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Megérkezett a koronavírus-járvány harmadik hulláma, ezt a hét végén dr.
Müller Cecília országos
tisztifőorvos is megerősítette. Ezért különösen fontos, hogy minél többen igényeljék az oltást. A lakosság
oltása a rendelkezésre álló
vakcinák
függvényében
zajlik, a tömeges oltások
várhatóan márciusban indulnak meg. Oltópont lesz
a Tormay Károly Egészségügyi Központ is, ahol dr.
Dunai György igazgató
szerint a belgyógyászat,
a gyermekgyógyászat, a
tüdőgyógyászat és a bőrgyógyászat helyiségeiben zajlik majd a lakosság oltása.
(folytatás az 5. oldalon)
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Hohn Krisztina országgyűlési
képviselő legfrissebb interjújában arról beszélt, hogy miért
nyitott irodát Gödöllőn, hogy
milyen problémákat lát a városban, s hogy milyen a kapcsolata
a helyi országgyűlési képviselővel. Természetesen az is szóba
került, hogy mik a tervei a 2022es országgyűlési választásokra.

Hohn Krisztina
– Amióta a parlament tagja, egyre
többet foglalkozik a Gödöllőt is érintő kérdésekkel. Baranyaiként miért
tartja fontosnak, hogy ekkora figyelmet szenteljen a városnak?
– Először is Gödöllő a kedvenc városom. Nagyon szép település, szeretek ide járni, itt lenni. Emellett pedig
egy „érdekes“ felkérés történt, ami
arra ösztönzött, hogy elkezdjek Gödöllővel foglalkozni. Vécsey László, a
körzet országgyűlési képviselője egy
cikkben azt javasolta nekem, hogy
foglalkozzam én Gödöllő ügyeivel. Így
is teszek.
– Miért tartotta fontosnak, hogy
irodát nyisson itt Gödöllőn?
– Az interneten keresztül egyre több
kéréssel, kérdéssel kerestek meg a
helyiek, illetve a gödöllői kapcsolataim
azok, amelyek arra ösztönöztek, hogy
irodát nyissak a városban. Egyre jobban megismertem, megkedveltem Gödöllőt és a térséget. Ezek miatt tartottam fontosnak, hogy helyben is legyen
elérhetőségem, ahol személyesen is

találkozni tudok az itt élőkkel, akik elmondhatják a panaszaikat vagy a kérdéseikkel, kéréseikkel meg tudnak keresni.
– Milyen kérdésekkel keresték meg
eddig Önt?
– Szerteágazó kérések érkeznek felém, amelyeknek egy része nem feltétlenül az én hatáskörömbe tartozik, de
ezekben az esetekben is tudok segítséget nyújtani. Leginkább abban, hogy
melyik hatósághoz lehet fordulni, esetleg milyen hivatalokat kell felkeresni.
Vannak, akik nem tudják, hová fordulhatnak ügyes-bajos dolgaikkal.
– Milyen problémákat lát Gödöllőn?
– Nagyon fontos szerintem az, hogy
egy országgyűlési képviselő együttműködjön a polgármesterrel és a helyi
képviselő-testülettel, függetlenül attól,
hogy melyik párthoz tartozik. Hiszen ők
tudnak a legjobban instrukciókat adni
a képviselőnek, hogy mi az, amire a
városnak szüksége van, mik a legnagyobb problémák, mi az, ami a helyben

élőket a leginkább zavarja vagy, amire
megoldást kell keresni.
Gödöllőn az egyik legnagyobb probléma a közlekedés. Nagyon nehéz haladni a műszakváltások után kialakult
dugók miatt a városban. Ezért tartanám
fontosnak, hogy a sok-sok éve beígért
elkerülő út végre megépülhessen. A
másik helyi probléma pedig a Hajós
iskolának a sorsa, ami rengeteg diákot
érint. Csodálatos eredményeket elérő
intézményről beszélünk, de évek óta
problémájuk van az iskola épületével.
A Magyar Közlönyből értesültem arról,
hogy a premontrei iskolának viszonylag
nagy összeget ad az állam különböző
fejlesztésekre – ami nagyon fontos, hiszen minden fejlesztés jól jön egy városnak – de nagyon fontos lenne az is,
hogy arra is odafigyeljünk, hogy vannak
olyan iskolák is, ahol nem feltétlenül
csak fejlesztés, hanem inkább állagmegóvás és egyéb más beruházásokra
lenne szükség.
– A parlamentben is felszólalt a Hajós Alfréd Általános Iskola ügyében,
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Tegyünk együtt
gödöllőért!
kapott már választ a kormánytól ezzel kapcsolatban?
– Csak egy általános választ kaptam
az államtitkár úrtól, amelyben azt mondta, hogy előbb vagy utóbb majd sor kerül ennek az iskolának a felújítására is.
Leginkább a kormány által támogatott
fejlesztéseket sorolta fel az országban
és nem kifejezetten a kérdésemre válaszolt, de ez nem szegte kedvem és újra
és újra el fogom mondani ezt a problémát a parlamentben.
– Miután ön egyre többet foglalkozik Gödöllővel, adódik a kérdés, milyen a kapcsolata a helyi országgyűlési képviselővel?
– A helyi országgyűlési képviselőt
nem nagyon ismerem, mert elég mes�sze ül tőlem a parlamentben és ritkán
látom ott. Bár én nem zárkóznék el egy
jó kis beszélgetéstől, mert úgy gondolom, hogyha minél több országgyűlési

beszéd. De továbbra is azt mondom,
hogy szívesen beszélnék vele, mert
azt kell nézni, hogy mi a helyiek, a térség érdeke és nem azt, hogy ki milyen
pártnak a tagja.
– Az országgyűlési képviselő és a
polgármester együttműködése kapcsán jelentős fejlesztések kerülhetnek egy településre. Hogyan látja ön
ezt?
– Igen, jelenleg is vannak fejlesztések a városban. Ezeknek egy része európai uniós forrásból valósul meg, ilyen
például az új vasútállomás, ami nagyon
szép és nagy szüksége volt már rá, a
másik része pedig kormányzati beruházás, például az uszoda, ami tudomásom szerint az eredetileg tervezettnek
a háromszorosába fog kerülni. Nagyon
fontos lenne az, hogy ilyen nagy fejlesztések előtt mindig egyeztessen az
állam a polgármesterrel és a képvise-

vannak, hiszen nem ismerjük pontosan
a részleteit a kastéllyal kapcsolatos elképzeléseknek. Nem tudjuk azt, hogy
teljes mértékben felújításra kerül-e,
hogy milyen hasznosítást terveznek.
Lesz-e például egy részében szálloda. Kérdés, hogy hajlandóak lesznek-e
ezekről egyeztetni a helyi önkormányzattal.
– Sokan felróják önnek, hogy listáról került a parlamentbe, nem pedig
egyéni körzetből. Látja ennek valami
hátrányát?
– Természetesen nem, hiszen Orbán
Viktor sem indult még soha egyetlen
körzetben sem önállóan, lám mégis ő
Magyarország miniszterelnöke. Egy
listás képviselőnek talán annyiból jobb
egy picit, hogy nincs röghöz kötve, nem
csak a saját körzetével kell, hogy foglalkozzon. Elmehet az ország bármely területére, jogában áll bárhol irodát nyit-

„...fontos, hogy egy országgyűlési képviselő együttműködjön a polgármesterrel és a helyi képviselő-testülettel, függetlenül attól, hogy melyik párthoz tarozik.”
képviselő foglalkozik egy adott térséggel, az annál sikeresebb lehet. Sőt, az
lehet igazán sikeres település, amelynél kormánypárti és ellenzéki képviselő
is próbálja a helyiek érdekeit a megfelelő helyen képviselni.
– Kereste már Vécsey Lászlót vagy
esetleg keresete-e önt az ország�gyűlési képviselő úr, hogy a Gödöllőt érintő ügyekben dolgozzanak
együtt?
– Kizárólag egy helyi internetes portálon olvastam egy cikket, amiben azt
javasolja nekem, hogy ha tudok, törődjek és foglalkozzam én az elkerülő
úttal és mással a körzetben. A parlamentben fel is szólaltam ezügyben, de
sajnos akkor ő nem volt ott, így nem
is kezdődött el köztünk semmilyen pár-

lő-testülettel, maximálisan bevonva
őket az egész folyamatba. Jelenleg zajlanak az országban az egyetemi átalakítások is. Az intézmények alapítványi
fenntartásba kerülnek. Ez több helyen
is nagy visszhangot váltott ki, de Gödöllő esetében mindenképpen pozitív lesz,
hiszen egy 200 milliárdos fejlesztés valósul meg. Az egyetem új kampuszt fog
kapni, teljesen megújul majd, modern,
a 21. századnak megfelelő felsőoktatási intézménye lesz a városnak. Az
viszont még kérdés, hogy vajon a régi
épületnek mi lesz a sorsa.
– Az egyetemi alapítványhoz került
a Királyi Kastély működtetése is, mi
erről a véleménye?
– Ebben az esetben kettős érzéseim

ni. Én is ezzel a lehetőséggel éltem. A
jogaink pedig ugyanolyanok, semmivel
sem kevesebb. Mi is nyújthatunk be törvényjavaslatot, szólalhatunk fel a parlamentben, mint az egyéni országgyűlési
képviselők.
– Mik a tervei a 2022-es országgyűlési választásokra? Hol fog indulni,
ismét Baranyában vagy itt Gödöllőn
száll ringbe?
– Természetesen szívesen képviselném ezt a választókerületet, de jelen
pillanatban még folynak a tárgyalások.
Most minden politikai szereplő készül
az előválasztásokra, így erről még nagyon korai lenne beszélni, de hogyha
eldől, akkor el fogom majd mondani.
(JÁ)
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A kormány ellen
foglalt állást
az alkotmánybíróság
A helyi iparűzési adó felezése
miatti kiesés teljes kompenzálását kérték a Magyar Önkormányzatok Szövetségének
tagjai a kormánytól azon az
egyeztetésen, amelyre Gulyás
Gergely, miniszterelnökséget
vezető miniszter hívta meg a
nem megyei jogú 25 ezer fő feletti települések vezetőit.
Az iparűzési adó felére csökkentésének teljes kompenzációja a 25000 lakos
alatti településekhez hasonlóan, a Co-

vid elleni védekezés eddig teljes mértékben önkormányzatok által fizetett
költségeinek megosztása, és a gépjárműadó településeknek való visszaadása szerepelt a polgármesterek listáján.
Az első tárgyalás nem hozott eredményt, Gulyás Gergely arra tett ígéretet, hogy március végéig külön
tárgyalások keretében javasolnak
megoldásokat elsősorban a fejlesztések terén. Mivel a MÖSZ továbbra is a
teljes kompenzációt tekinti tárgyalási
alapnak, és a jövőben is együtt fognak fellépni az önkormányzatok kormányzati elvonásainak kompenzációja
tárgyában.

