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Megkezdődött az egyeztetés Gödöllő 
önkormányzata és a MÁV-HÉV Zrt. 
vezetése között annak érdekében, 
hogy közös projektként minél előbb 
kamerák kerüljenek a HÉV gödöllői 
megállóiba az utasok biztonsága érde-
kében.  A program az Erzsébet-park, a 
Szabadság tér és a Palotakert megál-
lókat érintené, mivel a végállomáson 
a jelenleg is zajló fejlesztésnek része 
a bekamerázás. Az egyeztetés a hé-
ten helyszíni bejárással folytatódik. A 
programnak különösen nagy hang-
súlyt ad, hogy januárban súlyosan 
bántalmaztak egy nőt, ráadásul nem 
ez volt az első utasok elleni támadás 
a gödöllői HÉV vonalán.

Az eset kapcsán Hohn Krisztina or-
szággyűlési képviselő kezdeményezi, 
hogy a HÉV-szerelvényekben épp úgy 
alakítsanakk ki kamerarendszert, mint 
a MÁV vasúti kocsijaiban.

(folytatás a 7. oldalon)

kamerákkal
biztonSáGoSabban
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– Nehéz éve volt és az idei is az lesz 
az önkormányzatnak a járvány, a vál-
ság és a kormányzati elvonások mi-
att. Mekkora veszteséget szenvedett 
el tavaly március óta Gödöllő váro-
sa?

– Valóban, a kormányzat többszö-
rösen hátrányos helyzetbe hozta az 
önkormányzatokat. Összességében 
egymilliárd forinttal tudunk kevesebből 
gazdálkodni idén. A kormánynak voltak 
olyan döntései, amik megnehezítették 
és megkeserítették az életünket a jár-
vány elleni védekezésben. Az első ilyen 
döntés az áprilisban bejelentett gépjár-
műadó-elvétel volt, ráadásul visszame-
nőleg vették el. A másik a parkolási dí-
jak felfüggesztése, ami nem csak azért 
probléma, mert bevétel-kiesést jelen-
tett, hanem mert kaotikus helyzeteket 

eredményezett az utcákon. 
Elég, ha csak a karácsonyi 
időszakra gondolunk, de a 
mindennapokban is renge-
teg gondot okoz. Ezeknek az 
elvonásoknak és döntések-

nek nem sok értelme, csak nehezebb 
helyzetbe hozta az önkormányzatokat. 
Persze több más nehezítő körülmény 
is volt az elmúlt esztendőben. A COVID 
elleni védekezés költségeire sem kap-
tunk fedezetet, amit pedig a kormány 
megígért.

– Akkor most hogyan lehet kom-
penzálni a 2021-es városi költségve-
tésben a súlyos kormányzati elvoná-
sokat?

– A legnehezebb kormányzati döntés 
a kis- és középvállalkozások iparűzési 
adójának megfelezése. Ez körülbelül 
500 millió forint bevétel kiesést jelent 
a városnak. A pontos összeget még 
nem lehet tudni. Ennek a kompenzálá-
sára ígéretet tett a kormány. Két rész-
re osztották a településeket, a 25 ezer 

lélekszám alattiaknál elvileg mindent 
kompenzálnak, a 25 ezer fő feletti te-
lepülések önkormányzataival pedig 
egyeztetnek a kompenzációról. Hetven 
ilyen település van Magyarországon, 
tehát több mint 4 millió embert – majd-
nem az ország felét – érinti ez a döntés. 
Már eltelt több mint egy hónap, de a mai 
napig nem kezdődtek el a tárgyalások. 
A kormány ráadásul karácsony előtt 
– diszkriminatív módon – tíz fideszes 
megyei jogú városnak adott egyenként, 
közel 1,4 milliárd forint működési támo-
gatást.

– Minden év február 15-ig kell be-
terjeszteni a költségvetést. Nincse-
nek most testületi ülések, hogy áll a 
költségvetés előkészítése?

– A költségvetés elkészült, kiküldtük 
a képviselőknek, hiszen a veszélyhely-
zet miatt továbbra sem lehet testületi 
ülést tartani. Ennek ellenére minden 
képviselővel felvettem a kapcsolatot, 
elmondhatták a véleményüket, lehető-
ségük volt módosító javaslatot beadni. 

dr. Gémesi György

A kormány elvonása miatt vál-
ságköltségvetést állított össze 
Gödöllő Város Önkormányza-
ta. A rendkívül nehéz 2020-as 
évről, illetve a talán még nehe-
zebb idei esztendőről beszél-
gettünk dr. Gémesi György pol-
gármesterrel.
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Február 11-én fogom elfogadni és alá-
írni az idei költségvetést.

– Mik a költségvetés főbb pontjai?
– Sajnos nem tudtunk mást csinálni, 

mint a költségvetés minden eleménél 
meghúzni a nadrágszíjat. Természete-
sen magunkon spórolunk először, ép-
pen ezért lefeleztük az önkormányzati 
képviselők és a bizottsági tagok tiszte-
letdíját. Ugyanígy megvontuk a cafeteri-
át is, kivéve persze ott, ahol a jogszabá-
lyok szerint kötelező adni. Kénytelenek 
voltunk a kultúra és a sport területén 
is takarékoskodni. Mintegy 100 millió 
forinttal csökkentettük a költségeket a 
városüzemeltetés területén, illetve a 
közétkeztetési cégnél is racionalizáltuk 
a működést. Sajnos ezek a megvoná-
sok a szolgáltatás minőségének a ro-
vására mennek, de ne rám tessenek 
mutogatni, én abból a pénzből tudok 
gazdálkodni, ami van. Nem én vettem 

el a gépjárműadót, a parkolási bevételt 
vagy az iparűzési adót és nem én nem 
engedtem növelni a bevételeket, úgy, 
hogy az ne lakossági teher legyen. Az 
elkészült költségvetésnek köszönhe-
tően viszont a város biztonsággal tud 
működni.

– A kormány decemberben rende-
letben tiltotta meg az önkormányza-
toknak, hogy 2021-ben emeljék az 
általuk nyújtott szolgáltatások díjait. 
Ezt azzal indokolták, hogy a járvány 
közepette nem emelkedhetnek az 
emberek terhei, miközben januártól 
több állami közszolgáltatás díja is 
emelkedett…

– Azt tudom erre csak mondani, hogy 
amit szabad Jupiternek...

A kormány nem engedte a bevéte-
leinket vagy a bérleti díjainkat emelni, 
olyan esetekben sem, ami még kedvez-
ményt is biztosított volna a rosszabb 
helyzetben lévő kis- és középvállalko-
zóknak. Egy arányos adóviselési kon-
cepciót szerettünk volna bevezetni. 
Sajnálom, hogy ezeket a kormányzat 
nem engedte. Természetesen nem az 
lett volna a célja az önkormányzatnak, 
hogy a bevételeivel tönkre tegye a vál-
lalkozásokat. Pont azokat szerettük vol-
na helyzetbe hozni, akiket a kormány is 
preferál, a KKV-kat és az egyéni csalá-
dokat. 

– Az idei év kapcsán már beszél-
tünk a város működéséről, mi a hely-
zet a fejlesztésekkel? Ebben a nehéz 
időszakban miért nem lehetett elha-
lasztani a városháza felújítását?

– Új fejlesztések nem lesznek, de a 
meglévőek folytatódnak, amik az elő-

ző esztendőkből jönnek át. Egy beru-
házás nem egyik pillanatról a másikra 
indul el, több év előkészítő munka után 
kerül csak megvalósításra. Ilyen a vá-
rosháza építése is. Hosszas tervezési, 
engedélyeztetési szakasz előzte meg, 
majd közbeszereztettük, végül pedig 
aláírtuk a szerződést, amiből ki lehetne 
hátrálni, de annak költségei lennének. 
Ráadásul miniszterelnök úr azt mond-
ta, hogy minden már futó beruházást 
be kell fejezni, mert ezzel is erősítjük 
a gazdaságot. A városháza ráadásul 
célorientált beruházás, hiszen, ha kész 
lesz az épület, csökkenni fog a műkö-
dési költség. Egyrészt azért, mert rend-
kívül energiahatékony lesz az új épület, 
másrészt megszűnnek azok a külön-

böző helyszínek, ahol most bérleti díjat 
fizetünk. 

– Gödöllőn mindig kiemelten ke-
zelték a sportot és a kultúrát, most 
mégis ezektől a területektől vonták 
el a legtöbbet. Miért itt kellett legin-
kább meghúzni a nadrágszíjat?

– Nekem mindkét terület szívügyem. 
Az elmúlt időszakban Gödöllő kulturá-
lis bázissá vált Budapest mellett és a 
sport területén is olimpikonjaink van-
nak. Hogyha tavaly nem maradt volna 
el a tokiói olimpia, akkor minimum két 
sportolóval, Mészáros Eszter sportlö-
vővel és Gémesi Csanád kardvívóval 
képviselte volna magát a város.

Annyit tudok mondani, hogy ezek a 
feladatok csak részben kötelezőek, el-
lentétben például az óvodai ellátással, 
ahol megfelelő létszámban kell biztosí-
tani a gyerekek ellátását. Ott nem lehet 
spórolni. Éppen ezért az összes többi 
helyről kellett elvenni ahhoz, hogy azt 
a több mint egymilliárd forintot, ami az 
elvonásokból és a bevételkiesésekből 
jött össze, a kötelező feladatainkat el 
tudjuk látni.

Még egyszer hangsúlyozom, hogy 
ezeket én, mint végrehajtó azon dön-
tések után teszem, amiket a városra és 
több más önkormányzatra a kormányzati 
döntés kirótt. Nem tudok mit csinálni, azt 
látni kell, hogy magasabb szinten dön-
tötték el, hogy nagyon sok településen 
kevesebb lesz az önkormányzatok által 
biztosított szolgáltatás, forrás, támoga-
tás. Pedig Gödöllő térségi szerepet tölt 
be, ami azt jelenti, hogy nem csak az itt 
élőknek szolgáltatunk, hanem egy tér-
ségnek. Egy olyan járás vagyunk, ahol 
majdnem 200 ezer ember él, annyian, 
mint Nógrád megyében. Gödöllő ezek-
nek az embereknek szolgáltat kultúrát, 
biztosítja az egészségügyi ellátást, a 
katasztrófavédelmét, a rendőrségi, biz-
tonsági szolgáltatásokat és még sorol-
hatnám. Rengeteg ember jön a városba 
a járási hivatalba vagy, hogy itt vegyen 
igénybe banki- és egy egyéb szolgálta-
tást. Amikor pénzeket vonnak el a város-
tól, akkor ennek az emberek lesznek az 
elszenvedői.        Jaeger Ákos

kénytelenek voltunk 
meGhúzni a nadráGSzíjat

„...abból a pénzből 
tudunk gazdálkodni, 
ami van.”
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Az ÁSZ nemrég lezárt és január vé-
gén nyilvánosságra hozott jelentéséből 
mindössze az önkormányazok össze-
sített minősítése derül ki, az egyes ön-
kormányzatok tekintetében a minősítés 
alapját képező pontos oka, a hiányos-
ságok mértéke nem. Erről kérdeztük dr. 
Kiss Árpádot, Gödöllő város jegyzőjét.

