatt nem kerülhetett sor a hagyományosan a Magyar
Kultúra Napjához kapcsolódó városi elisme-

rések átadására; a
díjátadót egy későbbi időpontban tartják
majd.
2021-ben e rangos
elismerésben
Ferenczy Beáta, a Gö-

Klacsmann Borbála
döllői Frédéric Chopin
AMI tanára és Juniki
Spartakus, a Gödöllői
Szimfonikus Zenekar
koncertmestere, hege-

dűszólistája részesül.
Vörös Eszter Anna, az
Eyciir Varázsbolt és
Galéria
tulajdonosa,
Kovács Éva, a Gödöllői
Királyi Kastély muzeológusa, valamint Klacs-

Vörös Eszter Anna
mann Borbála holokauszt-kutató
Polgármesteri Ezüstérem
Gödöllőért elismerést
vehet majd át.

A Himnusz
születésnapja

1989 óta
ünnepeljük
a Magyar
Kultúra
Napját január 22én, arra
emlékezve, hogy
Kölcsey
Ferenc
1823ban ezen a napon fejezte
be Szatmárcsekén a Himnusz („Hymnus, a magyar
nép zivataros századaiból”) írását. A vers 1828
decemberében, az Auróra
1829. évi kötetében jelent
meg először. Sokáig csak
az értő olvasók becsülték,
Kölcsey közéleti aktivitása
és a reformkori küzdelmek elfedték jelentőségét.
A fordulat akkor történt,
amikor Bartay Endre, a
Nemzeti Színház igazgatója 1844. február 29-én
„20 arany pályadíjat tűz ki
a legjobb népmelodiáért
- Kölcsey Ferencz koszorús költőnk ‘Hymnusára’
ének és zenekarra téve.“
A felhívásra 13 pályamű
érkezett, köztük Erkel
Ferencé, jeligéje Kölcsey
Vanitatum Vanitas című
művének első két sora: „Itt
az Írás, forgassátok / Érett

ésszel, józanon“. A bíráló
bizottság egyhangú
döntése
szerint
Erkel kompozíciója nyeri meg
a pályadíjként
kitűzött 20 aranyat. A Honderű
1844. június 22én így tájékoztat
a győztes pályaműről: „...amely amellett, hogy magyar jellemű
s a költemény szellemét
leginkább megközelítő, a
két főkívánságot is, ti. a
dallamegyszerűséget és
a hymnusi emelkedettséget legszerencsésebben
megközelíté.“ A nemzeti
himnuszszá válásig azonban még több mint fél évszázadnak el kellett telnie.
Rátkay Károly országgyűlési képviselő a parlament
1903. április 16-i gyűlésén
terjesztette elő két paragrafusból álló törvényjavaslatát az egységes magyar
nemzet himnuszáról. Ennek első paragrafusa szerint Kölcsey műve lett az
egységes magyar nemzet
himnusza.
(Bővebben a szolgalat.
com-on és Facebook oldalunkon)
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Éld túl a Fricskával!
Túlélők címmel vadiúj videóklippel
jelentkezett a Fricska Táncegyüttes.
„Fekete-fehér és ezüstös színekkel dolgoztunk a forgatás során. A
posztapokaliptikus filmek világát
idéző klip üzenete abban rejlik,
hogy ebben a kissé megváltozott
világban is tovább él a néptánc,
ami sohasem hal meg – mesélte el
Papp Gergő.
A klipet négy hónapos tervezést
követően két nap alatt vettük fel,
egyrészt Hévízgyörkön a Party Time Western Ranchen, illetve Monoron, a Hell On Hooves
Ranch-en.
Zerkula János vak prímás, hegedűművész egyik alkotását táncoltuk el. A hitelesség kedvéért
a gyakorlások során mindannyian bekötöttük a szemünket egy
kendővel, hogy jobban átérezzük
a hangulatot. A ruhákra kiemelt
hangsúlyt fektettünk, többek között
eredeti kalotaszegi, moldvai, stb.,
anyagokat használtunk és dolgoztunk át. A videóban egy 950 kg-os bika is szerepel, aki nem éppen a szelídségéről volt
híres, szóval érdemes megnézni.” A klip a Régen és Ma projekt keretében, a Hon Alapítvány megbízásából, az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával készült. A videó a Fricska Youtube-oldalán látható.

„Színezd újra !” könyvtár módra
2021. január 22-én, a Magyar
Kultúra Napján ünnepélyesen,
ámde virtuálisan adta át az
EMMI a Gödöllői Városi
Könyvtárnak a Minősített
Könyvtár Cím kitüntetést.
Az immár másodjára újrázó intézményünk életét
jelentősen befolyásolták
a koronavírus járvány
miatti
korlátozások,
a könyvtár azonban
továbbra is működteti szolgáltatásait.
A legfontosabb célunk, hogy az olvasók könyvhöz és
információhoz
jussanak, addig
is, míg megindulhat az élet,
és a közönség ismét birtokba veheti az épületet.
Idei tematikánknak a Színezd
újra! szlogent választottuk, hiszen szeretnénk majd ismét
élettel megtölteni a könyvtárat.
A járvány miatt beszűkült és beszürkült a világunk, ezért az idei
év feladata, hogy újra megtaláljuk a kapcsolatot az olvasókkal,

elinduljon a közösségi élet, és
ismét felfedezzék az emberek
a már meglévő lehetőségeket,
programokat, szolgáltatásokat.

Ehhez elengedhetetlen, hogy a
korlátozás alatt is megmaradjon
az élő kapcsolat velük, így minden korábbi olvasónkat arra biztatunk, hogy éljenek a mostani
lehetőségekkel. Az online beiratkozással egyszerűen megoldha-

tó a tagság megújítása, vagy az
új beiratkozás. Az eztkerem@
gvkik.hu email címen lehet könyveket, filmeket, zenét és újságot
is igényelni, előre összekészített
rendelést leadni, vagy házhoz

És bár a kint lévő könyvek határidejét még novemberben meghosszabbítottuk, és késedelmi
díjat sem számolunk fel, azért
arra biztatjuk az olvasóinkat,
hogy a náluk lévő könyveket hozzák vissza, hátha másnak éppen
arra van szüksége, amit ő már
rég kiolvasott. Erre kampányt is

kérni a szolgáltatást. Persze
tudjuk, hogy nem olyan kön�nyű most a könyvtár kínálatából
böngészni, hiába adott a lehetőség a moly.hu polcainkon, ezért
minden nap közzéteszünk Facebook-oldalunkon tematikus ajánlókat, fotókat a friss könyvekről,
melyre azonnal le lehet csapni.