Február 25.:

Gémesi–
Orbán vita

Február 25-én rendezik meg azt a nyilvános vitát,
amire dr. Gémesi György polgármester, a Magyar
Önkormányzatok Szövetsége elnökeként kihívta
Orbán Balázs miniszterhelyettest, parlamenti és
stratégiai államtitkárt. Hogy melyik platform ad helyet az eszmecsérnek, lapzártánk idején dől el. Gémesi György azután kezdeményezte a vélemények
nyilvános ütköztetését, hogy a fideszes politikus
egy januári levelében a kormány önkormányzatokat
sújtó intézkedéseit úgy állította be, mintha azok a
lakosság érdekeit szolgálnák.
B.

A tárgyalások folytatásához jó alapot
ad a MÖSZ-nek, hogy időközben az
Alkotmánybíróság határozatban állapította meg, hogy az Országgyűlésnek
a helyi önkormányzatok számára az
általuk ellátott kötelező feladat és hatáskörök ellátásához azokkal arányban
álló költségvetési, illetve más vagyoni
támogatást kell biztosítania. Ezeket az
Országgyűlés, veszélyhelyzet idején
a Kormány közérdekből csökkentheti,
azonban ezzel nem lehetetlenítheti el a
helyi önkormányzatok működését, nem
üresítheti ki az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdésében szereplő alkotmányosan védett feladatköreiket.
(ny.f.)

2021. február 23.

gödöllői Szolgálat 5

közélet

covid-19: itt a 3. hullám!
(folytatás az 1. oldalról)
Most, hogy ismét naponta nő a
megbetegedések száma, sokakat foglalkoztat, mikor kaphatják
meg az oltást. Dunai
György úgy fogalmazott, ez attól függ,
hogy állnak rendelkezésre a vakcinák.
Ha nagyobb men�nyiség érkezik, akkor akár napokon
belül behívhatnak
valakit oltásra.

Addig is fontos, hogy továbbra is
mindenki tartsa be az érvényben lévő
járványügyi szabályokat, és minden
korosztály esetében helyezzünk
nagy hangsúlyt a

jön
a védettségi
igazolvány

fertőtlenítésre. A koronavírus fertőzésben megbetegedők száma napról
napra növekszik. Városunkban ezen
a héten két óvodában is ( Kikelet óvoda és Zöld Óvoda) rendkívüli szünetet rendelt el az Oktatási Hivatal a koronaívírus-járvány miatt.
Az Országyűlés
lapzártánk idején
dönt arról, hogy
meghosszabítják-e
a
veszélyhelyzetet újabb kilencven
nappal.
j.

Az önkormányzatok segítik
az oltások
lebonyolítását

Hamarosan postázni fogják az első védettségi igazolványokat,
A Magyar Önkormányzatok Szövetsége
de a plasztikkártya mellett applikációval is igazoható lesz a koroés a Budapesi Önkormányzatok Szövetnavírus elleni védettség.
sége még januárban segítséget ajánlott a
A kártya a személyi adatok mellett tartalmazza majd a védőoltás
kormánynak az oltási terv végrehajtásában
idejét, valamint típusát, és a személyazonosító iga– hiszen a háziorvosi szolgálat önkormányzolvány vagy útlevél felmutatásával együtt
zati fenntartás alatt működik. György Istlesz érvényes. Az applikáció az oltott
ván államtitkár a múlt hét folyamán
nevét, az érintett TAJ-számát, az oltájékoztatta az oltási tervről a szötás idejét, a védőoltás típusát, a
vetségek vezetőit.
fertőzéssel szembeni védettség
Gémesi György, a MÖSZ eltényét vagy annak hiányát jelenöke, lapunknak elmondta,
níti meg.
egy részletesen kidolgozott
Védettségi Igazolvány
Annak, aki megkapta a véoltási tervet ismerhettek
dőoltást, vagy ha igazoltan
meg, melynek lebonyolítáátesett a koronavírus-fertősában a kórházak rendezésen az állam hivatalból
lőintézetek és több mint
kipostázza a kártyát, amit in5000 háziorvosi rendelő
gyenesen fog megkapni.
vesz részt. Ez nagyon koHa valaki vélhetően átmoly logisztikát igényel. A
esett a fertőzésen, de nem
több mint nyolcmillió oltás
tudott róla vagy nem készült
ütemezése az oltóanyagok
róla teszt, akkor igazolhatja a
rendelkezésre állása alapján
fertőzésen való átesését elletörténik. A nagy „dömping”várnanyag-vizsgálattal is. Ebben az
hatóan áprilisban indul. A követesetben a vizsgálat önköltséges, de
kező megbeszélésre március elehatósági áras lesz, amelynek összege 11
jén kerül sor.
000 forint. Emellett ki kell fizetnie a védettségi
Gémesi György polgármester a témában
igazolvány kiállításnak 3000 forintos összegét is.
a héten egyeztet a gödöllői háziorvosokkal.
(Bővebben a szolgalat.com-on és Facebook-oldalunkon.)
(k.)
Forrás: kormany.hu
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Klímavédelmi
kisokos
Gödöllő
Város
Önkormányzata
KEHOP 1.2.1-182018-00070 azonosító számú „Gödöllő
Város klímastratégiájának kidolgozása, valamint helyi
szintű szemléletformálási programok
megvalósítása”
elnevezésű
pályázaton 19,37 millió forint
támogatást nyert. el melynek
keretében készülhetett el a Klímavédelmi Kisokos és hulladákgyűjtési naptár. A projekt a
Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.
Gödöllőn valamennyi háztartásba ingyenesen jut el a
Gödöllő Város Önkormányzat
megbízásából az Euro Ökoland
Alapítvány által készített kiadvány.
A kiadvány célja elsősorban,
hogy felhívja a figyelmet a klíma-változás hatásaira. A kiadványban számos tanács és jó
gyakorlat kerül bemutatásra,
melyből Gödöllő lakossága is
információkhoz juthat, arról,

hogy milyen módon tud hozzájárulni a környezetünk és a
klíma védelméhez. A kiadvány
fontos és praktikus része egy
hulladékgyűjtési naptár, mely
tartalmazza, hogy 2021 évben
történő hulladékgyűjtési rendet.
A lakosok folyamatosan figyelemmel tarthatják, hogy az adott
héten milyen típusú hulladékot
szállít el a közszolgáltató.
A kiadványt a megbízott terjesztő 2021 februárjában juttatja
el Gödöllő valamennyi postaládájába. Kérjük, hogy amennyiben február végéig nem érkezne
meg a postaládájába, és igényt
tart a Klímaváltozási kisokos és
hulladékgyűjtési naptárra, akkor
szíveskedjen jelezni a 06-28529-150-es számon.
(ny.f.)

tavasszal és ősszel
lomtalaníthatunk
A Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tájékoztatása
szerint városunkban idén két alkalommal biztosítják a lakosság számára térítésmentesen, maximum 2 köbméter mennyiségig a lomtalanítást, amit lakossági igénybejelentés alapján, előre leegyeztetett
– nem előre meghirdetett – napokon végeznek.
A lomtalanítási igények leadására elsőször március 22. és április
23. között van lehetőség, ebben az esetlben a lomtalanításra a tervek
szerint április 12. és május 22. között kerül sor. A második lehetőséget augusztus 23. és szeptember 24. között jelezni, a begyűjtés
szeptember 13. és október 29. között lesz.
Az igényelni a www.zoldhid.hu oldalon megtalálható űrlap kitöltésével, személyesen az ügyfélszolgálati irodák nyitvatartási lehet.
Igénylést kizárólag a nyilvántartott és szerződött, aktív, közüzemi díjhátralékkal nem rendelkező ingatlanhasználók nyújthatnak be. A társasházak esetében erre kizárólag a közös képviselő jogosult.
(Bővebben a szolgalat.com-on és Facebook oldalunkon.)
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önnek mit jelent?
a klímavédelem?

Vörös Eszter Anna: „A mindennapokban számomra tudatos, környezetbarátabb fogyasztási
szokásokat jelent, még ha ez lemondással is jár.
Például csomagolásmentesség, különös tekintettel a műanyag zacskók, flakonok elkerülésére,
illetve az újrahasznosítható anyagok használatára.”

Fotó: Szöcs Emese
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Juhász Tamás: „A klímavédelem olyan apró
lépésekben megvalósítható, mint a tartósabb
használati cikkek, például vászonszatyor, zöldséges zsákok használata, a műanyag eszközök
újra használása. A tudatosabb áramfelhasználás, energiatakarékos izzók, eszközök előnyben
részesítésével is sokat tehetünk. Ezek az eszközök lehet, hogy drágábbak, viszont kevesebb
energiát használnak, ami hosszú távon megtérül. Sok olyan termék van, ami környezetbarátnak tűnik, de gyártásuk során rengeteg energiát
használnak fel, esetlegesen sok járulékos hulladék is keletkezik.”

Papp Bendegúz: „A klímavédelem számomra
egyszerű dolgokat jelent. Én például tömegközlekedek, amivel hasznosan és egyszerűen
tehetek a klímaváltozás ellen. Úgy gondolom,
hogy ilyen és hasonló tevékenységekkel lehetne másokat is erre rávenni, hiszen ezek rövid
és hosszú távon is hasznosak számunkra.”
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közélet

Egymilliós

nyomravezetői
díj a HÉV-es támadóért
Pest megye rendőrfőkapitánya nettó
1.000.000 forint nyomravezetői díjat
tűzött ki annak az ismeretlen férfinak
a fejére, aki január 19-én a kora reggeli órákban megtámadott egy nőt a
gödöllői HÉV-en.
Az elkövető felkutatására és elfogására nyomozócsoport alakult, amelynek
tagjai továbbra is intenzív felderítőmunkát végeznek, és mindent megtesznek
annak érdekében, hogy a támadó férfit
azonosítsák, felkutassák és elfogják.
Az összeg annak fizethető ki, aki a
bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személy kilétével kapcsolatban
olyan konkrét adatot vagy információt tud szolgáltatni, amely a nyomozást

eredményre vezeti és az elkövető
azonosítását, felelősségre vonását
közvetlenül elősegíti. A rendőrség a
nyomravezető személyét bizalmasan
kezeli.
A támadó személyleírása: 20-25 év
körüli, 160-165 cm magas, vékony, szikár testalkatú férfi. Arca hosszúkás,
ívelt, tiszta (anyajegy, heg, seb, pattanás nem volt látható), szeme, szemöldöke sötét. Hangja mély, beszéde
összeszedett, nyugodt. Az elkövetéskor fekete, kötött téli sapkát,
kartondoboz/mustársárga
színű,
rejtett zipzárú, álló gallérú, combközépig érő, dzseki anyagú, két függőleges zsebbel ellátott kabátot, sötét-

zöld-fekete, terepmintás melegítőnadrágot, fekete, fűzős sportcipőt viselt.
Külseje ápolt, rendezett volt, jellegzetes
szagot nem árasztott.		
(bd)