– Mi volt pontosan ez a vizsgálat? 
– Az önkormányzat és a hivatal te-

kintetében fennálló korrupció veszélyét 
mérték fel az ehhez szükséges és az 
ÁSZ által bekért dokumentumok alap-
ján. Ennek során huszonhat, jelenleg 
hatályos, az alapvető, mindennapi mű-
ködést szabályozó, illetve a korrupció el-
leni védettséget elősegítő szabályozást 
és nyilvántartást kértek be a múlt év fo-
lyamán, amit egy hét alatt kellett benyúj-
tanunk, feltöltenie kollégáimnak az ÁSZ 
részére egy elektronikusan megnyitott 
felületre. A hivatal esetében egy doku-
mentum, az integrált kockázatkezelési 
szabályzat kivételével meg is tettük. A 
vizsgálat kizárólag a benyújtott doku-
mentumok vizsgálatára terjedt ki. Nem 
úgy, mint pár évvel korábban, amikor 
a Hivatal konkrét tevékenységét vizs-
gálták és pár apró probléma mellett 95 
százalék fölöttire értékelték a működést.

– A kockázatkezelési szabályzatot 
miért nem töltötték fel?

– Ez a dokumentum a feltöltés idő-
pontjában valóban nem állt rendelke-
zésre. A szabályzatot még 2013-ban 
kellett volna elkészíteni. Természete-
sen, amint kiderült az ÁSZ felhívásának 
következtében a hiánya, nyilatkozatot 
tettünk az ÁSZ felé, hogy pótoljuk és 
még a múlt évben az ÁSZ irányába tett 
vállalásnak megfelelően el is készült. 
Kiemelem azonban azt a tényt, hogy a 
kockázatkezelési szabályzat hiányának 
időtartamában pár évvel ezelőtt vége-
zett ÁSZ-vizsgálat még csak a korrupci-
óra utaló gyanút sem tárt fel. Mindezek 

alapján alaptalannak tartom azt a sajtós 
beállítást, amely már úgy kezeli, mintha 
az önkormányzatot és a hivatalt a kor-
rupció átitatta volna. 

– Akkor miért tűnik úgy a jelen-
tésből, hogy a dokumentumok nem 
megfelelőek vagy nem állnak rendel-
kezésre?

– 2020. novemberben az ÁSZ küldött 
egy figyelemfelhívó levelet, amiben az 
SZMSZ-t kérte benyújtani, amit tavasz-
szal már el is küldtünk. Megjegyzem, ez 
nem egy célzott, Gödöllő önkormányza-
tának címzett levél volt, inkább egyfajta 
körevél jellegű. Ebben ismételten kérték 
a Szervezeti és Működési Szabályzat 
felöltését egy adott felületre, amire há-
rom nap állt rendelkezésre. Ezt, azaz 
a felületre való feltöltést, valóban el-
mulasztottuk, de mivel ezt korábban 
már benyújtottuk ennek a vizsgálatnak 
a keretében, nem tulajdonítottam neki 
jelentőséget, mert úgy ítéltem meg első 
olvasatban, hogy ez csak azokra az ön-
kormányzatokra vonatkozik, amelyek 
elmulasztották a benyújtást. Megjegy-
zem, hogy e-mail útján megküldtük az 
ÁSZ részére ismét az SZMSZ-t még 

2020-ban az ősz folyamán, amikor ér-
zékeltem, hogy ezt ismét szükséges 
megtenni. Sajnos, ekkora már a feltöl-
tésre szolgáló elektronikus felület zárá-
sa megtörtént és ismételt megnyitására 
nem volt lehetőség. A jelenlegi értelme-
zésemben azt látom, hogy amely önkor-
mányzat a figyelemfelhívó levélre nem 
reagált és az abban kérteket nem csa-
tolta, annál a többi dokumentumot nem 
vették figyelembe és nem értékelték.

– Mit tehet az önkormányzat, hogy 
lekerüljön a rossz értékelésben ré-
szesülők listájáról?

– A jelentésből is kiderül, azokat az 
önkormányzatokat, ahol problémák me-
rültek fel, újra ellenőrizni fogják. Termé-
szetesen – ahogy korábban is elmond-
tam – jelenleg már minden, a 2020 
tavaszán kezdeményezett ÁSZ-vizsgá-
lat során bekért dokumentum a rendel-
kezésünkre áll. Természetesen mivel 
ezen dokumentumok az önkormányzat 
és a hivatal mindennapi életét szabályo-
zó leiratok, ezért valamennyi nyilvános 
és amennyiben erre igény merülne fel 
bárki részéről, biztosítjuk az ezekbe való 
betekintést.               KJ

áSz-jelentéS: eléGtelen, 
eGyetlen hiba miatt

Úgy tűnik, egyetlen dokumentum hiánya és egy 
félreértés miatt minősítette 1-esre Gödöllő Vá-
ros Önkormányzatát az Állami Számvevőszék 
vizsgálata, ami az önkormányzatok korrupció 
ellenni védettséget vizsgálta. A vizsgálat alá 
vont dokumentumok jelenleg már megvannak 
és rendelkezésre állnak.



2021. február 9. gödöllői Szolgálat 5közélet

Az egészségügyben és a szociális 
ellátásban dolgozók után a regiszt-
rált szépkorúakkal megkezdődött a 
lakosság oltása, velük a háziorvos 
egyezteti ennek idejét és módját. A 
többiek, akik igényelték a korona-
vírus elleni védőoltást, e-mailen, 
postán vagy telefonon kaphat-
nak értesítést – az erről szóló  
tájékoztatás a Magyar Közlönyben 
jelent meg.

A  kormányrendelet kimondja, hogy 
a Nemzeti Egészségbiztosítási Alap-
kezelő (NEAK) az önkéntesen igény-
be vehető és ingyenesen biztosított 
koronavírus elleni védőoltás közre-
működő szervek bevonásával látja el, 
ami lehet egészségügyi szolgáltató 
(például háziorvos), az egészségügyi 

államigazgatási szerv 
(például a Népegészségügyi 
Központ), az újonnan létrehozott Or-
szágos Kórházi Főigazgatóság, vala-
mint a fővárosi és megyei kormányhi-
vatalok. 

Az EMMI tájékoztatása szerint az 
értesítés során a regisztráltak arról is 

tájékoztatást kapnak, hogy a 
számukra kijelölt oltóponton 
milyen oltóanyag áll rendel-

kezésre. Ha valakinek ez nem 
felel meg az később a rendel-
kezésre álló vakcinák függvé-

nyében később kap majd érte-
sítést- ezt a minisztérium az ATV 

megkeresésére nyilatkozta. 
Oltópont lesz a Tormay Károly 

Egészségügyi Központ is, az ol-
tásra vonatkozó eljárási rend kidol-
gozása már folyamatban van. Az er-
ről szóló tájékoztatást az intézmény 
honlapján teszik majd közzé, amint 
az ütemezett és a tömeges oltások 
megkezdődnek.

BD

meGkezdődött az oltáS
oltópont leSz a tormay iS

Gödölllőn is megtörtént a koronavírus elleni első oltás a városi 
szociális intézményekben. Az Egyesített Szociális Intézményben 
a dolgozókat és gondozottakat oltották be, a Forrás Szociális 
Segítő és Gyermekjóléti Központban pedig a dolgozók mellett a 
hajléktalan elllátottak közül azok kaphatták meg az oltást, akik 
igényelték és az egészségi állapotuk is megfelelt. Az igényeket 
még az elmúlt hetekben felmérték.

A Pfizer-BioNTech-vakcinával való második oltásra három hét 
múlva kerül sor.

Idén megkezdi a termelést a gödöllői Teva régi gyáregy-
ségét megvevő indiai Eurolife Healthcare, amely jelen-
leg 55 főt foglalkoztat.

A mumbai cég vezérigazgatója, Sandeep Toshniwal 
február 3-án dr. Gémesi György polgármesterrel tárgyalt, 
ami során kiderült, hogy a cég rövid időn belül akár száz 
főnek is munkát adna.

Az Eurolife Healthcare még 2019-ben vásárolta meg a 
Teva egykori telephelyét, de a koronavírus-járvány miatt 
késett az intravénás infúziók gyártásának beindulása.

A.

Hamarosan indul az 
infúziók gyártása

a szociális ellátás:
túl az első vakcinán 
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A vasútvonal felújításához kapcsolódva a kivitelező megkezd-
te a csapadékvíz-elvezető rendszer felújítását a Dalmady Gy. ut-
cában, valamint az Isaszegi út Dalmady Gy. utca és Fürdő utca 
közötti szakaszán.

A munkavégzés miatt a területen forgalmi rend változásra és 
forgalomkorlátozásra kell számítani. A munkavégzés várhatóan 
március végéig tart.

Papp Zoltán: „Nagyon tetszik mind méretében, 
mind funkcionalitásában. Az, hogy a HÉV-vel 
összehozták az egész vasútállomást, szép kerek 
egészt ad. Ráadásul a parkolókra és a buszme-
gállóra is gondoltak. Jó, hogy modern lett, még-
is össze tudták kapcsolni a Királyi Váróval; így 
együtt nagyon jó hangulata van. Egyetlen nega-
tívumot említenék, hogy az aluljárónál nem lehet 
letolni a biciklit vagy a babakocsit, hanem liftet 
kell használni, ami, sajnos, még nincs meg.”

Juhász Mária: „Számomra az volt a fő kérdés, 
hogy az új épület nem zavarja-e majd a Királyi 
Várót. Örömmel láttam, hogy nagyon szépen 
illeszkedik a környezetébe. Különösen tetszik, 
hogy egy szép, modern épület lett. A régi vas-
útállomás nem volt méltó Gödöllő városához, 
ez a mostani viszont teljesen olyan, mintha egy 
nyugat-európai városban járnánk.”

Kornéth Zoltán: „Formabontó lett. Szépen il-
leszkedik a környezetébe és látszik, hogy ké-
nyelmesen, szépen, minden igénynek megfe-
lelően alakították ki. Valószínűleg sokat jelent 
azoknak is, akik HÉV-vel utaznak, hogy nem 
kint a szabad ég alatt várnak, hanem fedett he-
lyen tudnak felszállni. Ami még fontos nekem, 
hogy nem hallani semmit. Valószínűleg a sínek 
hangcsillapítása is korszerűen lett megoldva...”

Mi a véleMénye:
az új vasútálloMásról?

Sikeres pályázatnak köszön-
hetően két év alatt megújult a 
Rét utca – Blaháné úti csomó-
pont és a Szent-György Albert 
utca vasúti híd és Szabadság út 
közötti szakasza

Gödöllő Város Önkormányza-
ta PM_ONKORMUT_2018/72 
azonosító számmal a Pénzügy-
minisztériumtól 33,9 millió forin-
tos pályázati támogatást nyert 
a Pest megye Területfejlesztési 
Koncepciója 2014-2030 és Pest 
megye Területfejlesztési Prog-
ram 2014-2020 megvalósításá-
hoz nyújtandó célzott pénzügyi 
támogatás keretében a „Gödöl-
lő Város Önkormányzatának tu-
lajdonában álló utak felújítása” 

elnevezésű projektjére. A Pénz-
ügyminisztérium, mint Támoga-
tó és a beruházó önkormányzat 
együttes célja Gödöllő város két 
forgalmas csomópontjának fel-
újítása volt. Az egyik csomópont 
a Blaháné utca – Rét utca ke-
reszteződés, amelynek felújítá-
sa 2019. évben valósult meg a 
MÉLYÉP-KONTAKT Kft. révén. 
2020. nyarán a Swietelsky Épí-
tő Kft. kivitelezésében elkészült 
a Szent-Györgyi Albert utca fel-
újítása is a vasútvonal feletti híd 
és a Szabadság út közötti sza-
kaszon, melynek köszönhetően 
javult az egyetemi városrész 
megközelítése.