szervezünk a héten, ha hoztok
könyvet, vigyetek is!
Figyeljétek a könyvtár Facebookoldalát, ahol naponta többször is
osztunk meg érdekességeket
házunk tájáról: kevéssé ismert
szolgáltatásainkat, aktuális híreket, videókat, évfordulókat, emlékeket.
- gvkik -
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Helytörténeti
filmkockák

Új helytörténeti sorozatot indított
Facebook-oldalán a Gödöllői
Városi Múzeum. A sorozat három tematikus részből áll. Az ér-

érdemel figyelmet a Gödöllői
Városi Múzeum. Az intézmény
“Egy újjáéledt közösség – A
magyar
cserkészmozgalom

deklődők a rövid összeállítások
első, már megtekinthető része
egy titokzatos, a bozótosban rejtőző lépcsővel ismerteti meg a
nézőket. De szó lesz a Gödöllőn
eredő forrásokról, patakokról is,
és különleges utakon, erdei sétákon is csatangolhatunk majd a
múzeum munkatársainak segítségével.
Ám nem csak saját kisfilmjével

története” című kiállítását is
megismerhetik az érdeklődők
a Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszus kisfilmjéből. A
film egy részét a Gödöllői Királyi Kastély parkjában forgatták.
A NEK TV „Oké Jézus, de mi
lesz a focival?” című kisfilmje
megtekinthető a Gödöllői Városi
Múzeum honlapján, és a youtube-on.

Lélekképek
Csíkből
Új kiállítás várja
az érdeklődőket a
Levendula Galériában. A következő
hetekben Csillag
István
grafikusművész alkotásai
díszítik a falakat. Munkáit már
több alkalommal
láthatta a gödöllői közönség a
csíkszeredai TAG
művészeti csoport
kiállításain, 2015ben pedig önálló
tárlata volt.
A most bemutatott
alkotások átfogó
képet adnak a
testvérvárosunkban élő művész
munkásságából, mintegy tíz esztendőt ölelnek fel.
A képek alaptémája az élet, a létezés, valamint az emberi érzések
– mondta Csillag István az online megnyitó keretében.

Beküldési határidő:
2021. február 9.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Hegyi Kolos, Mihályi János
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Nagy István, Egri Gábor
A Happy Box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os utalványát nyerte:
Kollár János
Gödöllői ajándékcsomagot nyert:
Bánhidi József, Frankó Anna
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte:
Angyal Gergely, Horváth Péter
Felhívjuk tisztelt megfejtőink figyelmét, hogy a nyereménysorsoláson való részvételhez elengedhetetlen, hogy – akár postai
úton, akár e-mailen küldik be a megfejtést – a nevük mellett a
pontos postai címüket is adják meg!
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A hermelint választották az Év Emlősének 2021-ben
A hermelint választotta 2021-ben
az Év Emlősének
a Vadonleső Program, amelyet az
Agrárminisztérium
és a Herman Ottó
Intézet
Nonprofit
Kft. működtet a Magyar Természettudományi Múzeum
közreműködésével.
Az
Agrárminisztérium
közleménye
szerint a Vadonleső
Program
önkéntesek bevonásával 18
védett növény- és
állatfaj elterjedési és
veszélyeztetettségi adatainak gyűjtését végzi
2009 óta. A program keretében hét éve indítottuk útjára az
„Év Emlőse” kezdeményezést,
melynek keretében egész éves
eseménysorozattal hívjuk fel
a figyelmet az aktuális védett
vagy fokozottan védett emlősfaj
fontosságára, jellemzőire.
Mint írják, a hermelint csak kevesen ismerik „testközelből”.
Állatkertekben, bemutatóhelyeken nem sűrűn lehet példányaival találkozni, a természetben
is meglehetősen ritka, kerüli a
településeket és elsősorban
szürkület után, éjszaka aktív.
A hermelin a rejtőzködés nagymestere: a nyári – hátán barna,
hasán világos – bundáját havas
teleken szinte teljes testén hó-

fehérre cseréli, csak
a farka vége marad
még ekkor is fekete.
Mivel az éghajlatváltozás miatt a havas telek
egyre ritkábbak és rövidebbek, a téli bundás
hermelin megjelenése
mára lassan a fehér
holló ritkaságával vetekszik.
A hermelin kedveli a
facsoportokkal tarkított,
lehetőleg vízközeli gyepes, füves helyeket,
olykor mezőgazdasági
művelés alatt álló területeket. Olyan élőhelyfoltokban tud fennmaradni,
ahol a művelés nem intenzív:
a rágcsáló- és rovarirtó szerekkel, műtrágyával és talajjavító
kemikáliákkal erősen kezelt

területek alkalmatlanok
számára.
A Vadonleső Program
egy olyan természetfigyeléssel, szemléletformálással összekötött
adatszolgáltató
rendszer, amely Magyarország
egyik
legjelentősebb, úgynevezett
közösségi
adatgyűjtő
(Citizen
Science)
programjává nőtte ki magát.

programokat szerveznek, gyermekeknek és fiataloknak szóló
pályázatokat hirdetnek meg.

Az Év Emlőse egy egész éven
át tartó rendezvénysorozatot
is jelent egyben, melynek keretében az adott fajról szóló
tudományos és népszerűsítő

vészek kapcsolódtak be saját
műveikkel a programsorozatba,
és számos, az Év Emlőséhez
kapcsolódó vers, mese és dal
született.