gyorsabb,

vőben nem csak
a mainál gyorsabban és kényelmesebben,
hanem
egységes bérlettel
lehet majd utazni.
A vonatok a mainál jóval sűrűbben járnának, a legforgalmasabb fonódó szakaszokon néhány percenként követnék
egymást. A megújult vonalakon
legalább 3 metróvonal és számtalan úti cél lenne elérhető átszállás
nélkül.
A Budapestet és térségét érintő,
átfogó hálózatfejlesz-

klímabarátabb

Elkészült a Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégia,
amiről elindult a társadalmi
egyeztetés, amely megelőzi a
kormány döntését, így a kérdőív
kitöltésével mindenki elmondhatja véleményét, amelyek beépítésére van lehetőség.
A Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégia az utóbbi
100 év legnagyobb vasútfejlesztéseit átfogó, a
fővárost és agglomerációját érintő elővárosi
kötöttpályás közlekedés – a MÁV elővárosi
vasútvonalai és a HÉVvonalak – a fejlesztéséről szóló dokumentum. Eredményeként
egy megújult, kibővült
hálózaton színvonalas vasúti szolgáltatás jöhet létre, amely természetes, környezet- és klímabarát
választást kínál a városba irányuló
és a városon belüli utazás során
egyaránt.
A stratégia legfőbb célkitűzése
az elővárosi kötöttpályás közlekedés versenyképessé tétele. A jö-

tési koncepció részleteit a https://budapestvasut2040.hu oldal mutatja be.
Az ott található interaktív térkép
segítségével vasútvonalakra lebontva lehet megnézni a tervezett
fejlesztést. A stratégiát bemutató
kisfilm a Youtube-on is megtalálható.				
K

Mentsd
a bringád!

Ha valakinek ellopják a kerékpárját, az nem
csak bosszúság, hanem jelentős anyagi kár is.
Érdemes tehát élni a Gödöllői Rendőrkapitányság által felkínált lehetőséggel, és regisztráltatni a bicikliket.
A Gödöllői Rendőrkapitányság ingyenes kerékpáros regisztrációt tart a „BIKESAFE” program keretében 2021. február 26-án 9 órától 13
óráig a Gödöllői Rendőrkapitányság épülete
előtt (2100 Gödöllő, Petőfi S. u. 6-10.). A regisztráción minden olyan adatot, fotót és információt rögzítenek, ami egy későbbi felderítés
vagy azonosítás alkalmával fontos lehet.
A Bikesafe az első lépés a kerékpár nagyobb
biztonságáért!
Információ: www.bikesafe.hu A regisztráció
igénybevételéhez előzetes időpontfoglalás
szükséges, melyet a 06-28- 524-601-es (7241
mellék) telefonszámon tud megtenni.
j.
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A járványhelyzet sok programtól megfosztott bennünket, ám a Nemzetközi Természet- és Környezetvédelmi
Fesztivál szervezői bizakodóak, a tervek szerint május
28-tól 30-ig rendezik meg a
nagyszabású programsorozatot.
2021. év kiemelt témája „Élhető
Bolygó” . Mit jelent, mi kell hozzá,
mi a mi szerepünk-felelőségünk,
hogyan tudunk vigyázni rá és egymásra…? – ezekre igyekeznek választ adni a szervezők.

Izgalmasnak igérkezik a Trash Art
Magyarország témája is, idén a hazai

nagyvadakat – az erdeinkből már eltűnteket és a ma is velünk élőket – állítják
a középpontba.
Információink szerint hamarosan kiírásra kerülnek a diákoknak szóló fotópályázatok is.
2020-ban hatalmas sikerrel mutatkoztak be a hazai nemzeti parkok a
fesztiválon, a tervek szerint idén ismét
találkozhatnak velük és közel 60 másik kiállítóval az érdeklődők a fesztivál
Természet és Környezetvédelmi vásárán.
A fesztivált és kísérőrendezvényeit
ingyenesen lehet majd látogatni.
(kj)

Több mint 56.000 kiló élelmiszer
a rászorulóknak

Magyar Élelmiszerbank élelmiszermentő programjáról, amit városunkban a Megújult Nemzedékért Alapítvány (MNA) működtet sikeresen
közel négy éve.
2020-ban az Élelmiszerbank
ös�szesen 56.263 kg
élelmiszert adott át
a szervezetnek kiosztásra a rászoruló családok számára Gödöllőn! A
teljes mennyiségből 5779 kg-ot
tartós élelmiszerek, esetenkénti
felajánlások
formájában az
Élelmiszerbank
raktárából,
vagy
egyéb
módon vehetették át, 50.484
kg pedig az áruházi élelmiszermentésből származott – a gödöllői KFC-ből,

a TESCO és az ALDI áruházakból –,
ami főképpen pékáru, zöldség és gyümölcs. Ennek a jelentős mennyiségnek a pénzbeli értéke is rendkívül számottevő, összesen 41.064.329 Ft, ami
70.801 Ft/fő értékű
támogatást jelentett az MNA által
ellátott személyeknek 2020-ban!
Mindezen túl az
élelmiszermentők
saját szervezésben a
JÓkenyér üzletből is
kapnak jó minőségű,
2-3 rekesznyi pékárut
napi rendszerességgel, amit ugyancsak
szétosztanak a rászorulók között.
Az
élelmiszermentést sok gödöllői vállalkozás is támogatja.
A Megújult Nemzedékért Alapítvány
köszönettel fogad minden adomány a

11600006-00000000-32708972 számlaszámára, a közleménybe kérjük feltűntetni, hogy „Élelmiszermentés”!
ha tudnak környezetükben olyan
embertársukról, aki nehéz helyzetbe
jutott, forduljanak bizalommal Bocsor
Krisztinához a +36 70 325 8729-es
számon vagy az elelmiszergyujtes.
info@gmail.com email címen! (Bővebben, több fotóval a szolgalat.com-on
és Facebook-oldalunkon)
Kecskés Judit civil referens
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Köszönet Könyvtárnak

Hamarosan egy éve lesz, hogy a járvány miatt mi nyugdíjasok is nehéz helyzetbe kerültünk, mivel a klubtagjaink részére
tervezett előadások, kirándulások nagy része elmaradt és tilos összejöveteleket tartani. Bár telefonon tartjuk egymással a
kapcsolatot, hiányzik a személyes találkozás. Szerencsére mi nagyon szeretünk olvasni. Városunknak olyan könyvtára van,
amelyre büszkék lehetünk. Lehet „rendelni” a konyvtar@gvkik.hu email címen könyveket, filmeket, újságokat. Az igényelt
könyveket kérésre házhoz szállítják, de személyesen is átvehetjük az elkészített könyvcsomagokat. Hálás köszönetünk
érte! Megérdemelten nyerték el a Magyar Kultúra Napja alkalmából az Emberi Erőforrások Minisztériumának a Minősített
Könyvtári címmel való kitüntetését. Liskáné Fóthy Zsuzsanna vezetésével kiváló közösség működik itt, szeretetben, egyetértésben dolgoznak értünk olvasókért.
Szívből gratulálunk a díjhoz, és további jó munkát kívánunk! A Nyugdíjas Pedagógus Klub nevében Ligeti Gyuláné, klubvezető
1990. óta számos országban ünneplik február 21én az Idegenvezetők Világnapját, ami sok helyen
többnapos rendezvénysorozattá fejlődött. A hozzá
kapcsolódó programokat a
hivatalos dátumhoz közeli időpontban rendezik meg, idén február 2528. között online eseményekkel várják az érdeklődőket. Hazánkban a
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Kereskedelmi Tagozata vállal jelentős szerepet, az elsősorban a fővároshoz kötődő rendezvény
megszervezésében. A programsorozatba már öt éve bekapcsolódik
Gödöllő is, köszönhetően Hajnal Irén, a Gödöllői Nyugdíjas Egyesület turisztikai vezetője aktivitásának. Mivel a hagyományos szakmai

Online kirándulások Gödöllőn
látogatásra és városnézésre nincs lehetőség, Hajnal Irén és
Temesvári Gabriella,
az egyesület fotósa
kétrészes
kisfilmet
készítettek Gödöllő
nevezetességeiről.
Az egyenként közel
félórás összeállítás
első részben az érdeklődők Erzsébet királyné nyomában járhatnak, megismerhetik a
Királyi Várót, az Alsóparkot, a Királyi Kastélyt és az Erzsébet parkot.
A II. részben a főtérről indulva a Gödöllői Városi Múzeum, Máriabesnyő, az Egyetem, az Arborétum és a Méhészet az úticél. Az összeállítást Tardy Tamás felvételei színesítik. (A filmek a Gödöllő I. rész
és Gödöllő II. rész címmel megtalálható a youtube-on , valamint a
Szolgalat.com-on és Facebook-oldalunkon.)
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Nagyböjt idején

Hamvazószerdával kezdődött a negyvennapos böjt, mellyel a katolikus keresztények Jézus feltámadásának
ünnepére készülnek fel; idén a felkészülési időszak
első napja február 17. A nagyböjt
Jézus Krisztus
negyven
napi
böjtölésére,
szenvedésére
és kereszthalálára
emlékeztet, ez a
lelki megtisztulás, a húsvétra
való
felkészülés
ideje. A lelki
elcsendesedés és
bűnbánat eme időszakában elmaradtak a vigasságok, a mulatságok.
Érdekes, hogy kezdetben csak nagypéntekre – Krisztus kereszthalálának
gyásznapjára – és nagyszombatra
korlátozódott a böjt, csak a IV. századtól alakult ki a ma ismert negyvennapos böjt, s csak a VII. századtól lett a
kezdőpontja hamvazószerda.
Ezen a napon a pap a misén résztvevők homlokára a bűnbánat lelkületének külső jegyeként hamuból keresztet rajzol.

Ehhez a csendes időszakhoz is számtalan szokás kötődik. Még a böjt sem egyforma mindenhol. Sokan mindössze annyit tudnak, hogy ilyenkor a hívők nem esznek húst.
A szigorú nagyböjt általában már nem szokás, napjainkban a római katolikusoknál általánosan elfogadott, hogy hamvazószerdán és nagypénteken napi háromszor
étkeznek, de csak egyszer laknak jól, s pénteki napokon
nem fogyasztanak húst. Ráadásul az erre
az időszakra eső hat vasárnap
nem számít bele a negyven napba, nem része a böjtnek, mert
minden vasárnap Krisztus feltámadásának emlékünnepe.
A görögkatolikus egyházban a
nagyböjtbe nem számít bele a
nagyhét; a vasárnapok és a szombatok közül csak nagyszombaton
böjtölnek. Viszont bevezettek egy
teljes hetet előböjtnek és két előkészületi hetet, amikor fokozatosan elhagyták a hús és a vaj fogyasztását.
Az evangélikusok és reformátusok
nem böjtölnek, náluk a lelki felkészülés kapja a
nagyobb hangsúlyt.
Szokás úgy is böjtölni, hogy
szabadon választunk valamit, amiről
lemondunk. Így például, van, aki ilyenkor nem
néz tévét vagy megtartóztatja magát
valamilyen általa kedvelt foglalatosságtól. Ám ez sem újkeletű! Régebben szokás volt ez
idő alatt a „negyvenölés”, ami azt jelentette, hogy volt, aki hamvazószerdától húsvétig csak
negyvenszer evett. Volt, aki ez idő alatt nem gyújtott pipára, vagy nem borotválkozott. Hogy
ez tényleg lemondás volt-e az más kérdés, ám a középkornak az a szokása, miszerint a
böjt a házaséletre is vonatkozott, biztos nem volt túl népszerű. Egyes források szerint az
önmegtartóztatásnak ez a módja a böjti napokra és a vigíliákra (az ünnepek előestéje -a
szerk.) vonatkozott, mások szerint szerdára, péntekre és vasárnapra virradó éjjelre. de sok
helyen szokás volt, hogy a negyvennapos nagyböjti időben külön helyiségben aludtak a
házastársak.