Sajtóközlemény:

Csapadékvíz-elvezetési Munkák
a dalMady utCában és
az isaszegi úton
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(folytatás az 1. oldalról)
A képviselőasszony szin-

tén fontosnak tartja a megál-
lók bekamerázását, s vállalta, 
hogy ennek érdekében felve-
szi a kapcsolatot az érintett 
települések vezetőivel. 

A múlt héten lezajlott 
egyeztetésen a MÁV-HÉV 
Zrt. részéről dr. Horváth 
Krisztián biztonsági igazgató 
és Szabó Ágota vezérigaz-
gató-helyettes vettek részt, 
Gödöllő városát dr. Gémesi 
György polgármester, Bajkó 
Norbert és Bárdy Péter alpol-
gármesterek, és dr. Kiss Ár-
pád jegyző képviselte.

(j.)

2021. ebruár 1-jével létrejött az alapítvá-
nyi fenntartású Magyar Agrár- és Élettu-
dományi Egyetem (MATE).

Az eddig Szent István Egyetem (SZIE) 
néven működő felsőoktatási intézmény-
hez csatlakozott a Nemzeti Agrárkutatási 
és Innovációs Központ 11 kutatóintézete 
és gazdasági társaságai, valamint a Deb-
receni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és 
Tangazdaság Karcagi Kutatóintézete is.

A MATE fenntartója a Magyar Agrár- és 
Élettudományi Egyetemért Alapítvány. A 
megalakulás alkalmából született ünnepi 

nyilatkozatot Palkovics László innovációs 
és technológiai miniszter, Csányi Sán-
dor, az OTP Bank elnök-vezérigazgató-
ja az alapítvány kuratóriumának elnöke, 
valamint a kuratórium tagjai Lázár Já-
nos országgyűlési képviselő, a Nemzeti 
Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. állami 
feladatainak koordinálásáért felelős kor-
mánybiztos, Nagy István agrárminiszert, 
Bedő Zoltán, az MTA rendes tagja, Horn 
Péter rector emeritus, az MTA rendes tag-
ja, és Gyuricza Csaba megbízott rektor 
írta alá.

(ny.f.)

Várhatóan február közepén ke-
rül sor arra a nyilvános vitára, 
ami dr. Gémesi György polgár-
mester, a Magyar Önkormány-
zatok Szövetsége elnökeként 
kihívta Orbán Balázs miniszter-
helyettes, parlamenti és stra-
tégiai államtitkárt. Lapzártánk 
idején arról folynak az egyez-
tetések, hogy melyik platform 
adjon helyet annak a vitának, 
amit Gémesi György azután 
kezdeményzett, hogy a fideszes 
politikus egy január 4-én kelt le-
velében a kormány önkormány-
zatokat sújtó intézkedéseit úgy 
állította be, mintha azok a lakos-
ság érdekeit szolgálnák.

„Érveink ütköztetése érde-
kében, mint a lakosságarányo-
san legnagyobb önkormányzati 
szakmai és érdekszövetség 
elnöke egy nyilvános vitára hí-
vom, és várom szeretettel ez év 
januárjában, az ön által megje-
lölt időpontban” – állt a Gémesi 
György által jegyzett levélben. 

Hogy mikor és hol, napokon 
belül kiderül.

(k.)

kamerákkal biztonSáGoSabb

hamaroSan:
GémeSi-
orbán vita

SZIE-ből MATE
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Akik rendszeresen követik Gö-
döllő város Facebook-oldalát, 
azok időről-időre találkozhatnak 
egy fiatal szerzőpáros videóival, 
melyek két éve havonta, mindig 
az aktuális témákra fókuszálva – 
már ami a várost illeti – jelennek 
meg. 
Búza Zsófia operatőr és Lapu 
Máté riporter/házigazda a közel-
jövőben viszont már hetente „ké-
pernyőre” kerül. 

„A havonta egyszeri 
megjelenést a jö-
vőben szeretnénk 
felváltani a heti 
egyre. Ezekben a 
körülbelül 6 perces 
videókban a városi 
élet minden terüle-
tét igyekszünk majd 
bejárni, legyen szó 
kultúráról, oktatás-
ról, közéletről, ci-

vil világról, sportról vagy éppen 
a vendéglátóegységeket érintő 
Covid-helyzetről, de a sor a vég-
telenségig folytatható. Célunk, 
hogy fiatalosan, aktuálisan a la-
kosság minden rétegét megszó-
lítsuk. Ez a heti „hírmondó” min-
den gödöllőinek szól.” – mondta 
el lapunknak Lapu Máté. 
A műsor hamarosan hetente lát-
ható lesz Gödöllő város Face-
book-oldalán.

A Nemzeti Tehetség Program NTP-TTT-19 pályáza-
tának vissza nem térítendő támogatásával valósult 
meg iskolánkban az Ész-Lelő petőfis természettudo-
mányos labor.  A pályázati program keretében tanuló-
ink laboratóriumi foglalkozásokon vettek részt, ahol 
elsajátították a természettudományos megismerés 
módszereit, fizikai, kémiai megfigyeléseket, mérése-
ket, kísérleteket végeztek. Készítettek láva lámpát, 
csillagszórót, elefánt fogkrémet. A fizikai kísérletek 
során foglalkoztak a mágnesesség, elektromosság 
jelenségeivel, a fény terjedésével. A környezetvédel-
mi foglalkozásokon vizsgálták a légszennyezést, a 
természetes vizek összetételét, a kőzeteket.
KÉpzőMűVÉSz SzAKKÖrÖSÖK
A Nemzeti Tehetség program NTp-MűV-19 pályázatá-
nak programja a tehetségek és tehetségígéretek dél-
utáni foglalkozása keretében valósult meg. A szak-
köri foglalkozásokon tanulóink a különböző grafikai 
eszközökkel ismerkedtek meg, a tájkép és a csen-
délet, az állatrajz és a portré rajzolásában, majd a 
nyáron alkotótábort szervezhettünk, amin a szakköri 
tagok közül is néhányan részt vettek. Megismerked-
hettek az akrilfestés technikájával, tovább bővítették 
tudásunkat a pasztellkréta használatában. (Bőveb-
ben a szolgalat.com-on és Facebook-oldalunkon.)                                                                         
             (Petsuli)

Gödöllő egyik meghatározó sze-
mélyisége volt az idén 15 éve el-
hunyt dr. Mélykúti Csaba, akinek 
nevét legtöbbször a kastéllyal, 
a Kastélybarátok Egyesületével 
kapcsoltban említjük, amit civil 
szervezetként alapított meg 1995.
június 13-án, Antal-napon.
Gödöllői Agrártudományi Egye-
temen szakmérnöki képzettséget 
szerzett, majd itt is doktorált. 
Szakmai munkája mellett, illetve 
annak részeként hozta létre és 
fejlesztette a Mezőgazdasági és 
Gépkísérleti Intézetben a mező-
gazdasági gépek múzeumát. 
A gödöllői lapokban is számos 
helytörténeti cikke jelent meg. 
1987-ben megalapította a Tájak 
Korok Múzeumok Egyesület 
Gödöllői Klubját.

Életműve megkoronázásaként 
2003.január 22-én, a Magyar Kul-
túra Napján elnyerte a „Magyar 
Kultúra Lovagja” kitüntető címet 
a kulturális örökség ápolásáért és 
alkotó fejlesztéséért. (Bővebben, 
több fotóval a szolgalat.com-on 
és Facebook-oldalunkon) 

Szlávik Jánosné 

gödöllőről frissen, gyorsan

tehetségprogramok a petőfiben

A GÖDÖLLőI TÖrÖK 
IGNÁc GIMNÁZIuM a 
2019/2020-ban elnyert 
egy tehetséggondozó 
pályázatot. Az EMI által 
kiírt pályázat száma NTp-
KNI-19-0099, címe „Játszva tanu-
lunk”. A tehetséggondozás egyik újszerű módja 
miatt pályáztunk, a 7. és a 8. osztály tanulóinak sokoldalú fej-
lesztése céljából. Társasjátékokat terveztünk, teszteltünk és a nyom-
dai előkészítésig minden munkát a 19 kis gimnazista végzett el. A 
pandémia miatt erre a tanévre áthúzódó pályázatunkat december 
15-én zártuk le. A következő produktumokat hozták létre a gyere-
kek: 1 stratégiai társasjátékot, pesti zsaru címen, egy matematika 
memóriajátékot (10 példányban) és egy kémia memóriajátékot (15 
példányban). A memória játékokat az oktatásban tudjuk használni. 
A saját fejlesztésű stratégiai- és az egyéb pályázati pénzből vásárolt 
társasjátékokkal heti rendszerességgel a Társasjáték klubunkat to-
vábbra is működtetjük.                (TIG)

emlékezés 
dr. mélykúti csabára



– Hogyan szippantott be a 
média világa?
– Még Baján kezdődött, ahol 
születtem s felnőttem. 1998-
ban a helyi rádió új, friss rek-
lámhangokat keresett, amire 

én is jelentkeztem, sikerrel. 
Feltehetőleg elégedettek le-
hettek velem, mert egy idő 

után megkérdezték, hogy 
nem lenne-e kedvem kipró-
bálni a műsorvezetést is. 
Ennek is köszönhető, hogy 
később aztán a különböző 
városi ünnepségeken, ren-

dezvényeken konferanszi-
éként és műsorvezetőként 
számítottak rám. Nagyon 

szerettem azt az idősza-
kot. Amire nagyon büszke 
vagyok, az az, hogy orszá-
gos elismeréssel, Kazin-
czy-éremmel tüntettek ki, 
amit a szép magyar beszé-
dért ítélnek oda az arra érde-
mes személyeknek.
– Mi vetett véget a bajai 
időszaknak? 
– Az egyetem, mert Buda-
pestre, a Szegedi Tudo-
mányegyetem kihelyezett 
Médiaintézetének kommuni-
káció-magyar szakára nyer-
tem felvételt, amit sikeresen 
el is végeztem. 
– Hogyan kerültél Gödöllő-
re? 
– A magánélet révén, még 
2006-ban. Természetesen 
a rádió iránti szerelem az 
egyetemi évek alatt sem 

múlt el nyomtalanul, 
így „lesz ami lesz”’ 
alapon felkeres-
tem az akkor még 
Másik Rádió név-
re hallgató médiu-
mot, hogy nincs-e 
valamifajta mun-
ka. Közölték, hogy 
az nincs, egyelőre 
minden hely be van 
töltve, de azért - ha 
már voltam olyan 
kedves, hogy befá-
radtam hozzájuk - 
felvennének velem 
néhány reklámot. 
Ezt követően a bajai 

rádiós események-
hez kísértetiesen 
hasonló dolgok tör-
téntek: a reklámok 
elnyerték a vezető-
ség tetszését, így 
nem sokkal később 
már állást is ajánlot-
tak. Élveztem azt az 
időszakot.