Az elmúlt években mintegy tízezer pályamunka – versillusztráció, képregény, videóklip, mese,
vers – érkezett különböző korosztályú gyerekektől a Vadonleső Program pályázataira. Emellett országos hírű művészek,
köztük a Természetvédelem
Nagykövete címet viselő írók,
költők, zenészek, előadómű-

az év kétéltűje 2021: zöld varangy
Hazánk egyik leggyakoribb békáját, a zöld varangyot választotta
2021-ben az év kétéltűjének a
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) Kétéltűés Hüllővédelmi Szakosztálya.
Sajnos még napjainkban sem ritka, hogy egyesek ellenszenvvel
viseltetnek a varangyok iránt, holott rossz hírnevükre a legkevésbé
sem szolgáltak rá. Az év kétéltűje kampány egyik fő célja éppen
ezeknek a félreértéseknek az eloszlatása, a faj társadalmi szintű
megismertetése”
- írja az MME.
A varangyok az általános közvélekedéssel szemben nem nyálkás,
és nem veszélyes állatok.
Mivel a vizet csak a szaporodási
időszakban vagy nagy nyári me-

legben keresik fel, bőrük
a szárazföldi
léthez idomult,
ennek
megfelelően más
kétéltűekhez
viszonyítva
szárazabb tapintású.
Ha egy varangyot közelebbről szemügyre veszünk,
a tekintete kifejezetten barátságos, szája
mosolyra görbül, szemei fémeszöld színűek.
Hazánkban szinte minden településen megtalálható. Alapvető-

en éjjeli állat, nappal falak, járdák
repedéseibe, rágcsálók üregeibe,
kerti limlomok alá bújva pihen.
Tápláléka főként rovarokból áll, de

a pókokat, ászkarákokat és gilisztákat is
elfogyasztja.
A zöld varangy magyarországon védett,
természetvédelmi értéke 10 ezer forint.
Lakott területeken a
zöld varangy gyakran
esik a gépjárművek áldozatául, esős éjszakákon tömegesen hullanak el közútjainkon.
Sajnálatos módon tudatlanságból szándékosan is pusztítják. A
klímaváltozás okozta
aszályok, a települési zöldterületek eltűnése vagy a búvóhelyektől
mentes „steril” kertek terjedése
szintén előnytelen számukra.
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Új év, új szemlélet!
Beköszöntött a 2021-es év, a
meglehetősen gyenge telet hamarosan felváltja a tavasz, így
pár jótanácsot követve induljunk neki az új szezonnak.
Az elmúlt években sokan futottak neki a kertjüknek, szebbé,
tenni, megújítani, valami mást
létrehozni. A tavalyi év a vírus
miatt ebben kiemelkedő volt,
ami egy kertekben élő és alkotó
embernek mindig nagy örömet
jelent. Ám rengetegen önbizalom és tudás nélkül futottak
ennek neki. Érdekes, de utóbbi
sokszor nem akkora baj, mint
az önbizalom, mert mindent
meg lehet tanulni kérdezéssel
és könyvekből. Nem internetről! Amennyiben idén nem
hagy alább a lelkesedésük,
akkor egy dologra mindenképpen figyeljenek! Hibázni fognak! Én is hibázok, Önök is, de
ez nem szabad, hogy elkeserítsen bárkit is a kertektől, melyek

első és legalapvetőbb tulajdonsága, hogy élnek, változnak. Ezzel a lüktető
változással kell megpróbálni
együtt élni, ami ha felvesszük a

ritmust vele, nem is lesz olyan
nehéz.
Higgyék el, nekem sem minden sikerül a kertemben,
sokszor bődületes hibákat
vétek, de minden hibám
és az önök hibáik ellenére is a kertjeik, növényeik
akkor fognak megfelelően
funkcionálni, ha kellő fi(Gödöllő, Szabadság út 21.a HÉV-fordulónál)
gyelmet kapnak.
Nem kell megijedni, ha
ÁLLATPATIKA
valami újdonságot kipróbálnak és nem sikerül,
Hétvégén is nyitva tartó ügyelet
majd legközelebb fog.
Érdemes kipróbálni bárTel: 06-30-943-9898
mit, amiről úgy gondolják
szeretnék a környezetükben látni, a kertészetekHétvégi ügyeletünk változott! Szombat 9-13 és vasárnap 15-19 óra
ben segítséget kapnak a
között fogadjuk a beteg állatokat
tulajdonságaikhoz, ápolásukhoz, csak kérdezni

TURUL

GÖDÖLLŐI ÁLLATKÓRHÁZ

kell. Tessék idén
kicsit elszakadni
azoktól a régi beidegződésektől,
hogy “nekem ez
nem megy”, mert
menni fog! Amen�nyiben kétségeik,
kérdéseik
lennének, akkor pedig
irány a kertészet, a
szakember, a könyvesbolt vagy antikvárium és utána lehet
és kell is érdeklődni.
Így már sok hibát el
sem fognak követni.
És a legfontosabb talán, szeressék azt a
kertet, mert soha nem
természetes a létezése, ahogy az emberi kapcsolatoké sem.
Ápolni, adni, szeretni
kell, így lesz olyan, amilyennek
megálmodták. Ahogy az elmúlt
években, most is arra bíztatok
mindenkit, hogy mielőtt bármit
szeretne kezdeni a környezetével, látogasson el olyan
weboldalakra, ahol különböző
képeket nézegethet kertekről.
A neki tetszőket válogassa ki,
így fog összeállni apró darabokból a fejében, milyen kert
is az, amiről álmodik. Utána,
higgyék el, megcsinálni, szeretni már gyerekjáték lesz.Idén
egy jó tanáccsal tudok szolgálni
Önöknek, amit fogadjanak meg:
A kert nem a dráma, hanem az
öröm forrása. Jó kertészkedést
kívánok!
Bujtás Anikó
www.bujtaskert.hu

néró

Ariel
4 éves ivartalanított kislány. Egy igazi
tündér, imádja a simogatást, minden
embert, gyereket imád.

döme
5 éves kan. Barátságos, bújós, de csak a
lánykutyákkal van el.

byron
5 éves ivaros kan. Nagyon barátságos, imádja az embereket. Csak
egyedüli kutyának vihető!

2 éves ivaros kan. Nagyon igényli
a szeretetet, de még fél picit. Nagy
mozgásigényű!

A gyepmesteri tevékenységhez kapcsolódó telefonszámok (Gödöllő közigazgatási határain belül):
Kóbor ebek bejelentése: 06-70-648-0200, naponta 8-18 óráig
Gyepmesteri telep: 06-70-648-0020, munkanapokon 7-16 óráig
Állattetem bejelentés: 06-30-303-3041, naponta 8-20 óráig
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Vívás: Gémesi Csanád
bronzérmes lett egyéniben az ob-n
Fotó: hunfencing.hu

December 19-én és 20-án rendezték meg a vívók országos
egyéni és csapatbajnokságát.
A versenyeket hagyományos
időpontban, de szigorú vírusvédelmi előírások mellett bonyolították le a BOK-csarnokban, 11
gödöllői indulóval a népes mezőnyben.
A férfi kardozók egyéni versenyének selejtezőjében 84 indultak el, köztük nyolc gödöllőivel.