A böjt leggyakoribb módja azonban a húsmentes étkezés volt,
ami nem jelentett éhezést és önsanyargatást. Mi került ilyenkor
az asztalra? Böjti ételnek számított a cibere, a krumplistészta, a
kukoricakása, a mákos tészta, a
sült sütőtök, a gánca, a kukoricagombóc-leves és általában a
savanyú levesek, mint például a
krumpli-, a bab-, a korpa- vagy a
cibereleves.

Gánca

Hozzávalók: 1 kg burgonya, 2 fej vöröshagyma, 2
nagy evőkanál zsír, 1 bögre liszt.
Elkészítés: A burgonyát meghámozzuk és apróra
vágjuk, majd sós vízben puhára főzzük. Még forrón,
levében krumplitörővel összetörjük. (Nem vesszük
le a tűzről). A lisztet apránként adagolva hozzákeverjük, hogy a krumplipürénél sűrűbb masszát
kapjunk Takaréklángon kevergetjük néhány percig,
hogy ne égjen le az alja.
A hagymát apróra vágjuk és a zsíron megpirítjuk.
Zsíros kanállal a krumplis masszát bele szaggatjuk
a hagymás zsírba, az így kapott gáncákat „gombócokat” kicsit átforgatjuk és megpirítjuk. Forrón tálaljuk, aki szereti tejfölt is adhat hozzá.
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A bagoly könyvesbolt ajánlata

Együnk jókat, hogy fogyjunk!
Az év végi ünnepeket követő,
de a tavaszt megelőző időszakot akár a fogadkozások évszakának is nevezhetnénk. Ilyenkor az ember a tükör előtt állva
tesz fogadalmat: Le fog fogyni.
De most tényleg.
Elvégre nyakunkon a strandszezon! És jön a fogyókúrák
végtelen sora, izzadás az edzőteremben – na jó, ez most nem.
Ha minden jól megy, nyár elejére sikerül is látható eredményt

produkálni, ha nem, jöhet az
újabb, épp aktuális és divatos
étrend kipróbálása. Azután,
ahogy múlik az idő, kezdődik az
egész elölről. Ismerős?
Sokan, sokféleképpen igyekeznek megszabadulni a súlyfeleslegüktől, kisebb-nagyobb sikerrel. Vrábel Krisztina, Koszta
Ágnes és dr. Töllösy Judit most
megjelent könyve nem gyors
sikert ígér, hanem a hosszútávra szóló, szenvedésmentes

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

Hű-Ha-Hó:
Téli játék
Izgalmas, játékos
címet
választott
legújabb
kiállításának
Lőrincz
Ferenc. A Levendula
Galériában
HŰ-HA-HÓ címmel láthatók legújabb képei, melyeken hol vékony,
hol sűrűbb fehér
lepel borítja a mezőket, a dombok
lankáit. Sétára
csábítanak, ki a
természetbe,
rácsodálkozni
a téli szépségre, a hó varázsára.
Varázslat ez,
ami tisztává teszi a meggyötört
természetet, mesevilágba repít,
játékra hív, játékra a hóval, a
szavakkal: HŰ-HA-HÓ. Hányféleképpen mondhatjuk, s hány értelmet nyerhet a három önállóan
is értelmes szó? A kiállítást online megnyitó Sz. Jánosi Erzsébet festőművész, a Levendula
Galéria vezetőjének elemzése
szinte új értelmet ad a képeknek,

amiket az
idei tél első
havazása ihletett. „Rendkívüli pillanatok rögzítése”
– hangzik el a
beszédben. És
valóban rendkívüliek a színek,
a fények és az
árnyak… és a hó, amiben egyre
ritkábban és egyre kevesebbet
gyönyörködhetünk. Lehet, hogy
Lőrincz Ferenc művei néhány év
múlva emlékképek lesznek? Emlékei a tél szépségének, a hónak.
Hiszen csak hangsúlyozás kérdése, mi rejtőzik a három kétbetűs szó mögött: HŰ-HA-HÓ.

fogyáshoz vezető utat mutatja
meg. Teszi mindezt úgy, hogy
semmit sem tilt, viszont számtalan apró ötlettel lát el, amelyek
segítségével anélkül fogyhatunk, hogy bármikor is éheznünk kellene. A leírtak nem kúra
jellegűek, hanem lehetőségek,
amiket akár fokozatosan is be-
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vezethetünk - például, hogy gyakrabban
eszünk levest vagy
elhagyjuk a félkész
ételeket. Nem kell
egyszerre,
lépésről-lépésre is mehetünk, de a könyv segítségével szépen,
fokozatosan életmódot válthatunk, ami
hosszú távon meghozza az eredményt.
A szerzők ehhez
egészséges recepteket kínálnak és
részletes, közérthető
információkat azokról az anyagokról, amelyekre szükségünk
van ahhoz, hogy szervezetünk
jól működjön és megőrizzük
egészségünket.
(Vrábel Krisztina – Koszta Ágnes – dr. Töllösy Judit: 160
grammos szénhidrátdiéta – Az
életmódkönyv)

40 év a kultúra
szolgálatában

Különleges az idei esztendő a Művészetek Háza számára, az
intézmény ugyanis negyven évvel ezelőtt nyitotta meg kapuját
a közönség előtt. A sors fintora, hogy a neves évfordulón a koronavírus-járvány miatt zárva van az épület, amit 1981 április
1-jén adtak át.
A megnyitóról terjedelmes beszámolót közölt a Pest Megyei
Hírlap 1981. április 2-ai száma, ami egyaránt méltatta az épületet és a fejlődő várost. Az átadáson elhangzó beszédben egyaránt méltatták a térség kulturális hagyományait és a fejlődő
várost.
A Gödöllői Művelődési Központ a váci és a kőbányai Pataki
téri művelődési központ mására készült, a színházterem pótszékekkel 397 fő befogadására volt alkalmas, de többek között
balett próbaterem, képzőművészeti kiállítóterem, nyelvi labor
várta a látogatókat.
Az előcsarnokban Szuppán Irén 10 méter széles és 4 méter
magas textil munkája fogadta a belépőket.
Az eredetileg Petőfi Sándor Művelődési Központ nevet viselő
intézmény Kecskés József igazgatóságával kezdte meg működését. Hogy a jeles évfordulót idén pontosan mikor és hogyan
ünneplik meg, az a járványügyi szabályoktól is függ, de - ahogy
Kovács Balázs jelenlegi igazgató fogalmazott - a Művészetek
Háza mindenképp megtalálja a módját a méltó megemlékezésnek.
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JAVASLATTÉTELI FELHÍVÁS:
CSILLAGOK FALA

2020. szeptember 21-én, a Színházak Éjszakáján avatták fel a Csillagok Falát a Művészetek Házában, ahová elsők között városunk Kossuth-díjas művészei Oszvald Marika színművész, Pécsi
Ildikó színművész és Fodor László klarinétművész kézlenyomata került fel.
Hagyományt teremtő szándékkal újabb három kézlenyomatot avatunk ebben az évben az önök
javaslatai alapján.
Március végéig várjuk azokra az országosan és/vagy nemzetközileg ismert és elismert művészekre szóló javaslataikat, akik Gödöllőn élnek vagy Gödöllőről származnak!
Ezt követően szavazást indítunk és a három legtöbb szavazatot kapott művész kézlenyomata kerül fel idén a Csillagok Falára.
Az első forduló beküldésének határideje: 2021. március 31.
A javaslatnak tartalmaznia kell indoklással együtt a művész nevét, hivatását és eddigi díjait.
Javaslataikat írásban tehetik meg a megjelölt időpontig a simon.edina@godollo.hu e-mail címre.

Kiállításokkal emlékezik a művésztelepre a GIM-ház
120 esztendeje annak, hogy megalakult az egykori gödöllői művésztelep. Körösfői-Kriesch Aladár
1901-ben költözött ki családjával
Gödöllőre, s hamarosan követte őket Nagy Sándor és felesége
Kriesch Laura, majd Juhász Árpád. A szép környezet, Budapest
közelsége vonzó volt a művészbarátok számára is, akik hamarosan követték őket. Köztük
volt Thoroczkai Wigand Ede,
Leo Belmonte, Mihály Rezső,
Moiret Ödön, Remsey Jenő,
Undi Mariska -hogy csak néhányukat említsük. A közel
húsz éven át működő művésztelep a hazai és külhoni művészeti életben is

meghatározó volt. Hagyományait
ma a Gödöllői Iparművészeti Műhely ápolja, ami
három nagyszabású rendezvén�nyel készül a jeles évfordulóról
megemlékezni. A tervek szerint júliusban kerülhet sor az Emlékterek című kiállításra,
melyn e k
során
az egykori művésztelep
helyszíneit
kapcsolnák
össze különböző tér és
fény installációk segítségével tisztelegve
az egykori művészek előtt.
A GIM-ház kertjében
Körösfői-Kriesch Aladár műtermének kő
maradványai a mai
szobrászművészek segítségével kaphatnak