– De egyszer minden jó-
nak vége szakad…
– Számomra nem, ugyanis 

a továbblépéssel egy régi 
vágyamat válthattam való-
ra, amit a mai napig szíve-
sen csinálok, s amiből élek: 
ez pedig a szinkronizálás. 
Azóta több száz produkci-
óban voltam szinkronhang, 
legyen szó filmről, sorozat-
ról vagy éppen az ismeret-
terjesztő csatornákon látha-
tó műsorokról.
– Mik a kedvenceid?
– A főzős műsorok, különö-
sen a TV-Paprikán futó Jó 
szakács, rossz szakács so-
rozat Rosie Mansfield-je.
– Emlékszel még a legel-
ső szinkronodra?
– A Született feleségek-
ben kisebb háttérfigurá-
kat alakítottam; valahol el 
kell kezdeni. A legismer-
tebb „szerepem” talán a 
Grace Klinikában dr. Ame-
lia Shepherd, valamint én 
vagyok a női főszereplők 
magyar hangja a Vakrandi 
és a Te válassz! című fran-
cia nagyfilmekben is. Volt, 
hogy egyazon produkció-
ban egy 12 és egy 80 éves 
szereplőnek is kölcsönöz-
tem a hangomat. Mostanra 
a szinkron az életem a 11 
éves kisfiam nevelése mel-
lett, s csodálatos, hogy azt 
csinálhatom, amit mindig is 
akartam.
– Aki ennyit szinkronizál, 
nem kap csömört a fil-
mektől?

– Egyáltalán nem, a párom-
mal rengeteg filmet nézünk. 
Kedvenceim a horrorok/
thrillerek.
– Hamarosan viszont a 
Facebook-on futó Gödöl-
lőNettv adásainak is a na-
rrátora, hangja leszel.
– Nagyon örültem a felké-
résnek, hiszen ennek révén 
a munkámmal ismét köze-
lebb kerülök majd a gödöl-
lőiekhez.                       (hc)

a kétezres években Gödöllő az éterben is megjelent: a 
93,6-os hullámhosszon – több néven is – működő rá-
dió hosszú időn keresztül szolgált a gödöllői lakosok 
számára friss hírekkel, kultúrával, zenével és még so-
rolhatnánk. annak idején egy fiatal hölgy, Bálint adri-
enn szerkesztő-műsorvezetőként volt oszlopos tagja 
az akkor éppen calipso névre hallgató rádiónak. Bár a 
médium régen bedobta a törölközőt, adrienn nem. egy 
kis szünettől eltekintve a magyar szinkron világában te-
vékenykedik, most viszont „visszatér”: egyes városi ren-
dezvények műsorvezetőjeként, illetve a Gödöllőnettv-s 
műsorok narrátoraként találkozhatnak majd vele. a Ba-
járól indult egykori nB i-es kosárlabdázóval, musical-
szereplővel beszélgettünk.

SZINKRONBAN A VILÁGGAL
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Bálint Adrienn 
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Február 14. Szent Bálint napja, 
amit ma legtöbben Valentin-nap-
ként, a „szerelmesek napjaként” 
tartanak számon. Ilyenkor a pá-
rok virággal, csokoládéval, apró 
ajándékokkal kedveskednek 
egymásnak. De nézzük, honnan ered az 

ünnep! Szent Bálint többek között a 
jegyesek védőszentje, de ő a pártfo-
gója a fiatal házasoknak, az epilep-
sziásoknak és a hasfájósoknak is. A 
hagyományban három Bálint nevű 
szent története keveredik, akikről 
nagyon kevés hiteles tény maradt 
fenn.
Az egyik római pap volt, a másik a 
Rómához közeli Terni város, míg a 

harmadik passaui 
püspöke volt. Feltehetőleg a 269. 
február 14-én kivégzett római pap lett a sze-
relmesek védőszentje, akinek szokása volt, 
hogy a római ifjú házaspárokat saját kert-
jéből szedett virágcsokorral örvendeztette 
meg. I. Gelasius pápa 496-ban rendelte el, 
hogy február 14-én emlékezzenek meg róla.  
A Bálint-napnak pogány gyökere is ismert. 
Az ókori Rómában február közepén tartot-
ták Lupercus pásztoristen napját, és ilyen-
kor „szerelmi sorshúzással” boronáltak egy-
máshoz párokat. A kereszténység e szokás 
helyett Szent Bálint személyében kívánt 
védőszentet adni a házasságra készülők-
nek, aki így vált a jegyesek és fiatal házasok 
védőszentjévé.

Ha nem is a mai formában, de ez a nap régen is kötődött a szerelem-
hez. Ennek bizonyítékait hagyományainkban is megtaláljuk. 
Ezek szerint: 
- Ha a lányok Bálint napba lépő éjfélkor kimennek a temetőbe, akkor megláthatják a leendő férjüket. 
- Ha egy lány babérlevelet tesz a párnáj alá, az lesz a leendő férje, akiről álmodik.
- Ha egy hajadon lány verebet lát Valentin napon, akkor szegény ember lesz a férje, míg ha tengelicét pillant meg, akkor 
tehetős ember felesége lesz.
- Ha a lányos házhoz érkező fiú lábához dörgölődzik a macska, akkor a fiú abból a házból fog nősülni.
- Meg kell gyújtani egy szál gyufát, megvárni, amíg elég, s amerre ekkor dőlni fog, abból az irányból fog jönni a szerelmes.

Bálint napját igazolhatóan elő-
ször az angol költő, Geoffrey 
chaucer kötötte a romantikus 
szerelemhez az 1300-as évek 
második felében íer Madárpar-
lament című költeményében. 
szintén angliához kapcsolódik a 
legrégebbi ismert valentin-napi 
üdvözlet, ami károly orléansi-i 
hercegtől maradt fenn: a londoni 
tower börtönből feleségének írt 
levele 1415-ből származik. 
nagy-Britanniában a Xvii. szá-
zadban vált rendkívül népszerű-
vé a Bálint-nap. az amerikaiak az 
1700-as évektől kezdték a kézí-
rásos „valentine”-eket írni, az 
első tömegszériában készült la-
pok viszont az 1840-es években 
jelentek meg, esther a. Howland 
jóvoltából.
az olaszországi terni városában 
hagyomány, hogy a szerelmesek 

napjának előestéjén egész 
itáliából érkeznek ide pá-
rok, és a város bazilikájá-
ban, san valentino (azaz 
szent Bálint) sírjánál jelen-
tik be nyilvánosan jegyes-
ségüket
a valentin-napot ma már 
világszerte megünneplik 
a szerelmesek. az utóbbi 
években pedig nálunk is 
egyre népszerűbb ez az 
ünnep, amit - ki gondolná - 
1990-ben a Magyar virág-
kötők szakmai egyesülete 
karolt fel.

bálint, hol vagy?
Valentín nap



Megváltozott a világ. Miközben 
szinte percenként találkozunk a 
halállal a hírekben, a családok-
ban
sokszor nem tudnak mit kez-
deni azzal, ha eltávozik az élők 
sorából a szülő vagy a nagyszü-
lő. Míg régen az elmúlás már a 
kisgyermekek életének is része 
volt, napjainkban sokan tabu-
ként kezelik ezt a témát. Ám 
van, ami elől nem lehet elbújni.
Peter Carnavas könyve nem 

véletlenül érdemelte ki 2018-
ban „Az év gyermekkönyve” 
díjat Ausztráliában.  Különös ér-
zékenységgel és gyermeki fan-
táziával hozza közel az olvasó-
hoz, mutatja be, hogyan éli meg 
a veszteséget, a gyászt egy kis-
lány, akit édesanyja halála után 
édesapja és nagypapája nevel. 
Olivia életében ők, valamint egy 
hatalmas szürke elefánt és Fré-
di, a kis szürke kutya töltenek 
be fontos helyet, bár mindig 

szomorú édesapja szinte csak 
árnyékként van jelen az életé-
ben…
A történet szívfacsaróan, mégis 

kedvesen mutatja be, 
hogyan éli meg egy 
gyermek a gyászt, 
hogyan érzékeli a 
körülötte élők fájdal-
mát. A mindennapi, 
átlagos környezet és 
mindenki számára 
megélhető esemé-
nyek – mint pl. egy 
iskolai ünnepség – 
valamennyi olvasó 
számára közel hozza 
Olivia történetét. A 
könyv kiváló lehető-
séget ad arra is, hogy 
a közös olvasás mel-
lett a család elbeszél-
gessen az elmúlás-
ról, a halálról, amivel 
egy családtag, köze-
li rokon vagy barát 
esetleges elvesztése 

érthetőbbé, feldolgozhatóbbá 
válik a gyermek számára. 
(Peter Carnavas: Az elefánt)

2020. szeptember 21-én, a Színházak Éjszakáján avat-
ták fel a Csillagok Falát a Művészetek Házában, ahová 
elsők között városunk Kossuth-díjas művészei, Osz-
vald Marika színművész, pécsi Ildikó színművész és 
Fodor László klarinétművész kézlenyomata került fel.
Hagyományt teremtő szándékkal újabb három kézle-
nyomatot 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. már-
cius 31.
A javaslatnak tartalmaznia kell indoklással együtt a 
művész nevét, hivatását és eddigi díjait.
Javaslataikat írásban tehetik meg a megjelölt időpon-
tig a simon.edina@godollo.hu e-mail címre vagy a 
Gödöllő város Facebook-oldalán közzétett poszthoz 
hozzászólásként.

a bagoly könyvesbolt ajánlata

Gyermekszemmel 

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
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SzAVAzzON A 
CSILLAGOK FALÁrA!

Egy héten belül két rangos díjra is 
jelölték Vanessa Kirbyt, Mundruzó 
Kornél Pieces of a Woman című 
nagysikerű filmjében nyújtott ala-
kításáért. A Hollywoodban akkre-
ditált külföldi újságírók szövetsége 
(HFPA), a Golden Globe-jelöltek 
listáján Vanessa Kirbyt a drámai fil-
mek mezőnyében jelölte a legjobb 
színésznő díjára, majd az Amerikai 
Filmszínészek Céhétől (SAG) is 
megkapta a jelölést. 
A Pieces of a Woman amellett, hogy egy nagyon érzékeny témát dolgoz 

fel, bemutatja a gyász folyama-
tát és bepillantást enged abba, 
hogyan befolyásolja döntésein-
ket a környezet és hogyan hat-
nak döntéseinben a múltban 
megélt tapasztalatok, a mélyen 
magunkban hordozott traumák. 
Mundruczó Kornél filmje meg-
tekinthető a Netflix kínálatában. 