Gémesi Csanád és Gémesi
Bence magabiztosan menetelve
egészen a legjobb nyolcig jutottak el. Bence a nyolc között Szatmári Andrással találta szemben
magát, ahol nem jött össze a
bravúr, 15-10-re alulmaradt a
szám korábbi egyéni világbajnoka ellen, így a 6. helyen zárta
a viadalt. Gémesi Csanád a negyeddöntőn is túljutott, a legjobb
négy között azonban Szilágyi

Áron következett
számára. Gémesi sajnos 15-9-es
vereséget szenvedett, így a dobogó harmadik
fokára
állhatott
fel.
A női tőrözők
versenyében a
GEAC
vívója,
Zászkaliczky Piroska a selejtezők
után az ötödik kiemeltként vágott
neki a főtáblás Fotó: GEAC vívószakosztály
asszóknak. Zász- Facebook-oldala
kaliczky a legjobb
16 között az MTK versenyzője, Gémesi Bence, Gémesi Huba,
Pöltz Anna ellen 15-5-re kika- Kiss Benedek alkotta négyes
pott, így a 10. helyen végzett.
egészen az elődöntőig menetelt,
A csapatversenyben, férfi kar- ahol az első helyen kiemelt MTK
dban a GEAC két kvartettel is csapata volt az ellenfél, velük
képviseltette magát a 15 csapa- szemben szoros csatában, 45tos mezőnyben. Az első körben 41-re alul maradtak. A bronzrögtön egymás ellen kezdett a meccsen, az UTE csapatától
két gödöllői együttes. Nemes elszenvedett 45-38-as vereséküzdelemben (45-28) a ruti- get követően végül a negyedik
nosabb GEAC-csapat nyert. helyen zártak Navarrete József
A továbbjutó Gémesi Csanád, és Károlyi Krisztián tanítványai.

Strandröplabda:
Vecsey Fanni az év
játékosa 2020-ban
A Gödöllői RC versenyzője, Vecsey Fanni 2019 után újra az év
játékosa lett. Csakhogy ezúttal már nem az utánpótlás korosztályban, hanem a felnőttek között, mindössze 17 évesen.
Újabb év, újabb gödöllői díjazott. Nem szakadt meg a GRC fantasztikus sorozata. A gödöllői klub strandröplabdázói közül 2015 óta
minden évben volt olyan, akit az év legjobbjának járó díjjal tüntetett ki a Magyar Röplabda Szövetség. Ebben az évben a felnőtt és
U18-as országos bajnoki címet is begyűjtő Vecsey Fanni (a képen
jobbra) érdemelte ki az elismerést párjával, Vaida Beátával.
„Tavaly a legjobb utánpótlás strandröplabdázó lettem, akkor álmomban sem gondoltam volna, hogy idén a felnőttek között leszek
győztes – nyilatkozta a hunvolley.hu számára Vecsey Fanni. Szeptember közepétől edzőnk, Adrian Pricop irányításával megkezdtem
az erőnléti tréningeket, október vége óta pedig már Beával edzünk
homokon és készülünk a jövő évi megmérettetésekre. Remélem,
hogy lesznek is, hiszen szeretnék elindulni a 2020-ról idén szeptemberre halasztott U19-es világbajnokságon és a nyári U20-as
Eb-n is, Beával pedig már a felnőtt World Tour-okon is kipróbálnánk
magunkat, emellett pedig természetesen a bajnoki címünk megvédése az egyik fő feladat.”
A Gödöllői RC 17 éves játékosa minden idők legfiatalabb magyar
strandröplabda országos bajnoka lett tavaly nyáron.

Fotó: strandroplabda.hu
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„Mi játsszuk a legszebb futballt
a megyei első osztályban”