új szerepet, a Remsey-ház kertjében régi tárgyakat, emlékeket
fedezhetnek majd fel az érdeklődők, míg a Nagy Sándor-ház falai
között és a kertben a művészhez
és a művésztelephez kapcsolódó
installációk kaphatnak helyet.
Ősszel Florárium címmel terveznek kiállítást azoknak a fiatal textiltervező művészeknek, textiltervező hallgatóknak a munkáiból, akik
a GIM-házban folytatták művészeti
tanulmányaikat. Olyan alkotásokat
mutatnak be, amelyeken az egykori művésztelep festményeinek
növény motívumai jelennek meg.
A tervek szerint az egyes kortárs
mintatervek támogatói ajándékokon- megvásárolható füzeteken

esetleg textileken - is megjelenhetnek majd. Ezeknek a bevétele a
GIM-ház felújítását segíti majd.
Szintén ezt a célt szolgálja majd
az a jövő évben a Várkapitányi
Lakban megrendezésre kerülő támogatói kiállítás és vásár, aminek
keretében közel 50 neves képzőés iparművész alkotásai lesznek
megvásárolhatók.
***
A GIM-ház programjairól bővebben
a nemrég megújult www.gimhaz.
hu oldalon olvashatnak. A honlapon a programok mellett megismerhetik többek között a GIM-ház
történetét, az itt alkotó művészeket, a korábbi kiállításokat és az itt
folyó oktatási programokat.
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Szűkebb lehetőségek,
változások a könyvtári
szolgáltatásokban
A könyvtárak társadalmi, gazdasági hasznosságáról kevés szó esik, pedig egy jól működő, a
lakosság igényeinek megfelelő intézmény nem
csak az emberek kulturálódási lehetőségeit
szélesíti, hanem komoly szerepe van a különböző kompetenciák fejlesztésében, a civil élet
felkarolásában, vagy akár a mentális, lelki állapot támogatásában is. Hisszük, és az olvasói
visszajelzések azt mutatják, hogy a gödöllőiek
könyvtára egy ilyen úton haladó intézmény,
mely az olvasókért van, velük együttműködve
formálja a helyi társadalom életét.
A járvány miatti korlátozások miatt különösen
szükség lenne, hogy folytatni tudjuk a megkezdett munkát, ám a megszorítások minket sem
kerültek el. Az ország egyik legismertebb és
legjobb teljesítményt nyújtó települési könyvtárának életében 2021 szomorú változásokat
hoz. Miközben a Magyar Kultúra napján második alkalommal vehettük át a Minősített Könyvtár Címet, már tudtuk, hogy költségvetésünk
kényszerű csökkentése miatt idén mindenre
kevesebb fog jutni.
A szűkebb lehetőségek azt jelentik, hogy kevesebb könyvet fogunk tudni vásárolni, kevesebb programot szervezünk, és a munkatársak
(beleértve a vezetőséget is) hatórás munkaidőben látják el 2021 folyamán a feladataikat. Ez
sajnos érinteni fogja a nyitvatar tásunkat is,
ezért kicsit több türelmet szeretnénk kérni a
változások miatt a használóinktól.
Természetesen büszkék vagyunk arra, hogy
kis csapatunk együtt maradt a nehéz helyzetben, vállalva a közös terheket, kitartunk, mert
hiszünk abban, hogy olvasóinknak szüksége
van a munkánkra. Végezetül pedig álljon itt egy
színes kép arról, hogy a gödöllőiek olvasási
kedve mit is jelent számokban.

Beküldési határidő:
2021. március 9.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Jánoskáné Soós Tünde, Molnár Nikolett
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Pajor Teó, Szabó Szilárd
A Happy Box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os utalványát nyerte:
dr. Sántha Tünde
Gödöllői ajándékcsomagot nyert:
Bartha Józsefné, Kusnyarik István
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte:
Özv. Szili Zoltánné, Kisné Takács Ildikó
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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Macska veszettség és álveszettség:
hogyan különböztessük meg?
Háziállataink közül inkább a
macskára jellemző, hogy veszettséggel fertőződik, mert
rájuk nem vonatkozik a kötelező veszettség elleni oltás, de
számukra is van vakcina, ami
ugyanúgy megvédi őket, mint a
kutyákat.
Veszettség
A veszettség vírusa a Rhabdovírusok családjába tartozik,
a világ minden táján előfordul.
Nálunk korábban a velünk élő

állatfaj fogékony, a húsevő állatok játszanak szerepet a terjesztésében marásukkal, míg
a növényevők vagy az ember
zsákutcának tekinthetők.
Lappangási ideje (5 nap-fél év)
attól függ, hogy mennyire esik
távol a központi idegrendszertől
a marás. A vírus az idegsejtekben szaporodik és az idegsejtekben haladva jut el a központi
idegrendszerbe, kikerülve az
immunrendszert. Ezt követően

Majd az állat lebénul: a torokbénulás miatt nem tud nyelni,
nyálzik, kancsalság, testszerte
bénulások jellemzők végül az
állat pár nap alatt elhullik.

kutyák terjesztették leginkább,
de az évenkénti kötelező veszettség elleni oltásnak köszönhetően, viszonylag ritka. Most
már inkább a vadon élő, veszett rókák marása útján terjed,
ugyanis megmarhatják háziállatainkat, vagy akár az embert is.
Háziállataink közül inkább a
macskára jellemző, hogy fertőződik, mert rájuk nem vonatkozik a kötelező veszettség elleni
oltás, de számukra is van vakcina, ami ugyanúgy megvédi
őket, mint a kutyákat. A veszettség vírusára minden melegvérű

elszaporodik a nyálmirigyekben, szemben és egyéb szervekben.
Tünetek: Áltaban viselkedésbeli
változások jellemzőek.
A veszettségnek két típusát különböztetjük meg:
Klasszikus vagy dühöngő veszettség:
Először bágyadtság jellemző,
nyálzás, változó étvágy, rekedtes hang. Majd az állat ingerült
lesz, minden ok nélkül támadóvá válik. Macskára kivétel nélkül
mindig dühöngő veszettség jellemző, általában „fejre megy”.

megjelenése után kezelésük
esélytelen, a megbetegedett
állatok kivétel nélkül elhullanak.
Mivel zoonózis (állatról emberre terjedő), ezért bejelentési
kötelezettség alá tartozik, ezért
ilyenkor az állatorvosnak az érvényes állategészségügyi jogszabályok szerint kell eljárnia,
és ezeknek az állatoknak hatóságilag tiltva van a gyógykezelésük.
Aujeszky-betegség (álveszettség)
A betegséget herpesz vírus
okozza. Több fajt megbetegítő

Csendes veszettség: Kimarad
a dühöngés, a kezdeti tünetek
azonnal bénulásba mennek át.
A betegség itt is halálos kimenetelű.
Kezelés, megelőzés: Védőoltás van ellene. Klinikai tünetek

vírus, emlősökben, madarakban kisrágcsálókban végzetes
kimenetelű idegrendszeri betegséget okoz, kizárólag a sertés képes túlélni, ezért kizárólagos terjesztője. Nevét Aujeszky
Aladárról kapta, aki 1902-ben
fedezte fel a betegséget és különítette el a veszettségtől. A kutya, macska elsősorban nyers
sertésbelsőségekkel (különösen gége, tüdő) fertőződnek. A
veszettség vírushoz hasonlóan
az idegekben szaporodik, és
szintén a központi idegrendszert károsítja: agyvelőgyulladást okoz. Kialakulásakor 2-4
napos lappangási idő figyelhető
meg, a kutya először bágyadt,
majd kíméletlenül vakarják a
fejüket, esetleg egyéb testrészüket, legtöbbször véresre.
Esetenként nehezen vagy szaporán lélegeznek, ugyanis a vírus károsítja a tüdőt és a szívizmokat is. Az állatok izgatottak,
nyáladzanak, de a kifejezett agresszivitás nem jellemző.
Macskánál kevésbé jellemző
viszketegség. Ők izgatottak,
folyamatosan nyávognak, torokbénulás miatt általában folyamatosan csorog a nyáluk. A
macska sem tanúsít dühöngő
magatartást, de elővigyázatosságot igényel, ugyanis tudatzavara miatt megharaphat, megkarmolhat másokat.
A megbetegedett állatok kivétel
nélkül mindkét fajnál elhullanak.
Kezelés, megelőzés: Nincs ellene védőoltás, a legjobb védekezés az, hogy kedvenceinkkel
soha nem etetünk nyers sertéshúst.
haziallat.hu

Veszélyeztetett görényt klónoztak
Veszélyeztetett görényt klónoztak amerikai tudósok. Az eljáráshoz szükséges sejteket egy közel 30 éve elpusztult feketelábú görénytől,
Willától szerezték. Ez az első eset, hogy egy, az USA-ban őshonos, veszélyeztetett faj egyedét sikerült klónozni. A klón, Elizabeth Ann
december 10-én született, és új esélyt adhat az amerikai feketelábű görényeknek. A fajról sokáig azt hitték, hogy már kipusztult, de 1981ben találtak egy vadon élő populációt.
Befogták az állatokat és megpróbálták
szaporítani, de csak hét egyednek lett
utódja, tehát a most élő feketelábú
görényállomány genetikai változatossága viszonylag alacsony. Willa nem
szaporodott a 80-as években, így Elizabeth Ann felfrissítheti a génállományt.
A wyomingi vadászati és halászati ügynökség megőrizte Willa génjeit, amiből
1998-ban küldtek egy mintát a Sand Diego-i állatkertnek. Ebből az állományból lett az életképes sejttenyészet, ami
a klónozáshoz kellett. A Revive & Restore természetvédő csoport, a ViaGen
Pets & Equine kisállat-klónozó vállalat,
a San Diego-i Állatkert és az Állatkertek
és Akváriumok szövetsége a következő hónapokban még több feketelábú
görényt akar klónozni, hogy könnyebb
legyen a kutatás és megerősítsék a
populációt.
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A kert, mint menyasszony
Jön a tavasz, meg sem lehet
állítani, végre eljön az az idő,
amikor egyre többet tartózkodunk kint és élvezzük a berobbanó jó időt, a napsütést, szerelmet majd a nyarat.
Ám sokan közülünk korán mennek, későn jönnek a napi munkába, így a kert látványát csak
hétvégente élvezhetik.
Egy apró trükkel azonban lehet segíteni ezen a problémán,
hogy tovább lehessen megfigyelni, látni és láttatni a bejárattól, egészen a leghátsó részig a
kertünket.
Erre pedig a legalkalmasabb a
fehér szín, mellyel egy eleganciát és “világító” kontrasztot tudunk adni a minket körbevevő
világnak.
A színes kertek csodaszépek,
ám az est leszálltával a piros,
sárga, kék színek elnyelik a
fényt és a szürkület homályába vesznek. Ellenben a fehér
szín, varázslatot, kontrasztot

tud hozni az esti naplemente után is. Rengeteg olyan
növény áll rendelkezésünkre,
melyek virágai ebben a színben

pompáznak,
a
gyöngyvesszőktől a liliomokig,
melyeknek bódító illata teljesen
más hangulatot ad esténként a teraszunknak, kertünknek. És a hangulat
mindig fontos! Illatokkal,
színekkel, fényekkel csodát tehetnek önök is!
Egyes nyírfák meseszép
(Gödöllő, Szabadság út 21.a HÉV-fordulónál)
fehér törzsükkel, mint sorban álló katonák őrzik ezt
ÁLLATPATIKA
a titokzatos, kertet sejtető
látványt.
Hétvégén is nyitva tartó ügyelet
Ám nem csak a fehér
növények
elhelyezéséTel: 06-30-943-9898
vel színezhetjük meg az
estéinket, hanem a kerti
tárgyakkal is. Elválasztó
Hétvégi ügyeletünk változott! Szombat 9-13 és vasárnap 15-19 óra
kis kerítések, padok, kerti
között fogadjuk a beteg állatokat
bútorok, kerti tárolók átfestésével, fehér kaspók