MuNDruCzó KOrNÉL 
FILMJE ISMÉT ArATOTT



Gyűrődések a levendulá-
ban 

A Művészetek Háza (MUZA) 
vezetése mellett további új 
feladatokat lát el Kovács Ba-
lázs, az intézmény igazgatója 
lett ugyanis a Magyar Mű-
vészeti Innovációs Központ 
Nonprofit Kft. (MMIK) ügyve-
zetője is.
– Mit takar ez az intézmény?
– Az MMIK ernyőszervezet 
feladata az előadó-művészet 
és a közművelődés területén 
innovatív megoldások, rend-
szerek kidolgozása, terjesz-
tése, működtetése és meg-
honosítása Magyarországon. 
Új modelleket dolgozunk ki, 
vagy már meglévőket gon-
dolunk tovább. Hamarosan 
például Szombathelyen egy 
korábban már szinte telje-
sen bezárt és leromlott álla-
potú kulturális teret szeret-
nénk úgy megnyitni, hogy 
annak működtetésében az 
azt használó előadó-művé-
szeti és egyéb csoportok is 
feladatot vállaljanak. Cél, az 
albérlői-szemlélet felváltá-

sa a közösségek körében a 
felelősség-alapú, kollektív 
gondolkodás hangsúlyozá-

sával. Szeretnénk egy gaz-
daságosabb és hatékonyabb 
működési, minta modellt ki-
dolgozni, ahol a munka és 
az alkotás minden szereplő 
számára személyes és közös 
érdek egyben.
– Miért van erre szükség?

– A Covid nagyon nehéz hely-
zetbe hozta a kulturális szfé-
rát, sok helyen lesz szükség 

az intézmények újragondo-
lására, újjászervezésére. Mi 
ehhez igyekszünk innovatív 
megoldási példákkal hozzá-
járulni. 
– Hogyan került bele ebbe a 
programba?
–  Eddig is sokat dolgoztam 

együtt más szervezetekkel, 
és gyakran kérik a szakmai 
véleményemet, segítsége-

met, a tapasztalataiamat. 
Itt is erről, és más, az 
előadó-művészet, a köz-
művelődés és a népfőis-
kola területén dolgozó 
szakemberek tapaszta-
latainak a hasznosításá-
ról van szó.
– Hogyan fogja tudni 
ellátni a két vezetői fel-
adatot?
– Ahogy az imént már 
említettem, korábban 
is részt vettem hasonló 
projektekben, amelyek 
eddig sem vették el az 
időt az itteni feladataim-
tól, sőt, kifejezetten po-

zitív hatással voltak mindig a 
gödöllői szakmai munkámra 
és a MUZA-ra. Most tulajdon-
képpen ezt folytatom szerve-
zettebb keretek között. 

(Bővebben a szolgalat.
com-on és Facebook-olda-

lunkon.) Fotó: Nánási Pál

Újabb különleges produkcióban 
mutatta be tudását az Urban Ver-
bunk. A gödöllői táncosok ezúttal 
Pápai Joci legújabb, rólunk szól 
című klipjében mutatták meg tu-
dásukat.
– Egy régi munkakapcsolatból 
barátság született innen ismerjük 
egymást Pápai Jocival. Ő kere-
sett meg, hogy van egy új szer-
zeménye és szeretné, hogy ezt 
az Urban Verbunk hagyományok-
ra épülő Új Magyar Táncstílusa 
színesítse meg és hogy legyünk 
produkciós partnerek – tájékoz-
tatta lapunkat Moussa Ahmed 
művészeti igazgató.– Tóth Judit 
alkotó társammal próbáltunk va-
lami szépet és figyelemfelkeltőt 
megálmodni. Vízben néptáncol-
ni…erre még nem volt példa. Az 
újrakezdés, a visszatérés remé-
nyének üzenete az, amit a dal 
sugall nekünk alkotóknak ezért a 
vízre esett a választás, mint köz-
ponti elemeit.
Mint megtuduk, sem a terve-
zés, sem a kivitelezés nem volt 

könnyű, a medencét végül saját 
próbaterméből alakította ki az 
együttes, ahol a medencét sa-

ját kezűleg deszkákból építették 
meg. A különleges látvány érde-
kében olyan testfestést használ-

tak a táncosok, ami nem mosódik 
le egy egész napos forgatás alatt. 
Ez csak később okozott gondot, 

amikor kiderült, a zuhanyozás 
során sem akart lejönni. Volt, 
aki még egy héttel később is 
festékes volt. De mindez nem 
elég: – A forgatás után más-
nap a búvárszivattyú meg-
hibásodott, ezért Tóth Judit 
művészeti igazgató társam-
mal vödrökkel kellett a vizet 
eltávolítanunk a medencéből; 
ami majd 2000 fordulót volt – 
avatott be a kulisszatitkokba 
Moussa Ahmed. A közös mun-
káról Pápai Joci is elismerően 
nyilatkozott Facebook-oldalán. 
„Elkészült a legújabb videoklip, 
ahol nagyon tehetséges em-
berekkel ismerkedtem meg: 
az Urban Verbunk együttes-
sel, akik ugyanúgy táncolják 
el a dalt, ahogy én azt megál-
modtam! Modernek és mégis 
autentikusak” – írja az énekes.  

Fotó: Mutier Riád, 
grafikta: Höltzl Gergő

Kovács balázs: elengedhetetlen 
a kulturális működtetési rendszer 

újragondolása

Urban verbUnk: vízben a magyar!

2021. február 9.12 gödöllői Szolgálat kultúra



Ismét online kiállítás megnyitóra készül a Levendula Galéria, 
ahol február 12-től Hű-Ha-Hó címmel Lőrincz Ferenc legújabb 
alkotásai köszöntik majd a látogatókat. A gödöllői művész 
pasztel-sorozatát az idei tél szerény, de annál szebb hóesé-
sei, havas napjai ihlették. 
A kiállítást Sz. Jánosi Erzsébet képzőművész, a galéria veze-
tője nyitja meg, közreműködik Gyárfás István (gitár) és Lutz 
János (nagybőgő). 
Az eseményt az érdeklődők február 12-én, pénteken 18 órától 
követhetik nyomon a Levendula Galéria Facebook-oldalán, a 
kiállítás ezt követően nyitva tartási időben látogatható. 

Várhatóan áp-
rilisban jelenik 
meg Varga Kál-
mán legújabb, A 
gödöllői kastély 
századai című 
könyve, ami át-
fogó képet ad az 
épületegyüttes 
történetéről. A 
több, mint 450 
oldalas kötet-
ben a kastély 
építésének kü-
lönböző sza-
kaszairól és az 
ott folyó életről 
egyaránt szó 
esik.  A könyv a 
szerző korábbi 
monográfiáinak 
bővített kiadása, 
ami a legújabb 
kutatásokat is 
magába foglalja. 
Az olvasók nem 
csak a kastély tulajdonosainak, majd később használóinak életé-
ről tudhatnak meg érdekességeket, hanem az ott élő személyzetről 
is, mindezek mellett pedig a hozzájuk kapcsolódó legendáknak is 
igyekszik utána járni. 
Az érdeklődők a több mint 230 képpel illusztrált könyvről számta-
lan érdekességet tudhatnak meg a kastély századai című Face-
book-oldalon, ahol a megrendelésről is tájékozódhatnak. 

Hű-HA-Hó!

BEKüLDÉSI HATÁrIDő: 

2021. FEBruÁr.23.

Megfejtés: 90 éve született neves színésznőnk egyik sikerdarabja

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyer-
te: Menyhárt Márk, Szabóné Papp Ágnes
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyer-
te: Csákvári Levente, Szekeres László Endréné  
A Happy Box (petőfi-udvar) 2000 Ft-os utalványát nyerte: 
Horváth Viola Hanga
Gödöllői ajándékcsomagot nyert: 
Zámbó Sára, Demeter Ildikó  
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási 
utalványát nyerte: 
Tóthné Gaál Kornélia, Román Zoltánné  
Felhívjuk tisztelt megfejtőink figyelmét, hogy a nyereménysor-
soláson 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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Újabb kötet a 
Gödöllői Királyi 

kastélyról



Január 18-án megérkezett Elekre az első gólya. Valószínűleg ő lehet idén a befutó, leelőzve 
az eddig szinte minden évben legkorábban visszatérő, Vas megyei Surit.
Az idén jóval korábban, már januárban érkező Békés megyei gólyát az egész város figye-
lemmel kíséri, de a település kertésze szerint röpképes, így tud magának élelmet és vizet 
szerezni. Akkor kellene rá odafigyelni, ha folyamatosan a fészekben tartózkodna, hiszen 
akkor etetésre, itatásra szorulna. A szakemberek szerint ugyanakkor a gólyák akár a mí-
nusz 20 fokot is bírják.

FArKAS VAN A BÖrzSÖNyBEN

A Börzsönyben a hiúzok mellett időről-időre né-
hány kóborló farkas is felbukkan, e nagyragado-
zók nyomainak megfigyelésére a tél a legmeg-
felelőbb időszak. A friss hóban időnként akár a 
turistaösvények mentén is találkozhatunk a bör-
zsönyi tápláléklánc csúcsán elhelyezkedő álla-
tok nyomaival – áll a Duna-Ipoly Nemzeti Park 
Igazgatóság közleményében.
A nemzeti park munkatársai január közepén fe-
dezték fel egy farkas lábnyomait.
A vadon élő farkas nagyon óvatos állat, és ke-
rüli az embert, emiatt aztán kicsi a valószínű-
sége, hogy a turistautakon járva találkozunk 
vele. Ha ez mégis bekövetkezik, akkor nem kell 
félni attól, hogy megtámadja az embert, ugyan-
is a farkas nem tekint zsákmánynak bennünket. 
Számunkra a farkasnál jóval nagyobb veszélyt 
jelenthet egy malacait védő vaddisznó koca, 
vagy egy kóbor kutyákból álló falka.
A fokozottan védett nagyragadozók jelenléte 
természetvédelmi szempontból mindenképpen 
pozitív, hiszen elősegíti az erdei ökoszisztéma 
természetes folyamatait. A faj védelme szem-
pontjából kiemelt fontosságú feladat, hogy fel-
mérjük előfordulásának pontos területeit

A Münchenben lévő bajor állami zoológiai gyűjtemény sze-
rint a mindössze 13,5 milliméteres hüllőt egy német–ma-
dagaszkári expedíció tagjai találták Madagaszkár északi 
részén. A Brookesia nana névre keresztelt faj képviselő-
je az eddig ismert csaknem 11.500 hüllőfaj legkisebb hím 
egyede. A Scientific Reports című folyóiratban publikált 
tanulmány szerint ugyanakkor a miniatűr kaméleon nemi 
szerve testének 18,5 százalékával egyenlő hosszúságú. A 
szakembereknek mindössze két példányt sikerült felfedez-
niük az apró kaméleonfajból. Ezeknek a miniatűr teremt-
ményeknek a természetes élőhelye gyakran nagyon kicsi, 
mindössze néhány négyzetkilométerre korlátozódik.

Befutott az első Gólya,  
meGelőzve az eddiGi csúcstartót

Új kötelezettséggel kell számolni-
uk a kedvtelésből tartott állatokkal 
kereskedőknek - figyelmeztet a 
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal (Nébih). A FELIR rendszer-
hez való csatlakozás komoly szi-
gorítás a kutyaszaporítók, illegális 
kereskedők visszaszorítására.