– Mennyire elégedett a csa- lehet addigra erősíteni fognak,
pat őszi teljesítményével a nem lesznek ugyanazok a kejáték, illetve az eredmények retek. Emiatt nagyon rosszkor
tekintetében?
jött nekünk a leállás, szerettük
– Úgy vélem összességében volna befejezni az őszi idényt
jól dolgoztunk, egy jó szelle- rendesen. Kezdtem megtalálmiségű társaságot ismertem ni végre az egyes játékosok
meg. A játékban mindenkép- melyik posztokon működnek a
pen fejlődtünk, szerintem a legjobban, a társaság kezdett
legszebb futballt játsszuk a formába lendülni.
Pest megyei I. osztályban. Bár ez saj- Júniusban új időszámítás kezdődött a gödöllői labdarúgók életében. Hevenos nem mindig pá- si Tamás váltotta Pozder Nenadot a vezetőedzői poszton. Az új szakvezető
rosult szerencsével szerint a kinevezése óta eltelt 6 hónapban sokat fejlődött a társaság, a leállás
és
eredménnyel. pedig kifejezetten rosszkor jött a csapatnak. Városunk futballistáinak novemAmikor nyáron be- ber 8-án, a Felsőpakony elleni 2-1-es hazai győzelemmel ért véget a csonka
mutattak Gödöllőn, őszi szezon. A gödöllői bikák ezzel a hetedik helyen zárták az évet, de a trémint az új vezető- ner úgy gondolja a tabella nem tükrözi a reális erőviszonyokat. A téli szünetet
edzőt, azt ígértem, követően Hevesi Tamás gárdája tavasszal már az átkeresztelt, ezentúl Szűcs
egy kezdeménye- Lajos nevét viselő sportcentrumban folytathatja a bajnokságot. Az elmúlt félév
ző, támadó futballt tapasztalatairól a vezetőedzőt, Hevesi Tamást kérdeztük.
játszó csapatot fogok építeni. Ez a
meccseken már maximálisan – Az őszi idényből még hátFotó: facebook.com/GodolloiSportKlub
visszaköszönt. A játékosok ralévő ellenfelek a koronavímegértették az elvárásaimat, rusra hivatkozva kértek hamegtanítottam nekik több já- lasztást?
együttes jelenleg, amivel változtatni, beállni védekezni,
tékrendszert. Sikerült átad- – A csapatoknak nem is kellett a mezőny hátsó fertályába kontrajátékot játszani. Ezen
nom nekik az egyes posztok konkrétan megindokolniuk. Ez tartozik. Ennek mi lehet az az úton szeretnénk továbbra
feladatköreit, azokat pedig volt számomra legbosszan- oka?
is haladni. A gödöllői hagyoálmukból felkeltve is tudniuk tóbb. Elegendő volt jelezni a – Rengeteg helyzetet dolgo- mányokhoz egyszerűen nem
kell. Támadásban, védeke- szövetség felé, ha valaki nem zunk ki. Erre a legékesebb illik a defenzív futball. Egyébzésben és az átmenetekben akarta folytatni. A halasztás- példa, amely mindig is álmat- ként a kevés lőtt gól leginkább
is. Ha szükséges, így méra rossz döntésekre vezethető
kőzésen belül is tudunk jávissza. Néha önzők voltunk,
tékrendszert váltani, csere
bizonyos esetekben túl nagy
nélkül.
volt a becsvágy a támadóknál,
– Mennyire tükrözi a reahogy saját maguk szerezzelitást az együttes bajnoki
nek gólt. Próbálunk ezen javítabellán elfoglalt pozíciótani, tudatosítani kell a játékoja?
sokban, hogy gólpasszt adni,
– A sok döntetlenünk miatt
a másikat kiszolgálni ugyanjelen pillanatban a 7. helyen
annyira értékes.
állunk, ez nem a realitás.
– Új igazolásokkal is terveEnnél lényegesen feljebb
zik megerősíteni a keretet a
kellene tartózkodnunk. Ha
téli szünet során?
figyelembe veszem például,
– Mindenképpen. A védő poFotó: facebook.com/GodolloiSportKlub
hogy az őszi szezon végén
zíciókban nem vagyunk túl
milyen meccseink maradsokan, a kapus poszton is
tak el, szinte biztosan előrébb hoz pedig nem is volt szükség lan éjszakákat fog okozni, a szükséges erősíteni. A kezdő
zártunk volna.
az ellenfél beleegyezésére. Maglód elleni meccsünk az kapusunk, Hesz György mö– Még úgy is, hogy a hátra- De ez nem a klubok hibája, 1. fordulóból. A stábom ál- gött jelenleg a saját nevelésű,
lévő négy meccsből három rossz volt az MLSZ kiírása. tal vezetett statisztika szerint mindössze 16 éves Balogh
idegenbeli lett volna?
Igazolt covidos játékosok ese- 28 nagy helyzetünk volt, míg Tamás ül a cserepadon. Saj– Egyértelműen. Játszottunk tén jogos, érthető a lemondás, a Maglódnak öt. Mégis ki- nos létszámilag is szűken vavolna a sereghajtó Törtellel, viszont így nem érzem igazsá- kaptunk hazai pályán 3-0-ra. gyunk, nyáron többen elmena 16 fős mezőnyben 13. he- gosnak a döntést.
Összességében a Tököl el- tek vagy abbahagyták, emiatt
lyen lévő Pilissel, a leszálló – A kapott gólok (12) szem- leni mérkőzésen kívül mindig szükségünk van új játékosokágban lévő Dunaharasztival, pontjából jól áll a csapat, a nyomás alá tudtuk helyezni az ra. Három-négy új mezőnyjáilletve az éllovas Vecséssel. Gödöllőnek van a negye- ellenfelünket. Azonban sok- tékos, plusz egy kapus lenne
Most viszont a halasztások dik legjobb védelme. Ez- szor sajnos hiába. A játék nem az ideális.
után nem tudjuk mi lesz a jö- zel szemben a rúgott gólok párosult mindig eredménnyel.
vőben . A gyengébb csapatok tekintetében 16-nál tart az De én akkor sem fogok ezen 			 -HB-
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Főépítészi Iroda ügyfélfogadási idő
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
a Gödöllői Polgármesteri Hivatal Főépítészi
Irodája
2021. január 27-től a Dózsa György út 69.
szám alatt fogadja az ügyfeleket, szerdánként 8-16.30-ig előzetes időpontfoglalást követően.
Telefon: 06 28/529-194.
A járványügyi helyzetre való tekintettel továbbra is ajánljuk a
telefonos és e-mailes kapcsolattartást.
Kérjük, az alábbi lehetőségeket vegyék igénybe az előzetes
tájékozódáshoz.
Ügyféltájékoztatás, konzultáció:
Gödöllői telkek övezeti előírásairól:
• Gödöllő város hivatalos honlapján (www.godollo.hu) megtalálható a helyi építési szabályzat és annak melléklete, a szabályozási terv 18 térképszelvénye, a településkép védelméről
szóló önkormányzati rendelet, valamint a Településképi Arculati Kézikönyv (keresőmezőbe beírva a leggyorsabb elérni)
• e-mailen történő konzultáció: foepitesz@godollo.hu vagy a
partnersegi@godollo.hu
• telefon: +36-28-529-194
Településképi-, és a településrendezési eszközökben meghatározott követelményekről (szakmai konzultáció):
• e-mailen történő konzultáció: foepitesz@godollo.hu
Mészáros Judit főépítész s.k.

Szakácsot és konyhalány-takarítót

keresünk azonnali kezdéssel a domonyvölgyi Lázár
Lovasparkba.
Önállóan dolgozó, szakképzett, gyakorlattal rendelkező szakács kollégákat és
munkájára igényes gyakorlattal rendelkező konyhalányt keresünk. Teljes munkaidő, azonnali kezdés, fiatalos csapat, versenyképes fizetés.
Fényképes szakmai önéletrajzot
a lazarlovaspark@lazarlovaspark.hu
e-mail címre várjuk.
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A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlésének határozatai
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése
írásbeli szavazás útján a Társasági Szerződés 10.C. g) és m)
pontjai szerinti kizárólagos hatáskörében eljárva a Társasági
Szerződését a 10.F. pont vonatkozásában az alábbiak szerint
módosítja:
Magyar Állam (képviseli: a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.)
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése
írásbeli szavazás útján a Társasági Szerződés 10.C. g) és m)
pontjai szerinti kizárólagos hatáskörében eljárva a Társasági
Szerződését a 13. pont vonatkozásában az alábbiak szerint módosítja: Az ügyvezetőt a taggyűlés választja a Magyar Turisztikai
Ügynökség Zrt. által javasolt személyek közül.
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése
írásbeli szavazás útján a Társasági Szerződés 10.C. g) és m)
pontjai szerinti kizárólagos hatáskörében eljárva a Társasági
Szerződését a 15.A. pont vonatkozásában az alábbiak szerint
módosítja:
A Felügyelő Bizottság öt tagból
áll. A Felügyelő Bizottság tagjait
a Taggyűlés választja határozott
időtartamra. Felek megállapodnak abban, hogy a Társaság
működése során a Felügyelő Bizottsági tagok közül egy fő megválasztására a MaHill Kft., egy fő
megválasztására az MNV Zrt.,
két fő megválasztására a Magyar
Turisztikai Ügynökség Zrt. és egy
fő megválasztására pedig Gödöllő Város Önkormányzata tesz javaslatot.
A Felügyelő Bizottság tagjai saját
maguk közül a Magyar Turisztikai
Ügynökség Zrt. javaslata alapján
elnököt választanak. A Felügyelő
Bizottság elnöke tisztségére újraválasztható.
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése
írásbeli szavazás útján a Társasági Szerződés 10.C. g) és m)
pontjai szerinti kizárólagos hatáskörében eljárva a Társasági Szerződését a
18.B. pont vonatkozásában az
alábbiak szerint módosítja:
A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. kijelenti, hogy az állami
vagyonról szóló 2007. évi CVI.
törvény 3. § (2a) bekezdése, a
nemzeti vagyonról szóló 2011.