TURUL

GÖDÖLLŐI ÁLLATKÓRHÁZ

elhelyezésével, fedett teraszon
világos színű
párnák, szőnyegek kavalkádjával. És amellett,
hogy menyas�szonynak öltöztetjük a környezetünket, optikailag
nagyobbnak
is
fog hatni, meleg
nyarakon pedig,
ahogy a kék szín,
a fehér is frissítő,
hűvösebb érzetet
kelt majd.
A kerti utak mellett
érdemes végig akár
egynyári, fehér pistikével beültetni, így
a sötétben is kön�nyedén eligazodunk,
merre menjünk, de
már maga a látvány
is, mintha egy mesevilágba vezetne minket az est
leszálltával. A még drámaibb
hatás kedvéért a fehér színvilágú növényeket, nagy levelű
zöld növények előtt helyezzük
el. Sokkal jobban fognak napközben is érvényesülni.
Egy dologra figyeljenek csak
oda! A fehérnek több árnyalata
is létezik. Soha ne keverjék a
meleg és hidegfehér árnyalatokat, mert nem fognak jól mutatni
egymással!
Még mindig van idő a tavasz
berobbanása előtt átgondolni
az idei kertet, de igyekezzenek,
a tavasz vészesen kopogtat!
Jó kertészkedést kívánok!
Bujtás Anikó
www.bujtaskert.iwk.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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Tóth Zsombor a magyar
Összetett Bajnok
Február
13-14-ei
hétvégén zajlott a
Felnőtt
Összetett
Magyar Bajnokság,
a budapesti BOK
Csarnokban.
Fedett pálya lévén a
szabadtéri tízpróba,
„csak” hétpróbára
redukálódott. Így az
összetett verseny
küzdelmei a következőkből álltak:
60 méter síkfutás,
távolugrás, súlylökés, magasugrás,
60 méter gátfutás,
rúdugrás és 1000
méter. A GEAC atlétája, Tóth Zsombor
(képünkön)
ezek
közül
magasugrásban új egyéni
csúcsot ért el 192
centivel, míg rúdugrásban beállította az egyénijét 430
centivel. Ezeknek is
köszönhetően, és
az egész hétvége alatt mutatott
hozzáállása és küzdeni tudása

4873 pontot szerzett,
ami 184 ponttal több,
mint az ezüstérmesé,
így győzelme meg�győzőnek, fölényesnek
mondható. Edzője: Zsivoczky-Pandel Attila.
(Fotó: GEAC)
Nyílt versenyek
Az előző hetekben
már megszokott módon nyílt versenyek is
zajlottak, ahol a GEAC
atlétái ugyancsak érdekeltek voltak. A legjobb
hírnek mondható Pápai Márton 1500 méteren való szereplése,
ahol 3:44.30-at futva
sikerült teljesítenie a
lengyelországi Torun
városában megrendezésre kerülő fedettpályás Európa-bajnokság
kiküldetési szintjét, így
biztosan ott lesz a kontinensviadalon. Marci
ezzel az idővel nyerte is
a középtávfutó számot. Nádházy
Evelin nagyon közel volt az EB

Atlétika
miatt övé lett a bajnoknak járó
aranyérem. Zsombor összesen

szinthez, de 400 méteren mindössze két századdal maradt el
a szintteljesítéstől. Viszont bizakodásra adhat okot Evelin egyre
javuló formája. A 400 méteren
elért 53.77 szekundumos ideje
mellett, 200 méteren is rajthoz
állt, ahol 24.15 másodpercet futott. Evelin mind a két számban
a legjobbnak bizonyult.
Mihály Ádám ismét közelében
járt az 5 méternek, ezúttal 495
centiméterre tett sikeres kísérletet a remek rúdugró, amivel
nyerte a versenyszámát. Ez
bíztató eredmény a jövő hétvégi országos bajnokság előtt.
Ugyancsak rúdugrásban Ladányi Viktor örülhetett új egyéni
csúcsnak, ami mostantól 400
centiméter kereken. Németh
Nóra is mosolyoghatott a 400
métere után - új egyéni csúcs -,
ideje: 61.32 másodperc. Molnár
András is tudott javítani egyéni
legjobbján, 800 méteren. A fedett csarnokban négy körös távon 2:02.18 perc alatt ért körbe.
Edzők: Karakasné Hasznos Jutka, Szörényi István, Kovács Zoltán és Kovács Gábor Krisztián.

Három ezüstérem a Felnőtt Bajnokságon

A fedettpályás atlétikai szezonban
a felnőtt bajnokság következett a
versenynaptárban. Február 20-án
és 21-én megszokott helyszínen,
a BOK Csarnokban csaptak ös�sze a magyar atlétika nagyjai. A
hétvége során a Gödöllői Egyetemi Atlétikai Club sportolói három ezüstérmet tudtak szerezni
és megannyi értékes helyezést.
A rúdugró Mihály Ádám (fotónkon) nagyon jó versenyzésével új
egyéni csúcsot ért el, ami a dobogó második fokát jelentette. Ádám
az eddigi 500 centiméterére 5
centit tudott rápakolni. Hasonlóan
bátran versenyzett ebben a számban Bánovics József, akinek az új
egyéni csúcs ugyan nem jelentett
érmet, de a 490 centiméter és az
ötödik helyezés fantasztikus eredmény a fiatal atlétától.
Nádházy Evelin sűrű versenyidőszakot cipelt lábaiban, így remek
eredménynek mondható a 200
méteren elért 24.27-es ideje, amivel nagy csatában ezüstérmet

Atlétika

szerzett. 400 méteren sajnos nem volt szerencséje
és két századdal maradt
le a bronzérmes helyről.
Evelin nem bánkódik, hiszen már a március eleji
fedett pályás Európa-bajnokságra gondol, ahol
szeretne minél jobban
szerepelni. Ahová nem
csak egymaga utazik a
GEAC-ból, hiszen a középtávfutó Pápai Márton
is ott lesz a lengyelországi
Európa-bajnokságon. Aki
ugyancsak nem tétlenkedett az országos bajnokságon és 1500 méteren
3:45.56-os idővel a második helyet harcolta ki
magának egy okos futást
követően. Marci lábában
is sok verseny halmozódott fel, így a 800 méterre már nem maradt elég
tartalék, ahol a hatodik
helyen ért célba az erős

mezőnyben, ideje 1:53.86 perc.
Szintén hatodik helyen zárta a női
magasugrást Kriszt Katalin 165
centimétert elérve. Hetedik lett
Kemenes Ákos a 60 méteres gátfutást követően, ahol idei legjobbjával 9.14 szekundummal érkezett
a célba. Leleszi Máté 60 méteren
futhatott B döntőt, amibe már új
egyéni csúccsal került be. Az előfutamban futott 7.09-es idejét még
háromszázaddal le tudta faragni,
így a számot a 12. helyen fejezte
be új egyéni csúccsal. Szintén 12.
helynek örülhetett és egyéni csúcs
beállításnak a rúdugró Ladányi
Viktor, amely pozícióban nem volt
egymaga, hiszen szintén 400 centiméterrel fejezte be a versenyszámot Kriszt Botond is.
A remek eredmények elérésben
a következő edzők segédkeztek:
Karakasné Hasznos Jutka, Szörényi István, Zsivoczky-Pandel Attila, Deutsch Péter, Pogány Mihály
és Kovács Gábor Krisztián. (Fotó:
GEAC)
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Kettőből kettő

Folytatta remek tavaszi rajtját a
GSK csapata, miután a tavaszi
szezon második mérkőzését is
megnyerte.
A gödöllői Bikák ezúttal is idegenben léptek pályára az eddig magabiztos formát mutató Maglód
ellen. Volt mit törleszteni ellenük,
hiszen a bajnokság nyitó fordulójában ősszel, hazai pályán kikapott tőlük a GSK.

orowski Richárd fejjel a kapuba
tudta juttatni a labdát. A mozdulat, mint később bizonyossá vált
– akárcsak az előző mérkőzésen
– ezúttal is győztes találatot, s három pontot jelentett. Győzelmével
a Gödöllő megerősített 5. helyét
a tabellán, ám az azonos mérkőzésszámokat tekintve mindössze
három pont a lemaradása a listavezetővel szemben, így rendkívül

A mérkőzés az előző forduló
meccseihez hasonlóan kezdődött, játékban jobban domináltak
a gödöllőiek ellenfelüknél. Látszott, hogy a Maglód kontrákra
rendezkedett be, azonban próbálkozásaik a félpálya felénél
rendre elhaltak.
A Bikák sokat birtokolták a labdát
és rengeteg támadást építettek,
de a hazaiak védelme a helyén
volt, a 16-os környékén véget értek az akcióik, ám a 44. percben
egy bal oldali akció végén Kozi-

sűrű lett a vezető ötös mezőnye.
Hevesi Tamás vezetőedző: „Nagyon örülök a győzelemnek.
Sok helyzetet alakítottunk ki és
maximálisan mi akaratunk érvényesült. Dolgozunk tovább, szeretnénk a felső régióhoz tartozni.”
Forrás:
facebook.com/GodolloiSportKlub Fotó: maglodtc.hu
Pest megyei I. osztályú bajnokság, 16. forduló:
Maglódi TC – Gödöllői SK 0-1 (01)
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Tehetségközpont
a Gödöllői SK!