A kedvtelésből tartott állatokkal tör-
ténő kereskedés FELIR azonosító 
köteles tevékenységgé válik a jö-
vőben. A kötelezettségről a 2021. 
április 1-jén hatályba lépő, az élel-
miszerlánc-felügyeleti információs 
rendszer (FELIR) működéséről 
szóló kormányrendelet rendelke-
zik. Az intézkedés fontos lépés 

az állatkínzó kutyaszaporítók, 
illegális kisállatkereskedők te-
vékenységének visszaszorí-
tásáért, felszámolásáért folyó 
munkában.
Magyarországról több tízezer 
kutyát adnak el az Európai 
Unió tagállamaiba évente, 
amelyek nagy része olyan fél 
évnél fiatalabb kutya, akiket 
törzskönyv nélkül visznek pi-
acra. Ráadásul az EU tagálla-
mi visszajelzés alapján az itthon-
ról származó kutyakölyköket sok 
esetben illegálisan és túl fiatalon 
szállítják a kutyaszaporítók, illegá-
lis tenyésztők.
A kisállat kereskedelemmel fog-

lalkozóknak, kutyaszaporítóknak 
eddig nem kellett bejelenteniük 
tevékenységüket a hatóságnak. 
Az illegális kisállat kereskedelem 
felszámolása érdekében ez a jö-
vőben megváltozik. 2021. április 

1-től ugyanis a kedvtelésből tartott 
állatok forgalmazását végző vál-
lalkozásoknak a helyileg illetékes 
élelmiszerlánc-felügyeleti szervnél 
be kell jelenteniük FELIR azonosí-
tó szám köteles tevékenységüket.

Megtalálták a világ legkisebb hüllőjét
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Új szigorítás 
a házikedvenc piacon



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

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

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

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

5 éves ivaros kan. Nagyon barát-
ságos, imádja az embereket. Csak 
egyedüli kutyának vihető!

A kertek gerince a fák és a cser-
jék, melyekkel állandó szerke-
zetet adunk nekik, nem úgy, 
mint az évelő vagy egynyári vi-
rágokkal, hiszen ők télen rejtve 
maradnak a szemünk elől. 
Nem véletlenül javaslom szinte 
mindig, hogy virágágyásaink-
ban helyezzünk el oszloposabb, 
feltűnőbb cserjéket, de akár fá-
kat is, így egész évben szilárd 
alapot ad majd kertünknek. Arra 
figyeljünk mindig, hogy amikor 
növényegyütteseket ültetünk, 
akkor ezt vegyesen tegyük. Az 
örökzöldek alapformája egész 
évben állandó, és nagy tö-
megben ültetve megfosztanak 
bennünket az évszakok válto-
zásának élményétől. Higgyék 
el, nagyon fontos tényező ez 
is!
Okosan tudjuk a kertünk ké-
pét befolyásolni a fák, cserjék 
alakjával is. A magas, keskeny 
fák függőleges hatást keltenek, 

míg a kupola 
korona-formájú cserjék nyugal-
mat és szilárdságot sugallnak. 
Sok helyen kaphatóak a lefelé 
lógó, bókoló koronájú, kisebb 

fák, ők drámai és romantikus 
hatást keltenek, érdemes velük 
próbálkozni szinte minden kert-

ben. 
Virágágyásokba érde-
mes olyan cserjét ültetni, 
amelynek legyező alak-
ja van, mert a szétterülő 
ágak élénkítik a látványt. 
Sokan a fákat és a cser-
jéket külön választják ülte-
téskor. Nem kell! 
A nyírek fehér törzse pél-
dául gyönyörűen mutat a 
színes virágú, vagy lom-
bozatú cserjék között.
Amikor elkezdenek majd 
hamarosan válogatni a 
kertészetekben, nézzék 
meg a fák, cserjék alak-
ját! Ilyenkor kora tavasz-
szal még könnyen megy, 

hiszen nem bo-
rulnak teljes 
lombba. Nézzék 
meg az ágaikat, 
a formákat, mert 
a spirálfűz vagy a 
mogyoró ugyan év 
közben is szép, de 
télre igazi éke lehet 
majd a formájával 
kertnek. 
Nézzék meg az 
úgynevezett szoliter 
fákat, melyek ugyan 
egymagukban mu-
tatnak jól, de nem 
egyszer megmutatta 
a gyakorlat, hogy cso-
portosan vagy sorfá-
nak ültetve is kiválóan 
megállják a helyüket! 
Most amíg van idő még 
gondolkodni (nem sok 
már!), érdemes azt is 

átgondolni, hogy a cserjéket, 
fákat milyen funkcióval szeret-
nénk ellátni. 
Például, ha sövénynek szeret-
nénk nevelni különböző fajtájú 
cserjéket, nézzük meg, hogy 
alkalmasak e erre a célra? Jól 
mutatnak e egymás mellett, az 
évszakok változásával? Ho-
gyan változik a képük, mekko-
rák a leveleik? 
Akárhogy is döntenek, ameny-
nyiben önöknek a látvány örö-
met okoz, vagy beleszerettek 
egy fába, cserjébe, vásárolják 
majd meg nyugodtan, egészen 
biztos vagyok benne, hogy jó 
helyet találnak neki!
 Jó kertészkedést kívánok! 

Bujtás Anikó 
www.bujtaskert.hu

TURUL 
Gödöllői állatKórHáz
(Gödöllő, szabadság út 21.a HÉv-fordulónál)

ÁLLATPATIKA

Hétvégén is nyitva tartó ügyelet

Tel: 06-30-943-9898

Hétvégi ügyeletünk változott! Szombat 9-13 és vasárnap 15-19 óra 
között fogadjuk a beteg állatokat
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Fotó: GEAC

Január utolsó hétvégéjén a 
gödöllői atléták többsége Bu-
dapesten vendégszerepelt, 
de volt, aki Bécset is meglá-
togatta. Még mindig a formá-
ba hozó versenyek időszaka 
van így ennek szellemében 
zajlott Budapest Nyílt Fe-
dettpályás Bajnoksága, ahol 
nagyon bíztató eredmények 
születtek.
Talán a hétvége legjobb 
eredményeinek mondható 
a két rúdugró, Mihály Ádám 
és Bánovics József sze-
replése. Ádám beállította 5 
méteres fedettpályás egyéni 
csúcsát, míg Joci megdön-
tötte az előzőt, ami most 
már 480 centiméter. Ezek-
kel az eredményekkel a do-
bogó második és harmadik 
fokán állhattak a hétvégén. 
A bíztató eredmények közé 
tartozik még Pápai Márton 

1500 méteres futása, ahol 
szinte végig egyedül futva 
sikerült 3:47.69 perces időt 
futnia, ami új egyéninek szá-
mít fedettpályán. Nádházy 
Evelin szombaton Bécsben 

állt rajthoz. Az igencsak erős 
mezőnyben Evelin 54.16 
másodperccel kezdte az 
idényét, amivel a 10. helyen 
zárta a nívós versenyt. Más-
nap már a budapesti BOK 

Csarnokban állt rajthoz, ahol 
a 24.62 szekundumos idővel 
harmadik lett. 
Kriszt Katalin is javítani tu-
dott a formáján, ezúttal már 
a 173 centire is sikeres kí-
sérletet tett magasugrásban, 
amivel a negyedik helyen 
zárta a versenyt. A serdülők 
közül Kriszt Sarolta tartott fő-
próbát az országos bajnok-
ság előtt. Távolugrásban 539 
centit ugorva új egyénit ért 
el, míg 200 méteren 25.46-
os ideje is igencsak bíztató. 
Fodor Péter is ügyeskedett 
a serdülő Ob előtt. Peti 574 
centire repült a homokba, 
míg 200 méteren 23.80-at 
futott. Mindkét fiatal nyerte 
a számukra kiírt 200 métert. 
Grünwald Tamás 25.06-ot 
futott 200 méteren, amivel a 
harmadik lett. 

A Sándor Károly Labdarúgó Akadémia 
honlapján jelentette be, hogy folytató-
dik az együttműködés a Gödöllői Sport 
Klubbal, akikkel már hosszú évek óta 
remek kapcsolat áll fenn, az azonos 
szakmai irányvonal mellett a játékosok 
példaértékű felfelé áramoltatásának kö-
szönhetően. Az MTK korosztályos csa-
pataiban szép számmal szerepelnek 
Gödöllőn nevelkedett tehetségek, de 
például az MTK Budapesthez nemrég 
visszatérő Varga Roland is a GSK-nál 
kapta meg az alapokat.

Az Új Hidegkuti Nándor Stadionban Po-
lyák Balázs, a klub sportigazgatója (ké-
pen balra), és Rózsavölgyi Sándor, a 
Gödöllői SK klubelnöke (képen jobbra) 
megállapodott a közös munka folytatá-
sáról, így a térség legjobbjai továbbra is kék-fehérben versenyezhetnek.
A partneregyesületek kötötti együttműködés jegyében az MTK kiemelt szakmai segítséget nyújt a kluboknak. A tehetséggondozás, a 
gyerekek továbbképzése és versenyeztetése mellett a megállapodás az edzőképzésre is kiterjed, annak fő eleme az egymás elleni 
edzőmérkőzések, valamint a felkészülési tornák szervezése.                                             Forrás: sandorkaroly.hu, fotó: sandorkaroly.hu

maGasBan a Gödöllői rúduGró fiúK

továBB folytatódiK az eGyüttműKödÉs 
a Gödöllői sK És az mtK 

akadémiája között
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Fotó: GEAC

Február első hétvégéjén a bu-
dapesti BOK Csarnok adott ott-
hont a serdülő, vagyis az újabb 
nevén Fedettpályás U16 Atlé-
tikai Magyar Bajnokságnak. A 
2005-2006-ban született gödöllői 
atléták remekül helytálltak, ösz-
szesen három arany, egy ezüst 
és két bronzérem lett a GEAC 
mérlege. Kriszt Sarolta ebből a 
hat éremből egymaga szerzett 
hármat. Sőt a 300 méteren fu-
tott 40.24-es ideje fedettpályás 
serdülő országos csúcsnak is 
számít (az eddigit Molnár Janka 
tartotta 40.38-cal), amivel ter-
mészetesen a bajnoki címet is 
elhódította. Szintén aranyérem 
került Saci nyakába a 60 méte-
res gátfutás döntője után is, ahol 
magabiztos fölénnyel érkezett a 
célba 8.86 másodperccel (egyé-
ni csúcs) a rajtpisztoly eldördü-
lése után. A fiatal atléta hölgy 
60 méteren is ügyeskedett, ott 
a döntőben harmadikként ért a 
célba 7.87 szekundum alatt, ami 
új egyéni csúcs.
A fiúknál is volt egy kiemelkedő 
teljesítmény Fodor Péter részé-
ről. Peti 300 méteren igen nagy 

fölénnyel utasította maga mögé 
a teljes mezőnyt, ideje 37.52 
másodperc lett (egyéni csúcs). 
60 méteren mindössze kettőszá-
zaddal maradt le a bronzérem-
ről, de az új egyéninek örülhetett, 
ami 7.46 lett. Valamint távolug-
rásban az ötödik helyen zárt az 
erős mezőnyben, 594 centimé-
tert ugorva. A fiatal atléták edző-
je, Körmeny Katalin.
A fiú 3000 méteres gyaloglásban 
Szécsényi-Nagy Rudolf szere-
pelt kiválóan. Rudi 17:37.69 perc 
alatt tette meg a távot, amivel 

második helyen ért be. A höl-
gyeknél ugyanebben a számban 
hárman is képviselték a GEAC-
ot. Közülük legjobban Halászy 
Tamara szerepelt, aki 16:19.88 
perces idővel a harmadik helyet 
tudta megszerezni. Közvetlenül 
utána, Lesták Veronika végzett. 
Lukács Gabriella a hatodik lett 
ebben a számban. A gyaloglókat 
Gadanecz György készítette fel. 
A leány 60 méteres gátfutásban 
Tóth-Sztavridisz Szófia az elő-
futamban futott 9.30-at, amivel 
kvalifikálta magát a döntőbe, 

ahol addigi idejét továbbjavítva 
9.24-re, az ötödik helyen végzett. 
A Tompa Benedek, Bogdán Ger-
gő, Fazakas Soma és Grünwald 
Tamás négyes a 4x200 méteres 
váltóban 1:44.49 perc alatt ért 
körbe, amivel a negyedik helyet 
tudták megszerezni. 