évi CXCVI. törvény 7/A. § (1)
bekezdés c) pontja és az egyes
állami tulajdonban álló gazdasági
társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló
személyek kijelöléséről szóló
1/2018. (VI.25.) NVTNM rendelet
3. §-a alapján 2018. augusztus
01. napjától 2022. december 31.
napjáig a Társaság állami tulajdonú részesedése felett – az Alapító
jogkörében – gyakorolja a Magyar Államot megillető tulajdonosi
jogok és kötelezettségek összességét.
Készült az írásbeli szavazólapok
alapján.
12/2018.(09.20.) sz. Taggyűlési
határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése
írásbeli szavazás útján a Társaság egyéb tevékenységei közül
törölni rendeli a
TEÁOR 73.11 Reklámügynöki tevékenység és 73.12 Médiareklám
tevékenységi köröket.
Készült az írásbeli szavazólapok
alapján.
13/2018.(09.20. ) sz. Taggyűlési határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése írásbeli szavazás útján a
Társasági Szerződés 10.C. g)
és m) pontjai szerinti kizárólagos hatáskörében eljárva a
Társasági Szerződését a
10.D. pont vonatkozásában
az alábbiak szerint módosítja:
A Taggyűlés a 10.D. pont negyedik bekezdését az alábbiakkal egészíti ki:
A tagok a tervezet kézhezvételétől számított 15 napon
belül küldhetik meg szavazatukat az ügyvezetés részére.
Azon tagot, aki a szavazatát
határidőben nem küldi vissza
a szavazatszámlálásnál úgy
kell tekinteni, mint aki nem
szavazott.
Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során a Ptk. a határozatképességre és szavazásra vonatkozó rendelkezéseit
azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a határozathozatali eljárás akkor eredményes,
ha legalább annyi szavazatot
megküldenek az ügyvezetés
részére, amennyi szavazati
jogot képviselő tag jelenléte
a
határozatképességéhez

szükséges lenne ülés tartása
esetén. Ha bármely tag az ülés
megtartását kívánja, a legfőbb
szerv ülését az ügyvezetésnek
össze kell hívnia.
A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő 3 napon
belül - ha valamennyi tag szavazata ezt megelőzően érkezik
meg, akkor az utolsó szavazat
beérkezésének napjától számított 3 napon belül - az ügyvezetés
megállapítja a szavazás eredményét, és azt további 3 napon belül
közli a tagokkal.
A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha
valamennyi szavazat korábban
beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.
Készült az írásbeli szavazólapok
alapján.
14/2018.(10.11.) sz. Taggyűlési
határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése
írásbeli szavazás útján a Társaság a 2018. évben a következő
gáz-, illetve áramévek kapcsán
gesztorált áram- és gáz közbeszerzésekhez csatlakozzon,

annak eredményeként létrejövő
szerződéseket a Társaság ügyvezetője aláírja. Tekintettel arra,
hogy a többségi tulajdonos nem
szavazott a szavazás érvénytelen.
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A Gödöllői Fenyőliget Óvoda minden óvodása, dolgozója és a
szülői közösség köszönetét nyilvánítja Polyák Gyula gödöllői
vállalkozónak, aki óvodánk épületét térítésmentesen fertőtlenítette.
Sajnálattal vesszük tudomásul, hogy immár 3 hónapja nem
vagy velünk, kedves Karlovits Tibor órás szakember. Itt hagytál
magadból egy darabot és bennünk számos gondolatot. Gyermekkorunk óta ismertünk, mint lojális, szolidáris, segítőkész,
jó barátot. Isten nyugosztaljon Téged, akit sohasem felejtünk
el! Bár még velünk lennél! Búcsúzunk. Egy barátod a sok közül: Pozsonyi Ágnes.

INGATLAN
+ KERESEK, eladó belterületi
építési telket (akár telekmegosztással is) Gödöllőn 800m2ig. Tel: 06-70-282-4681
+ Gödöllőn a Szent János utcában 42 nm-es, földszinti téglaépítésű lakás eladó. Irányár:
24,5 M Ft 06-30-149-0776
+ Eladó Gödöllőn egy 4.emeleti 59 nm-es, tehermentes, 2
szobás, teljesen felújított, konvektoros lakás a Szent János
utcában. Nyílászárók cserélve,
a lakáshoz közös tároló tartozik. Ára: 28,5 M Ft. Tel: 06-20376-7513
+ Gödöllőn a Paál László közben

földszinti, 43 nm-es, 1,5 szobás
lakásomat nagyobbra vagy kertes házra cserélném értékegyeztetéssel, illetve eladó. Iár: 28 M
Ft. 06-20-972-5209
+ Eladó Gödöllő boncsoki részén egy 2szintes, 2nappali+
3szobás, 2fürdőszobás, téglából épült lakóház 120nm összterülettel 1000nm-es telken. Az
ingatlan zártkert megjelölésű,
kerítve, villannyal ellátva. I.á.:
26 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn az Antalhegyi úton egy 2,5 szobás, összkomfortos, teljesen felújított lakóház nagy méretű garázzsal,
2300nm-es telken. I.á.: 48 mFt