Fennállása óta a legnagyobb sportszakmai sikert érte el a Gödöllői SK
labdarúgó szakosztálya: a nyártól ugyanis tehetségközponttá alakul.
Nemrégiben számoltunk be a patinás és nagy múltú MTK Budapest
egyesülettel való együttműködésről, most pedig egy újabb elismerésben részesült a gödöllői szakosztály.
A Magyar Labdarúgó Szövetség kialakítja az egész országot lefedő,
megyei és régiós utánpótlásképző-centrumok hálózatát. A cél a regionális tehetségközpontok szakmai és szervezeti fejlődésének elősegítése, az azokban folyó munka ellenőrzése és teljesítmény alapú
finanszírozásának kialakítása. Az elnökség – a Double Pass objektív
visszajelzései alapján – választotta ki azokat az utánpótlásműhelyeket, amelyek területi alapon segítik elő a legtehetségesebb fiatalok
kiválasztását és fejlődését.
Fotó: mlsz.hu, Forrás: facebook.com/GodolloiSportKlub

Játszi könnyedséggel győzött a GRC
A gödöllői lányok az NB I.
Liga alapszakaszának 13.
fordulójában a sereghajtó
Jászberényt fogadták Újpesten. Szalay Attila együttese
érvényesítette a papírformát
és 3:0-ra győzött. Tíz mérkőzés alapján így a Gödöllői RC
20 ponttal, 24-13-as szettaránnyal az NB I. Liga alapszakaszának 3. helyén áll és
továbbra is versenyben van a
felsőházi rájátszásba jutáshoz. Fotó: grcvolley.hu
Szalay Attila: – Nagy szükségünk volt erre a három pontra, hogy a továbbiakban is játékban maradhassunk.
NB I. Liga, alapszakasz, 13.
forduló:
Gödöllői RC – Jászberény
Volleyball Team 3-0 (13, 16,
12)
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Pályázati felhívás

Gödöllő Város Önkormányzata pályázatot ír ki a város közéleti, kulturális
egyesületei, egyesületszerűen működő közösségei, egyéb civil
szervezetei támogatására
1. Pályázat célja: Gödöllő Város Önkormányzata pályázatot hirdet helyi hatáskörű közfeladat ellátására, civil kezdeményezések
támogatására, amelyek kizárólag Gödöllő városához kötődnek (2011.évi CLXXV. törvény.2.§ bekezdései alapján).
2. A támogató megnevezése: Gödöllő Város Önkormányzata
3. A pályázat jellege: nyílt.
4. A pályázók köre: Gödöllőn ténylegesen működő (gödöllői székhellyel rendelkező), magyarországi adószámmal és számlaszámmal rendelkező civil szervezetek, egyesületek, alapítványok gödöllői hatáskörű feladatok ellátására.
5. A pályázat tartalmi és formai követelményei: a pályázati adatlapon minden * jelölt rész kitöltése kötelező! Más jellegű (előző
évi), vagy hiányos pályázati adatlapot nem áll módunkban elfogadni. Ha a civil szervezet nem bejegyzett, akkor is rendelkezésre áll
lehetőség egy bejegyzett szervezeten keresztül pályázni.
6. A támogató rendelkezésére álló forrás megnevezése: Civil szervezetek támogatása
Támogatási keret összege: 2.500 E Ft.
7. A költségvetési támogatásból elszámolható költségek köre: a támogatási célhoz közvetlenül kapcsolódó költségek.
8. A támogatás jellege, formája: vissza nem térítendő, egyszeri támogatás.
A pályázati tevékenység megvalósításának időtartama: 2021. január 01 - 2021. december 31-ig.
9. A támogatás folyósítása, elszámolása: Gödöllő Város Önkormányzata a „Támogatási megállapodás” aláírását követően - a
szerződésben foglaltak alapján -, a Pályázó bankszámlájára utalja a támogatás összegét.
A Pályázó a támogatás összegét köteles a pályázatban megjelölt célra fordítani, és a megvalósítást követően, de legkésőbb 2022.
január 31-ig az összeg felhasználásáról elszámolni, a jelen pályázati felhívásban szereplő szabályok szerint. Csak olyan számla
(pénzügyi bizonylat, pénzügyi dokumentum) fogadható be, amelyről kideríthető, hogy a pályázati cél megvalósításához közvetlenül
kapcsolódik.
10. A pályázat benyújtásának határideje és módja (ettől eltérni nem lehet): 2021. március 16. (kedd) 12 óra
A pályázatokat egy példányban kell eljuttatni e-mailen keresztül word formátumban a Gödöllői Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri Kabinet, Simon Edina részére: simon.edina@godollo.hu címre. A pályázati adatlap 2021. február 16-tól beszerezhető és letölthető a városi honlapról: http://www.godollo.hu/palyazati-felhivas-egyesuletek-es-civil-szervezetek-szamara/.
11. A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségei és feltételei: Hiánypótlásra nincs lehetőség. A követelményektől eltérően
- akár formai, akár tartalmi hibákkal – összeállított pályázat - értékelés nélkül - elutasításra kerül.
12. A pályázatok elbírálásának határideje, főbb szempontjai: Tevékenységi körök, Gödöllőn aktív programokkal régóta működő
civil szervezetek, aktív kapcsolattartás a többi gödöllői és más civil szervezetekkel. Kizáró ok: nem lehet gazdasági és politikai tevékenységi köre a civil szervezetnek.
13. A pályázat eredményéről történő értesítés módja és határideje: e-mailen keresztül 2021. április 30-ig.
14. Bővebb felvilágosítás a pályázattal kapcsolatban: Kérjük keresse Simon Edinát, e-mailen a simon.edina@godollo.hu e-mail
címen, telefonon a 06 70 886 8747-es telefonszámon.

Tájékoztatás a gödöllői óvódák
és bölcsődék nyári zárva tartásáról

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

Az önkormányzati fenntartásban lévő óvodák a nyár folyamán az alábbiak szerint tartanak zárva:

Gyógyszertári ügyelet

A Gödöllői Kastélykert Óvoda (Martinovics utcai), a Gödöllői
Mesék Háza Óvoda, a Gödöllői Zöld Óvoda és a Gödöllői
Kikelet Óvoda 2021. június 28-tól július 23-ig zárva tart.
Ebben az időszakban a Gödöllői Fenyőliget Óvoda tart ügyeletet.
A Gödöllői Fenyőliget Óvoda a Gödöllői Palotakert Óvoda,
a Gödöllői Mosolygó Óvoda 2021. július 26-tól augusztus 19ig tart zárva.
Ebben az időszakban a Gödöllői Mesék Háza Óvoda (Szent
János utcai) tart ügyeletet.
Az önkormányzati fenntartásban lévő bölcsődék a nyár folyamán az alábbiak szerint tartanak zárva:
A Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde (Palotakert 17.)
2021. július 26-tól augusztus 19-ig, a Mézeskalács Ház (Premontrei u. 8.) 2021. június 28-tól július 23-ig, a Gödöllői Mesevilág Bölcsőde (Kossuth L. u. 5-7.) 2021. június 28-tól július
23-ig tart zárva.

Orvosi ügyelet

Február 22-28.:
Alma Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 510-220.
Március 1-7.:
Ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi u. 1. Tel.: 416-551.
Március 8-14.:
Kígyó Gyógyszertár, Gábor Á. u. 3. Tel.: 430-069.

temetkezési ügyeletek

PAX Temetkezési Iroda, Gödöllő, Dózsa Gy. u. 35.
Tel: 06-28/430-856, 06-30/634-3723
D&B Delubrum Kft., Gödöllő, Dózsa Gy. út 160.
Tel.: 06-28/525-212, 06-70/550-3377
SZIGÜ Temetkezés Kft., Gödöllő, Dózsa Gy. u. 16.
Tel: 06-28/410-653, 06/30-331-8822
M. Szabó és Társai Temetkezési Bt., Gödöllő, Dózsa Gy. út 38.
Tel: 06-28/410-302, 06-20/9376-375
Ózon pajzs Polgárőr egyesület: 06-30/621-2968
Közterület-felügyelet: 06 28/529-169
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Pályázati Hirdetmény
A VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (VÜSZI Nonprofit Kft, székhely: 2100 Gödöllő, Dózsa
György út 69.) pályázatot hirdet a Gödöllő, Táncsics Mihály út 5.
szám alatti sportcentrumban található teniszpályák bérbeadására vonatkozóan.
A pályázat 2 db teniszpálya 2021. évre szóló bérleti jogviszonyának elnyerésére szól.
(A kezdeti időpont közös megegyezés alapján)
A bérlemény megtekinthető: előzetes telefonos (28/420-773) időpont egyeztetést követően.
A pályázatnak tartalmaznia kell: A természetes személy, vagy
gazdasági társaság pályázó nevét, vállalkozásának székhelyét,
vállalkozói igazolványának számát, elérhetőségét, és adószámát,
esetleges referenciáit.
A bérleti díjra vonatkozóan a pályázók javaslatát várjuk!
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 5-én 10 óra.
Kérjük, hogy pályázatokat zárt borítékban, a VÜSZI Nonprofit Kft.
székhelyére személyesen vagy postai úton juttassák el!
A borítékra kérjük ráírni: Teniszpálya pályázat, 2021. március 05én 10.00 óráig nem bontható fel!
VÜSZI Nonprofit Kft.
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A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlésének határozatai
7/2019.(05.22.) sz. Taggyűlési határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése egyhangú szavazással a 2019-es üzleti év vonatkozásában 2019. június 01. napi hatállyal megválasztja a Társaság állandó könyvvizsgálójának az A.D. EURO-CONTROLL
Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Kft-t és felhatalmazza a Társaság ügyvezetőjét, hogy a megválasztott könyvvizsgálóval évi 3.550.000,-Ft+ÁFA díjazással a szerződést
megkösse az ajánlatkérésben részletezett fizetési ütemezés
szerint a 2019-es üzleti év vonatkozásában. A megbízás a
2019-as üzleti év beszámolójának Taggyűlés általi elfogadásával – legkésőbb 2020. május 31. napján – szűnik meg
azzal, hogy a Társaság Taggyűlésének döntése és a Társaság Taggyűlési határozata alapján született egyoldalú jognyilatkozata alapján jogosult a szerződést további +1 évvel
változatlan díjazás mellett meghosszabbítani. Elfogadja továbbá a Társasági Szerződésnek a könyvvizsgáló választás
tényével összefüggő módosítását.
8/2019.(05.22.) sz. Taggyűlési határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése egyhangú szavazással elfogadja a Társasági Szerződés
10.C. m) pontja szerinti kizárólagos hatáskörében eljárva a
Társasági Szerződés alábbiak szerinti módosítását a Társaság könyvvizsgálójának megválasztása vonatkozásában:

A Társaság a 2019. évi üzleti gazdálkodásának teljesüléséről szóló (időszaki) beszámolóit az alábbi határidők betartásával készítse el, és küldje meg a Társaság tagjai részére:
I. és II. negyedévi beszámolók:
2019.07.31-ig,
III. negyedévi beszámoló:
2019.10.31-ig,
IV. negyedévi beszámoló:
2020.01.31-ig.
Készült az írásbeli szavazólapok alapján.
10/2019.(07.15.) sz. Taggyűlési határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Tag�gyűlése írásbeli szavazás útján 99,99% igen szavazattal
elrendeli a Társaság Társasági szerződéséből 2019. július
01. napi hatállyal a Társaság 3000 Hatvan, Kossuth tér 24.
szám alatt bejegyzett fióktelepének törlését és felhatalmazza a Társaság ügyvezetőjét ezen tény cégjegyzéken történő
átvezetésére a Társaság jogi képviselője útján.
Készült az írásbeli szavazólapok alapján.
11/2019 (07.18.) sz.Taggyűlési határozat

A Taggyűlés felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy a Társaság jogi képviselőjén keresztül intézkedjen a Társasági
Szerződés módosítás cégjegyzéken történő átvezetése érdekében.
9/2019 (06.24.sz.)Taggyűlési határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése írásbeli szavazás útján, egyhangú döntéssel elfogadja
a Társaság 2019. évi Üzleti Tervét az alábbi fő számokkal:
ezer Ft-ban