A hétvégén nyílt fedettpályás 
verseny is zajlott a BOK Csar-
nokban, ahol Nádházy Evelin 
kezd kiváló formába lendülni. 
60 méteren is és 200 méteren is 
egyéni csúcsot futott. A rövidebb 
számban 7.63, míg 200 méteren 
24.04-es időt repesztett, amivel 
nyerte is a számot. Sulyán Alexa 
is bíztató időt futott 200 méteren, 
új egyénivel kezdett, ami 25.70 
másodperc. Dobránszky Laura 
400 méteren versenyzett és ért 
el új egyénit, ami 58.19 másod-
perc. A férfi hárompróbában (60 
méter gát, súlylökés, rúdugrás) 
Tóth Zsombor 2046 ponttal a 
második, míg Kriszt Boton 1977 
ponttal a harmadik lett, ami jó fel-
készülés volt a jövő heti Össze-
tett Országos Bajnokságra. 

A Gödöllői EAC két indu-
lóval képviselteti magát 
a május-június forduló-
ján megrendezésre kerülő 
eszéki légfegyveres Euró-
pa-bajnokságon. Mészáros 
Eszter noha megnyerte a 
válogatóverseny-sorozatot, 
Szucsák László döntése 
alapján a juniorok között 
fog indulni. Eszterhez ha-
sonlóan Klenczner Márton 
is a juniorok mezőnyében 
indul. A Gödöllői EAC ver-
senyzője kis szerencsével 
került be a csapatba. En-
nek oka, hogy a vele egy-
korú, még szintén junior 
korú, Hammerl Soma lett a 
harmadik a férfiak között, 
őt azonban felnőttben in-
dítja edzője. Ezzel Marci a 
junior negyedik helyével is 
csapattag lehet.
Az egy időben és helyszí-

nen megrendezésre kerülő 
50 m-es Eb hazai válogató 
versenyei áprilisban lesz-
nek. Itt még Lovász Do-
rinának is van esélye az 
indulók közé bevereked-

nie magát.Jó hír, hogy az 
ország legjobb 14-20 éves 
utánpótlás versenyzőit tö-
mörítő Héraklész keretben 
négy GEAC versenyzőt vá-
logattak be.

Mészáros Eszter (2002)
Klenczner Márton (2001)
Lévai Krisztina (2001)
Szász Hanna Rebeka 
(2003)

Három bajnoki cím a Serdülő 
bajnokSágon

Mészáros eszter és klenczner Márton is a 
junior között indul az eb-n
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Azokon a települé-
seken, ahol az ön-
kormányzat az ége-
tést korábban saját 
rendelettel szabá-
lyozta és 2021. janu-
ár 1-től sem módosí-
totta, ott az égetést 
belterületen az eddi-
gi szabályozás sze-
rint lehet végezni. 
(pl.: tiltott, vagy ki-
jelölt időszakokban 
engedélyezi). Gödöllőn  tehát közterületen, valamint 
ingatlanon belül elszáradt növényi hulladékot kizá-
rólag pénteken 13 órától 18 óráig lehet szabadtéren 
égetni, egyéb időpontokban tilos. Háztartási és egyéb 
hulladék (műanyag, műanyaggal bevont kábel, rongy, 
gumi stb.) égetése tilos!”
A Katasztrófavédelem felhívja a figyelmet arra, hogy 
belterületen 2021. március 1-től (illetve a veszélyhely-
zet megszűnésétől) az alábbi szabályok lépnek életbe:
Függetlenül az adott település, korábbi önkormány-
zati rendeletétől a belterületen végzett avar, kerti hul-
ladék és minden egyéb hulladék szabadtéri égetése 
szigorúan tilos. 
Külterületen 2021. január 1-től (függetlenül a veszély-
helyzet időszakától)
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. 
(XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSz) 225. §- a 
értelmében: „Ha jogszabály másként nem rendelkezik, 
a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel 
összefüggésben és a belterületi, valamint a külterüle-
ten lévő zártkerti ingatlanok használata során keletke-
zett hulladék szabadtéri égetése tilos.”
Az OTSz. 226. §-ában megfogalmazott irányított ége-
tés nem keverendő össze az avar és kerti hulladékok 
égetésével. Az irányított égetés jellemzően tarlóége-
tést jelent, melynek tényét legalább 5 nappal korábban 
a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz 
írásban be kell jelenteni, illetve további feltétlekhez 
kötött az ezirányú tevékenység végzése.
A fenti jogszabályi rendelkezések megszegőivel szem-
ben az elsőfokú tűzvédelmi hatóság a tűzvédelmi ha-
tósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi 
bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező 
élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) 
Korm. rendelet alapján 10.000,- forinttól 1.000.000,- fo-
rint összegű tűzvédelmi bírságot szabhat ki.
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1/2019 (.........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

Jelen szavazás a Társasági szerződés 10/D pontja értelmében 
érvénytelen.

2/2019 (03.29.) sz. Taggyűlési határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése 
írásbeli szavazás útján egyhangúlag hozzájárul és felhatalmazza 
a Társaság ügyvezető igazgatóját, hogy a Társaság számára a 
központi költségvetés terhére nyújtandó 2019. évi 245.437.950,- 
Ft összegű működési támogatási szerződést aláírja.
Készült az írásbeli szavazólapok alapján.

3/2019.(05.22.) sz. Taggyűlési határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése 
egyhangú szavazással megállapítja, hogy a Taggyűlés összehívá-
sa szabályszerű volt, a Taggyűlés határozatképes, az ülésén meg-
hozott határozatokat a tagok érvényesnek fogadják el.

4/2019.(05.22.) sz. Taggyűlési határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése 
egyhangú szavazással megválasztja a 2019. május 22.-i taggyű-
lésen az ülés levezető elnökének Dr Gémesi Görgy urat, jegyző-
könyv vezetőnek Hernigl Judit úrhölgyet, jegyzőkönyv hitelesítő-
nek Dr. Bagdi Áron urat.

5/2019.(05.22.) sz. Taggyűlési határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése 
egyhangú szavazással elfogadja a meghívóban szereplő napi-
rendjét a 2019. május 22. napján megtartott ülésre az alábbiak 
szerint:

1. A Társaság 2018. évi beszámolójának megtárgyalása 
2. Könyvvizsgáló választása
3. A hatvani Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadá-
szati Múzeum üzemeltetésének átadása kapcsán tájékoztató
4. Egyebek

6/2019.(05.22.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély 
Közhasznú Nonprofit Kft. 
Taggyűlése megtárgyal-
ta a Társaság 2018. évi 
beszámolóját, közhasz-
núsági mellékletét és a 
kapcsolódó dokumentu-
mokat (üzleti jelentés).
A Taggyűlés megismer-
te a beszámolóhoz kap-
csolódó könyvvizsgálói 
jelentést.
A Taggyűlés a Gödöllői 
Királyi Kastély Közhasz-
nú Nonprofit Kft. 2018. 
évi éves beszámolóját, 
a közhasznúsági mellék-
letét és könyvvizsgálói 
jelentését +10.996 e fo-
rint adózott eredménnyel, 
7.512.637 e forint mér-
legfőösszeggel elfogadja. 
Ezzel együtt a Taggyűlés 
elfogadja a 2018. évi 
10.996 e forint adózott 
eredmény eredménytar-
talékba helyezését.

2021. február 9. gödöllői Szolgálat 19hirdetmények

a Gödöllői királyi kastély közhasznú nonprofit kft. taggyűlésének határozatai



INGATLAN
+ Regisztrált ügyfeleinknek 
keresünk eladó ingatlanokat, 
telkeket Gödöllőn és térsé-
gében! Tel: 06-20-539-1988
+ Egyetem téren, I. emeleti, 
40m2-es lakás garázzsal sür-
gősen eladó! Irányár:27,9Mft 
Tel: 06-20-539-1988
+ Központban 72m2-es 
2szintes sorházi lakás n+2 
tetőtéri szobával, 100m2-es 
szuterénnel eladó! 41,9Mft 
Tel: 06-20-539-1988
+ Új építésű Csok-képes 
ikerházi lakások, magas mű-
szaki tartalommal, 2021.év 
végi átadással leköthetőek!! 
Tel: 06-20-539-1988
+ Gödöllő központban 69m2-
es, 3szobás magasföldszinti 
lakás sürgősen eladó! Irány-

ár: 34,5Mft Tel: 06-20-772-
2426
+ Aszód Falujárók útján 
IV.emeleti, 57m2-es lakás 
remek áron eladó! Irányár: 
24,9Mft  Tel: 06-20-772-2426
+ Gödöllőn, Egyetem téren 
II.emeleti, 74m2-es felújított 
3szobás lakás eladó! Irány-
ár: 43,5Mft Tel: 06-20-772-
2426
+ Gödöllőn a Szent János 
utcában 42 nm-es, földszin-
ti téglaépítésű lakás eladó. 
Irányár: 24,5 M Ft 06-30-
149-0776
+ KERESEK, eladó belterü-
leti építési telket (akár telek-
megosztással is) Gödöllőn 
800m2-ig. Tel: 06-70-282-
4681 
+ Eladó Gödöllőn egy 4.eme-

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 
+ Gödöllőn a Paál László 
közben földszinti, 43 nm-es, 
1,5 szobás lakásomat na-
gyobbra vagy kertes házra 
cserélném értékegyeztetés-
sel, illetve eladó. Iár: 28 M 
Ft. 06-20-972-5209 
+ Eladó Gödöllőn egy 
2.emeleti (2emeletes) 2 szo-
bás, téglaépítésű 52 nm-es, 
konvektoros fűtésű központi 
lakásom. Iár: 29,5 MFt. Érd: 
06-70-659-4782 
+ Gödöllőn 43 nm-es, 1.em. 
szigetelt, felújított, konvekto-
ros, lakás elcserélhető erké-
lyes lakásra harmadik eme-
letig, vagy Blaha környéki 

családi házra. Tel: 06-20-
576-6448 
+ PÉCS KÖZPONTJÁBAN, 
egyetemek közelében talál-
ható 40m2-es, másfél szo-
bás, erkélyes, panorámás 
lakásom eladó, vagy értéke-
gyeztetéssel gödöllői lakásra 
cserélném. Ára: 18 M Ft. Tel: 
0630-5720-406
+ Gödöllőn építési telek el-
adó. 1436 nm. Tel: 06-30-957-
6857, 06-70-455-1375
+ Eladó Gödöllő boncsoki ré-
szén egy 2szintes, 2nappali+ 
3szobás, 2fürdőszobás, téglá-
ból épült lakóház 120nm ösz-
szterülettel 1000nm-es telken. 
Az ingatlan zártkert megjelölé-
sű, kerítve, villannyal ellátva. 
I.á.: 26 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Fenyves-
ben egy 600nm-es építési te-
lek. I.á.: 14,5 mFt 0620-919-
4870

Fájó szívvel búcsúzunk Tőled Borikánk, Kamoski pálné, akit 
hirtelen vesztettünk el immár 2 hónapja. Jóbarátként hímezte-
tek Gyurkóné Erzsikével a János utcában az arra járók örömére 
is. Szeretnénk, ha még velünk élnél! 