0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Margita utcában egy 780nm-es, zártkerti
ingatlan telepített gyümölcsfákkal, szőlővel. I.á.: 6,5 mFt
0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Fenyvesben egy 600nm-es építési telek. I.á.: 14,5 mFt 0620-9194870
+ Eladó Gödöllőn a Blaháné
úton kétszer 80nm-es, 3szoba
összkomfortos, külön bejáratú, két utcára néző családi ház
80nm-es szuterénnel. I.á.: 55
mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn egy 44 nmes, palotakerti átalakított, felújított öröklakás 25,5 M Ft-ért.
0620-919-4870
ALBÉRLET KIADÓ
+ Városközpontban 2 szobás
bútorozatlan lakás kiadó, irodának is alkalmas. Tel: 06-70615-1528

2021. január 26.
+ Gödöllőn kiadó 2,5 szobás bútorozott lakás (Erzsébet park) nemdohányzóknak. Kiváló paraméterek: csendes hely, jó közlekedés,
konvektoros fűtés, alacsony rezsi.
Kisállat tartása nem engedélyezett.
Érd.: info@csanakert.hu
+ Kiadó Gödöllőn egy 2 szobás, erkélyes 2.em-i öröklakás:
130.000 Ft + kaució + rezsi. 0620919-4870
+ Kiadó Gödöllőn egy 1szobás
palotakerti 44nm lakás 100.000 Ft
+ kaució + rezsi. 0620-919-4870
+ Új építésű 62 nm-es, cirkófűtéses, tetőtéri, bútorozatlan lakás kiadó. Beépített konyha. Gyalog 10
percre a központtól. Közös költség nincs. Fiatal párnak. 130.000
Ft+ rezsi, + 2havi kaució. 06-20314-9242
+ Gödöllőn kiadó 32 nm-es, különálló, gépiesített, bútorozatlan házrész felújítva, kertes házban februári költözéssel. 06-20-942-5487
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ÁLLÁS
+ SZAKKÉPZETT FÉRFI BETEGÁPOLÓT keresünk Kerepesen
nappali munkára (reggel 8 órától
este kb. 19 óráig) heti több alkalomra, hosszabb távon. Érd: 06-30577-9661

+ Munkaidő pótlékkal műanyag
feldolgozó gödöllői kft. felvesz
BETANÍTOTT MUNKÁSOKAT,
SZERSZÁMKÉSZÍTŐT, KARBANTARTÓT és FRÖCCSÖNTŐ GÉPBEÁLLÍTÓT. Nyugdíjasokat is szívesen fogadunk.
Érd: 06-20-9423-112, www.
plastexpress.hu
+ Irodai kollégát keresünk,
ügyfelek fogadására, gépek,
berendezések bemutatására,
számlázásra, árukiadásra, irodai adminisztratív munkák ellátására, hirdetések kezelésére,
angol nyelvtudással. Jelentkezni email-ben: alfawintrade@
gmail.com
+ Autószerelőt, teherautó-szerelőt, mezőgazdasági gépszerelőt keresünk, ipari munkagépek, targoncák javítására,
gödöllői telephelyünkre. Jó csapat, jó fizetés, 8-16-ig tartó
munkaidő. Tel: 06-20-233-0174
alfawintrade@gmail.com
+ Szakácsot valamint konyhalányt-takarítót keresünk azon-
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nali kezdéssel a domonyvölgyi
Lázár Lovasparkba. Önállóan
dolgozó, szakképzett, gyakorlattal rendelkező szakács kollégákat és munkájára igényes,
gyakorlattal rendelkező konyhalányt keresünk teljes munkaidőben, azonnali kezdéssel, fiatalos csapatba, versenyképes
fizetéssel. Fényképes szakmai
önéletrajzot a lazarlovaspark@
lazarlovaspark.hu e-mail címre
várjuk.
+ Heti egy alkalomra keresek házvezetőnőt. Telefon
+36702770000.
2020 0126
+ Edzőt keresünk a Málnárium
női fitnesz klubba. Szakirányú
végzettség szükséges. Gépkocsi és jogosítvány előnyt jelent.
Kérjük, hogy jelentkezésed
előtt tájékozódj a Málnárium
edzésprogramról a honlapunkról: www.malnarium.hu. Jelentkezés részletes önéletrajzzal:
malnarium@malnarium.hu
+ NYUGDÍJAS, DE AKTÍV
URAT KERESÜNK családi ház
körüli, kerti munkákra, hétköznaponként 2-3 órára. Feltétel:
kiváló fizikum és egészségi
állapot, káros szenvedélyektől mentesség, leinformálható
gödöllői vagy környéki lakos.

Óradíj: 1.200 Ft/ó, fizetés hó
végén. Tel: +36-20-451-0702
+ Munkatársat keresünk angol
nyelvű irodai munkára. A fényképes önéletrajzokat az info@
adjuvo-online.com e-mail címre várjuk. Munkavégzés helye:
Gödöllő és home office; főbb
feladatok: angol nyelvű levelezés a szállítókkal és az ügyfelekkel, adatfeldolgozás; 4, 6
vagy 8 órás munkaidő.
+ Gödöllő környéki gazdaságba tanyagazda munkatársat
keresünk. Tel: 06-70-518-7245,
e-mail:
anotka2016@gmail.
com
+ Vállalom Gödöllőn családi
házak, lakások takarítását a
mindennapokban, illetve festés
és lakásfelújítás után is. 06-30675-6253
SZOLGÁLTATÁS
+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 50 nyelven, anyanyelvi,
diplomás, gyakorlott szakfordítókkal, tolmácsokkal! Kedvezményes, áfamentes díjak. I.L.I.
Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői
u. 2. Tel.: 06-20-556-2653, 0620-543-1775, e-mail: info@ili.
hu, ili.godollo@gmail.com
+ Language Cert akkreditált,
nemzetközileg elismert, egy-
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nyelvű nyelvvizsga Gödöllőn az
I.L.I. Nyelviskolában! Ugyanitt
egyéni és kiscsoportos nyelvtanfolyamok
kedvezményes
díjon. Érdeklődni: I.L.I. Kft.,
20/543-1775,
20/556-2653,
info@ili.hu
+ KERTGONDOZÁS. Bízza
most rám! Fakivágás, sövényvágás, bozótirtás, fűnyírás, fűkaszálás. Füvesítés, gyepfelújítás, vegyszeres gyomirtás.
Rotációs kapálás. Gyepszellőztetés. Metszés. Ágak, levelek elszállítása. Ereszcsatorna
tisztítás. Kerttakarítás. Kerítésfestés. Gépi permetezés. Kerti
tavak tisztítása. Talajfúrás. 0630-747-6090

+ DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉLKÜL. Tóth Tamás 06-70502-5620
+ KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, tanácsadás. Irodák: Gödöllő, Szada. Tel: 30/5921856, 30/508-1380, 28/784-752
+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS,
fürdőszobák,
régi fűtési rendszerek, vízvezetékek felújítása. CIRKÓK, GÁZKÉSZÜLÉKEK,
KONVEKTOROK
karbantartása felújítása, javítása.
Tel: 06-20-9527-289, 06-28-476229
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+ SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon bizalommal,
házhoz megyek. Számítógép
szerelés, rendszer és programtelepítés, vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel: 06-30333-9201
+ REDŐNYJAVÍTÁS, GURTNICSERE akár 2 órán belül! Új
redőny azonnal megrendelhető! Péter úr, 06-20-3685-888
+ DUGULÁS ELHÁRÍTÁS falbontás nélkül. Ázások csőtörések megszüntetése. Vécék tartályok csapok szifonok cseréje.
Csatorna kamerázás. VÍZSZE-
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RELÉS. 06-20-491-5089
+ TETŐFEDÉS Régi és új tetők javítása, tetőszerkezeti
munkák, tetőfedés, ácsmunka,
bádogos munka, ereszcsatorna, Lindab tetőfedés, lécezés,
fóliázás, ereszdeszkák, madárdeszkák festése, palajavítások, kúpcserép lekenése,
leszögelése. Bármilyen kisebb
javításokat is vállalok. Nyugdíjasoknak 10% kedvezmény!
Érdeklődni: 06-30-526-8532
+ VÍZSZERELÉS. Csapok, szifonok, WC-k, WC-tartályok, stb.
cseréje. Új vezetékek kiépítése,

régiek cseréje. Hétvégén is
hívható: 06-20-412-0524
+ Több, mint 25 éves gyakorlattal, leinformálható, jó
referenciával 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
+ Több mint 20 éves tapasztalattal rendelkező cég vállal
vízvezeték-szerelési munkálatokat. Cégeknek, magánszemélyeknek egyaránt - felújítástól a komplett kivitelezésig.
Ha Önnek fontos a tapasztalat, minőség, megbízhatóság
és az ár, várjuk hívását. Tel:
0670/282-4681
+ KERÍTÉS ÉPÍTÉS!!! Egyedi
kerítések, készen kapható kerítés-rendszerek teljes körű kivitelezése a területrendezéstől
a befejezésig. Igény esetén az
anyagbeszerzést is vállaljuk.
Tel.: 06209463409
+ TELJES LAKÁSFELÚJÍTÁST
VÁLLALUNK A-tól Z-ig. Tartsa
egy kézben az összes munkafolyamatot bontástól a helyreállításig: kőműves, burkolás,
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festés, víz, villany, stb. Hívjon
bizalommal: 06-20-9463-409
OKTATÁS
+ ANGOL és SPANYOL nyelvoktatást vállal FILMSZINKRON, könyvfordítás, vizsgaelőkészítés és korrepetálás
területén jártas FIATAL, tapasztalt nyelvtanár. Tel: 06-70559-3918
+ ANGOL tanítást vállalok.
Szükség szerint: - Nyelvtani rendszerezés, gyakorlás.
– Beszédkészség fejlesztés.
– Nyelvvizsgára, középiskolai
felvételire felkészítés. Tel: 0630-262-3628
+ MATEMATIKA korrepetálást,
központi felvételire, érettségire
való felkészítést vállal szakmai tapasztalattal rendelkező
tanárnő. Online is. Tel: 06-70408-5253
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TÁRSKERESŐ
+ Egyedülálló 60 éves férfi
korban hozzáillő párját keresi
hosszú távú kapcsolat reményében. Hívj bátran! Tel: 06-20618-3011
ADÁS-VÉTEL
+ RÉGISÉG. Pappné Szilvia
szakbecsüs díjtalan kiszállással
vásárol antik bútorokat, festményeket, órákat, mindenféle szobrokat, vitrin dísztárgyakat, ezüstöt
(hibás és hiányos darabokat is),
régi pénzeket, könyveket, bizsukat és ékszereket, borostyánt,
mindenféle régiséget és HAGYATÉKOT. Legmagasabb áron
vásárolunk első vevőként! Tel:
70/942-0806, 70/603-7642
+ „Készülj a hosszú télre kedvesem...” Eltartható zöldség- és
gyümölcsféleségek a tőlünk megszokott szolid árakon. Érési időtől
függő betakarítás, ami „szedd
magad” keretében is lehetséges.
Ízelítő árainkból: almafélék ládás
tételben 90-300 Ft/kg, sárgarépa
150 Ft/kg, burgonyaféleségek,
vöröshagyma 135 Ft/kg, lila és
fehér hagyma 200 Ft/kg, fokhagymák 800-1500 Ft/kg, mák 1300
Ft/kg. UNIBOND BT. Gödöllő,
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Kőrösi Cs.S. u. 33. Tel: 06-28432-941, 06-30-406-5898
JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
+ AKKUMULÁTOR minden
típusú gépjárműhöz szaküzletünkben vagy kiszállítással.
Szolgáltatásaink: beszerelés,
bevizsgálás,
töltés-mérés,
szaktanácsadás. Minőségi akkuk, új akciók. Gödöllő, Dózsa
Gy. út 50. (Temetővel szemben) 06-30-536-4300, 28/611728 www.akkugodollo.hu
MÉZ
+ MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludányi Méhészetből!
Akác-, Virág-, Hárs-, Gesztenye-, Repce krém-, Lépesméz,
Propolisz, Virágpor és Dióbél
kapható. 3kg fölött házhoz
szállítjuk.06-30-9891-721
+ Vásároljon HAMISÍTATLAN,
OMME zárszalagos mézet
közvetlenül a termelőtől! Repce, Akác-, Hárs-, Akác-hárs-,
Napraforgóméz. 720ml-es csavaros tetejű befőttes üveget
cserébe elfogadok. Házhoz
szállítás. Szabó Méhészet Gödöllő, Lovas u.3. 28/417-913
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