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése
írásbeli szavazás útján egyhangúlag jóváhagyja a Társaságnak a Közép-magyarországi Operatív Program támogatási
rendszeréhez benyújtott, KMOP-3.1.1/E-09-2f-2010-0002
azonosító számú A Gödöllői Királyi Kastély komplex, környezetbarát üzemeltetését lehetővé tevő újjáépítése és családbarát szolgáltatásokkal történő fejlesztése (II. ütem) c.
kiemelt projekthez kapcsolódó, 2010. október 1-én hatályba
lépett támogatási szerződés (a továbbiakban: Támogatási
Szerződés) módosítását és felhatalmazza a Társaság ügyvezető igazgatóját a Támogatási Szerződés módosításának
aláírására.
A jelen határozat elválaszthatatlan melléklete a Támogatási
Szerződés módosításának szövege.
Készült az írásbeli szavazólapok alapján.
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INGATLAN
+ Regisztrált ügyfeleinknek
keresünk eladó ingatlanokat,
telkeket Gödöllőn és térségében! Tel: 20/539-1988
+ Egyetemen, 42m2-es, egyszobás, 2. emeleti felújítandó lakás sürgősen eladó! Iár:
22.5MFt!! Tel: 20/539-1988
+ Központban 72m2-es
2szintes sorházi lakás n+2
tetőtéri szobával, 100m2-es
szuterénnel eladó! 41,9MFt.
Tel: 20/539-1988
+ Újépítésű Csok-képes ikerházi lakások, magas műszaki tartalommal, 2021. év végi
átadással leköthetőek!! Tel:
20/539-1988
+ Gödöllő központban 69m2es, 3szobás magasföldszinti
lakás sürgősen eladó! Irányár: 34,5Mft Tel: 20/772-2426
+ Aszód Falujárók útján IV.
emeleti, 57m2-es lakás remek áron eladó! Irányár:
24,9Mft. Tel: 20/772-2426
+ Gödöllőn, Egyetem téren
II. emeleti, 74m2-es felújított
3szobás lakás eladó! Irányár: 43,5Mft Tel: 20/772-2426
+ Gödöllő központjában 1,5
szobás 43 nm-es földszinti
lakás eladó! Irányár 27.9M
Ft. Tel: 20/7722426
+ KERESEK, eladó belterületi építési telket (akár telekmegosztással is) Gödöllőn
800m2-ig. Tel: 06-70-2824681
+ Eladó Gödöllőn egy 4.eme-
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leti 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: 06-20-376-7513
+ PÉCS KÖZPONTJÁBAN,
egyetemek közelében található 40m2-es, másfél szobás, erkélyes, panorámás
lakásom eladó, vagy értékegyeztetéssel gödöllői lakásra
cserélném. Ára: 18 M Ft. Tel:
0630-5720-406
+ Gödöllőn építési telek eladó. 1436 nm. Tel: 06-30957-6857, 06-70-455-1375
+ Gödöllőn 43 nm-es, 1.em.
szigetelt, felújított, konvektoros, lakás elcserélhető erkélyes lakásra harmadik emeletig, vagy Blaha környéki
családi házra. Tel: 06-20576-6448
+ Aszódon 48 nm-es, felújított, lakótelepi lakás eladó
szigetelt téglaépületben június végi költözéssel. Iár: 21 M
Ft. Tel: 06-70-6652-603
+ Gödöllő központjától 500
méterre a Szent János utca
páros oldalán eladó egy 64
nm-es, klímával felszerelt két
szoba étkezős, gázkonvektoros, parkettás, első emeleti
lakás tároló helyiséggel 30
millió Ft-ért. 06-20-942-3112
+ Gödöllőn KERESEK megvételre első emeleti másfél
szobás erkélyes lakást a

Paál László közben vagy a
Kazinczy körúton. Tel: 0670-284-8369
+ 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 a Fenyvesben egy 600nm-es építési
telek. I.á.: 14,5 mFt 0620919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Blaháné
úton kétszer 80nm-es, 3szo-
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ba 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 Ftért. 0620-919-4870
+ Eladó Királytelepen egy 2
generációs, 4 szobás, 2 fürdőszobás téglából épült családi ház. Iár: 51 M Ft. 0620919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Boncsokban egy 750 nm területű zártkert, művelési ág alól
kivonva, 4 M Ft irányárért.
0620-919-4870
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ALBÉRLET KIADÓ
+ Városközpontban 2 szobás bútorozatlan lakás kiadó, irodának is alkalmas.
Tel: 06-70-615-1528
+ Gödöllőn a Kossuth Lajos
utcában 1 szobás, 2.emeleti,
bútorozott lakás kiadó. Érd:
06-20-459-9238
+ Egy fő részére alkalmas,
szerény, de kényelmes, külön bejáratú, bútorozott,
háztartási gépekkel felszerelt szoba hozzá tartozó zuhanyzóval, nagy terasszal
hosszútávra kiadó: 70.000
Ft +rezsi, +1 havi kaució. 0670-576-2479
+ Városközpontban kiadó
2,5 szobás bútorozott lakás
nemdohányzóknak. Kiváló
paraméterek: csendes hely,
jó közlekedés, konvektoros
fűtés, alacsony rezsi. Fiatal
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párnak ideális választás. Kisállat tartása nem engedélyezett. 06-30-627-6581
+ Kiadó Gödöllőn egy 1szobás palotakerti 44nm lakás
100.000 Ft + kaució + rezsi.
0620-919-4870
+ Gödöllőn kertes házban
hosszútávra kiadó egy bútorozott, gázfűtéses szoba-konyha
fürdőszobával,
külön bejárattal, külön gázórával március 1-től 1-2 fő
részére. 100.000 Ft /hó+ rezsi, + egy havi kaució. 06-30581-3827
ÁLLÁS
+ SZAKKÉPZETT FÉRFI
BETEGÁPOLÓT keresünk
Kerepesen nappali munkára
(reggel 8 órától este kb. 19
óráig) heti több alkalomra,
hosszabb távon. Érd: 06-30577-9661

+ A 20 éves domonyvölgyi
Lázár Lovasparkba gyakorlattal rendelkező felszolgálót
és konyhalány-takarítót keresünk.
Elvárások: vendégcentrikusság, minőség iránti elkötelezettség, szakmai hozzáértés, tisztaság iránti igény.
Egész éves munka, jó csapat, gyönyörű környezet, étkezés, versenyképes fizetés!
A jelentkezéseket és szakmai önéletrajzot e-mailben
várjuk: lazarlovaspark@lazarlovaspark.hu.
+
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
+ NYUGDÍJAS, DE AKTÍV URAT KERESÜNK
isaszegi 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.
+ Vagyonőri és recepciósi állás betöltésére keresünk, jól
szituált, katona mentalitású
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férfi munkatársakat. Érdeklődni: 06 20 / 389-5556 (kérésére visszahívom).
+ Háztartási kisegítőt keresek hosszútávra, max. 65
éves, megbízható hölgy/
úr személyében. Lakásban rendrakás, bevásárlás,
konyhában segítség, udvar
tisztán tartása, nyáron fűnyírás. Heti 3 alkalom/ 4 óra.
Díjazás megegyezés szerint,
fizetés alkalmanként. 06-30221-0276
+ B kategóriás jogosítván�nyal rendelkező karbantartó
kollégát keresünk gödöllői
munkahelyre.
Érdeklődni:
+36 20 775 1917
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, 06-20-5431775, e-mail: info@ili.hu, ili.
godollo@gmail.com
+ Language Cert akkreditált, nemzetközileg elismert,
egynyelvű 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. Bíz-
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06-20-412-0524
+ KERÍTÉS ÉPÍTÉS!!! Egyedi kerítések, készen kapható kerítés-rendszerek teljes
körű kivitelezése a területrendezéstől a befejezésig.
Igény esetén az anyagbeszerzést is vállaljuk. Tel.:
06209463409

za most rám! Fakivágás,
sövényvágás,
bozótirtás,
fűnyírás, fűkaszálás. Füvesítés, gyepfelújítás, vegyszeres gyomirtás. Rotációs
kapálás. Gyepszellőztetés.
Metszés. Ágak, levelek elszállítása.
Ereszcsatorna
tisztítás. Kerttakarítás. Kerítésfestés. Gépi permetezés.
Kerti tavak tisztítása. Talajfúrás. 06-30-747-6090
+ Felújítási és karbantartási

munkákat vállalunk precízen
a lakosság részére. 06-30592-1856
+ KÖNYVELÉS, cégalapítás,
munkabérszámfejtés,
tanácsadás. Irodák: Gödöllő, Szada. Tel: 30/592-1856,
30/508-1380, 28/784-752
+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS, fürdőszobák, régi fűtési rendszerek, vízvezetékek felújítása.
CIRKÓK,
GÁZKÉSZÜLÉKEK, KONVEKTOROK karbantartása felújítása, javítása. Tel: 06-20-9527-289,
06-28-476-229
+ SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon bizalommal, házhoz megyek. Számítógép szerelés, rendszer

és programtelepítés, vírusirtás garanciával. Hétvégén is!
Tel: 06-30-333-9201
+
DUGULÁSELHÁRÍTÁS
BONTÁS NÉLKÜL. Tóth Tamás 06-70-502-5620
+ FESTÉS, MÁZOLÁS, tapétázás, gipszkartonozás teljes
körűen, gyorsan és szakszerűen. Üres ingatlan és tisztasági festés esetén kedvezmény! 06-70-785-2718
+ DUGULÁS ELHÁRÍTÁS
falbontás nélkül. Ázások
csőtörések
megszüntetése. Vécék tartályok
csapok szifonok cseréje. Csatorna kamerázás.
VÍZSZERELÉS. 06-20491-5089
+
REDŐNYJAVÍTÁS,
GURTNICSERE akár 2
órán belül! Új redőny azonnal megrendelhető! Péter úr,
06-20-3685-888
+ 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:

OKTATÁS
+ ANGOL és SPANYOL
nyelvoktatást vállal FILMSZINKRON, könyvfordítás,
vizsgaelőkészítés és korrepetálás területén jártas FIATAL, tapasztalt nyelvtanár.
Tel: 06-70-559-3918
+ ANGOL tanítást vállalok.
Szükség szerint: Nyelvtani rendszerezés,
gyakorlás.
– Beszédkészség
fejlesztés. – Nyelvvizsgára,
középiskolai
felvételire
felkészítés. Tel: 06-30-2623628
+ ANGOL korrepetálást vállalok általános és középiskolásoknak. 06-30-2623-628
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 ma-
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gad” keretében is lehetséges. Ízelítő árainkból: almafélék ládás tételben 90-300
Ft/kg, sárgarépa, zeller 200
Ft/kg, burgonyaféleségek,
vöröshagyma 135 Ft/kg, lila
és fehér hagyma 200 Ft/kg,
fokhagymák 800-1500 Ft/
kg, mák 1300 Ft/kg, babfélék
660-1100 Ft/kg. UNIBOND
BT. Gödöllő, Kőrösi Cs.S. u.
33. Tel: 06-28-432-941, 0630-406-5898
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) 06-30536-4300, 28/611-728 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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