Szerető barátnőid egyike: pozsonyi Ágnes
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+ Eladó Gödöllőn a Blaháné 
úton kétszer 80nm-es, 3szo-
ba összkomfortos, külön be-
járatú, két utcára néző csalá-
di ház 80nm-es szuterénnel. 
I.á.: 55 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn egy 44 nm-
es, palotakerti átalakított, fel-
újított öröklakás 25,5 M Ft-
ért. 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Mihály 
Dénes közben egy téglából 
épült 2,5 szobás, igényesen 
felújított öröklakás iár: 28,9 
M Ft. 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Feny-
vesben egy 2 generációs 2x 
2szoba összkomfortos tég-
lából épült családi ház 1000 
nm-es telekkel, teraszkap-
csolattal, különálló garázs-
zsal. Iár: 60 M Ft. 0620-919-
4870

ALBÉRLET KIADó
+ Városközpontban 2 szo-
bás bútorozatlan lakás ki-
adó, irodának is alkalmas. 
Tel: 06-70-615-1528 
+ Gödöllőn kiadó 2,5 szobás 
bútorozott lakás (Erzsébet 
park) nemdohányzóknak. Ki-
váló paraméterek: csendes 

hely, jó közlekedés, konvek-
toros fűtés, alacsony rezsi. 
Kisállat tartása nem enge-
délyezett. Érd.: info@csana-
kert.hu
+ Új építésű 62 nm-es, cir-
kófűtéses, tetőtéri, bútoro-
zatlan lakás kiadó. Beépített 
konyha. Gyalog 10 percre a 
központtól. Közös költség 
nincs. Fiatal párnak. 130.000 
Ft+ rezsi, + 2havi kaució. 06-
20-314-9242 
+ Kiadó Gödöllőn egy 1szo-
bás palotakerti 44nm lakás 
100.000 Ft + kaució + rezsi. 
0620-919-4870

ÁLLÁS
+ Tapasztalattal rendelkező 
gödöllői vagy környékbe-
li karbantartót keresünk 6 
órás munkavégzésre szál-
lodánkba. Elvárások: mű-
szaki beállítottság, önálló 
munkavégzés, rugalmasság. 
Villanyszerelő végzettség 
előny. Jelentkezés e-mai-
len: gm@ekhotel.hu fizetési 
igény megjelölésével.
+ SZAKKÉPZETT FÉRFI 
BETEGÁPOLóT keresünk 
Kerepesen nappali munkára 

(reggel 8 órától este kb. 19 
óráig) heti több alkalomra, 
hosszabb távon. Érd: 06-30-
577-9661
+ Munkaidő pótlékkal 
műanyag feldolgozó gödöl-
lői kft. felvesz BETANÍTOTT 
MUNKÁSOKAT, SZER-
SZÁMKÉSZÍTŐT, KARBAN-
TARTóT és FRÖCCSÖNTŐ 
GÉPBEÁLLÍTóT. Nyugdíja-
sokat is szívesen fogadunk. 
Érd: 06-20-9423-112, www.
plastexpress.hu 
+ NYUGDÍJAS, DE AKTÍV 
URAT KERESÜNK isaszegi 
családi ház körüli, kerti mun-
kákra, 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 an-
gol nyelvű irodai munkára. 
A fényképes önéletrajzokat 
az info@adjuvo-online.com 
e-mail címre várjuk. Mun-
kavégzés helye: Gödöllő és 
home office; főbb feladatok: 
angol nyelvű levelezés a 

szállítókkal és az ügyfelek-
kel, adatfeldolgozás; 4, 6 
vagy 8 órás munkaidő.
+ Gödöllő környéki gazda-
ságba tanyagazda mun-
katársat keresünk. Tel: 
06-70-518-7245, e-mail: an-
otka2016@gmail.com

SZOLGÁLTATÁS
+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSO-
LÁS 50 nyelven, anyanyelvi, 
diplomás, gyakorlott szak-
fordítókkal, tolmácsokkal! 
Kedvezményes, áfamen-
tes díjak. I.L.I. Fordítóiroda, 
Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.: 
06-20-556-2653, 06-20-543-
1775, e-mail: info@ili.hu, ili.
godollo@gmail.com 
+ Language Cert akkredi-
tált, nemzetközileg elismert, 
egynyelvű nyelvvizsga Gö-
döllőn az I.L.I. Nyelviskolá-
ban! Ugyanitt egyéni és kis-
csoportos nyelvtanfolyamok 
kedvezményes díjon. Érdek-
lődni: I.L.I. Kft., 20/543-1775, 
20/556-2653, info@ili.hu 
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+ KERTGONDOZÁS. Bíz-
za most rám! Fakivágás, 
sövényvágás, bozótirtás, 
fűnyírás, fűkaszálás. Füve-
sítés, gyepfelújítás, vegy-
szeres gyomirtás. Rotációs 
kapálás. Gyepszellőztetés. 
Metszés. Ágak, levelek el-
szállítása. Ereszcsatorna 
tisztítás. Kerttakarítás. Kerí-
tésfestés. Gépi permetezés. 
Kerti tavak tisztítása. Talajfú-
rás. 06-30-747-6090 
+ KÖNYVELÉS, cégalapí-
tás, munkabérszámfejtés, 
tanácsadás. Irodák: Gödöl-
lő, Szada. Tel: 30/592-1856, 
30/508-1380, 28/784-752 
+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTI-
FűTÉS-SZERELÉS, fürdő-
szobák, régi fűtési rendsze-
rek, vízvezetékek felújítása. 
CIRKóK, GÁZKÉSZÜLÉ-
KEK, KONVEKTOROK kar-

bantartása felújítása, javí-
tása. Tel: 06-20-9527-289, 
06-28-476-229 
+ SZÁMÍTóGÉPES problé-
mája van? Hívjon bizalom-
mal, házhoz megyek. Szá-
mítógép szerelés, rendszer 
és programtelepítés, vírusir-
tás garanciával. Hétvégén is! 
Tel: 06-30-333-9201 
+ DUGULÁSELHÁRÍTÁS BON-
TÁS NÉLKÜL. Tóth Tamás 06-
70-502-5620
+ REDŐNYJAVÍTÁS, GURT-
NICSERE akár 2 órán belül! Új 
redőny azonnal megrendelhető! 
Péter úr, 06-20-3685-888 
+ DUGULÁS ELHÁRÍTÁS fal-
bontás nélkül. Ázások csőtöré-
sek megszüntetése. Vécék tar-
tályok csapok szifonok cseréje. 
Csatorna kamerázás. VÍZSZE-
RELÉS. 06-20-491-5089
+ TETŐFEDÉS Régi és új te-

tők javítása, tetőszerkezeti 
munkák, tetőfedés, ács-
munka, bádogos munka, 
ereszcsatorna, Lindab te-
tőfedés, lécezés, fóliázás, 
ereszdeszkák, madárdesz-
kák festése, palajavítá-
sok, kúpcserép lekenése, 
leszögelése. Bármilyen 
kisebb javításokat is válla-
lok. Nyugdíjasoknak 10% 
kedvezmény! Érdeklődni: 06-
30-526-8532 
+ VÍZSZERELÉS. Csapok, szi-
fonok, WC-k, WC-tartályok, stb. 
cseréje. Új vezetékek kiépítése, 
régiek cseréje. Hétvégén is hív-
ható: 06-20-412-0524
+ KERÍTÉS ÉPÍTÉS!!! Egyedi 
kerítések, készen kapható ke-
rítés-rendszerek teljes körű ki-
vitelezése a területrendezéstől 
a befejezésig. Igény esetén az 
anyagbeszerzést is vállaljuk. 
Tel.: 06209463409

OKTATÁS
+ MATEMATIKA korrepetálást, 
központi felvételire, érettségire 
való felkészítést vállal szakmai 
tapasztalattal rendelkező tanár-
nő. Online is. Tel: 06-70-408-
5253 

ADÁS-VÉTEL
+ RÉGISÉG. Pappné Szilvia 
szakbecsüs díjtalan kiszállással 
vásárol antik bútorokat, fest-
ményeket, órákat, mindenféle 
szobrokat, vitrin dísztárgyakat, 
ezüstöt (hibás és hiányos dara-
bokat is), régi pénzeket, köny-
veket, bizsukat és ékszereket, 
borostyánt, mindenféle régisé-
get és HAGYATÉKOT. Legma-
gasabb áron vásárolunk első 
vevőként! Tel: 70/942-0806, 
70/603-7642
+ „Készülj a hosszú télre ked-
vesem...” Eltartható zöldség- 
és gyümölcsféleségek a tőlünk 
megszokott szolid árakon. Éré-
si időtől függő betakarítás, ami 
„szedd magad” keretében is 
lehetséges. Ízelítő árainkból: al-
mafélék ládás tételben 90-300 



Ft/kg, sárgarépa, zeller 200 Ft/
kg, burgonyaféleségek, vörös-
hagyma 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, 
06-30-406-5898
+ Jó állapotú, használt laptop 
eladó. Tel: 06-20-9455-583

JÁRMű, ALKATRÉSZ
+ AKKUMULÁTOR minden 
típusú gépjárműhöz szaküz-
letünkben vagy kiszállítással. 
Szolgáltatásaink: beszerelés, 
bevizsgálás, töltés-mérés, 
szaktanácsadás. Minőségi ak-
kuk, új akciók. Gödöllő, Dózsa 

Gy. út 50. (Temetővel szemben) 
06-30-536-4300, 28/611-728 
www.akkugodollo.hu 

MÉZ
+ Vásároljon HAMISÍTATLAN, 
OMME zárszalagos mézet köz-
vetlenül a termelőtől! Repce, 
Akác-, Hárs-, Akác-hárs-, Nap-
raforgóméz. 720ml-es csavaros 
tetejű befőttes üveget cserébe 
elfogadok. Házhoz szállítás. 
Szabó Méhészet Gödöllő, Lo-
vas u.3. 28/417-913 
+ MÉZET közvetlenül a terme-
lőtől, a Ludányi Méhészetből! 
Akác-, Virág-, Hárs-, Geszte-
nye-, Repce krém-, Lépesméz, 
Propolisz, Virágpor és Dióbél 
kapható. 3kg fölött házhoz 
szállítjuk.06-30-9891-721 
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