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A kultúra ünnepe
A Magyar Kultúra Napját ünnepeljük  

január 22-én annak emlékére, hogy 
Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a 

napon tisztázta le Szatmárcsekén 
a Himnusz kéziratát. Városunkban 
hagyományosan ünnepi műsorral 

és a Gödöllő Kultúrájáért Díj 
átadásával ünnepeltünk. 

(Összeállításunk a 4. és 5. oldalon.)Kecskés József,  Seres Imre,  Kósáné Szabó Beáta
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BESZÉLGETÉS DR. GÉMESI GYÖRGY POLGÁRMESTERREL

KEVESEBB PÉNZBŐL
nem lehet többet adni

Idén is folytatódik a települések kifosztása – 
megint a Covidra hivatkozva. Gémesi György 
polgármesterrel Balogh Judit beszélgetett az 
elmúlt esztendőről és az idei lehetőségekről.

A tavalyi évben tör-
tént forráselvoná-
sok megnehezítet-

ték a települések helyzetét. 
Mennyiben érintette ez Gö-
döllőt, és mire számít idén?
 –  Az elmúlt esztendő nagyon 
nehéz volt. A Covid miatt az első 
félév lényegében leállt, és szá-
munkra önkormányzatok szá-
mára, valamint az emberek szá-
mára is egy teljesen új helyzet 
állt elő. Nem volt iskolai okta-
tás, nem volt nyitva az óvoda – 
hogy csak ezeket emeljem ki –, 
más életet kellett élnünk.
  A kormányzat  jelentős  for-
rásokat vont ki az önkormány-
zati rendszerből a covidra való 
hivatkozással, ami azért volt szá-
munkra nagyon nehéz, mert már 
az elmúlt években is a forráski-
vonás volt jellemző. Nagyon fon-
tos hangsúlyozni, hogy itt nem a 
fejlesztésekről van szó, a műkö-
dés biztosítása is rendkívül fon-
tos, hiszen az emberek elvárják 
azokat a szolgáltatásokat, amiket 
megszoktak. A kormány elvoná-
sai miatt ezekből kellett csökken-
tenünk. Kevesebb pénzből nem 
tudunk többet adni.

– A kormányzati elvo-
nások már korábban, a 
pandémiás időszak előtt 
is megjelentek az önkor-
mányzatoknál…

 –  Ahhoz, hogy 
a jelenlegi prob-
lémát  megért-
sük,  2012-re 
kell visszamen-
ni,  amikoris  a 
Parlament  elfo-
gadta az új Alaptör-
vényt, amiből kikerült 
a települések önkormányzás-
hoz való joga. Ez már egy üze-
net volt, amit akkor sokan nem 
vettek észre, vagy nem akartak 
észrevenni.
  Aztán a források és feladatok 
átcsoportosításával fokozato-
san ürült ki az önkormányza-
ti rendszer, és az elvett felada-
tokra fordítottnál mindig több 
és több pénzt vitt el az állam. 
  2019-ben,  az  önkormány-
zati választások után a Fidesz 
jelentősebb településeket ve-
szített el, ahol korábban az ő 
polgármesterei voltak a veze-
tők. Ennek hatására még job-
ban bekeményített a kormány. 
Igaz, már a kormánypárti ve-
zetésű településeket is sújtják a 
kormányzati intézkedések, hi-
szen a szolidaritási adót a leg-
több teleülésnek fizetni kell, így 
a fideszes Győrnek, Székesfe-
hérvárnak, Debrecennek is. A 
szolidaritási adó fizetési kötele-
zettsége mellett sok egyéb for-
ráselvonás is történt. Például 
a Covidra való hivatkozásként 

elvették tőlünk a gépjárműadót, 
felére csökkentették az  ipar-
űzési adót és a pandémia alatt 
a parkolási bevételeket is fel-
függesztették. A szolgáltatások 

díját nem lehetett emel-
ni, még inflációará-
nyosan sem. 

– Emeljük ki 
az egyik leg-
fontosabb be-

vételi forrás, 
az iparűzési 

adónak a megfe-
lezését, ami azért is 

érdekes, mert eredetileg 
ez csak 2021-re tervezte a 
kormány a pandémia ha-
tásaira hivatkozva. De az-
tán tavaly év végén ismét 
törvény született az ipar-
űzési adó megfelezéséről. 
Számított erre?
 –  Tavaly májusban volt a 
szokásos  egyeztetés  a  költ-
ségvetésről a kormány és az 
országos önkormányzati ér-
dekszövetségek között.   Ott 
rákérdeztünk, tervezi-e a kor-
mány 2022-re is az iparűzé-
si adó megfelezését. Egyér-
telműen  nemleges  választ 
kaptunk. Ehhez képest meg-
születik  a  döntés,  ahol  to-
vábbra sem csak az iparűzé-
si adó megfelezéséről van szó, 
hanem a szolgáltatási díjak 
inflációarányos emelését  is 
megtiltották. Például a köz-
étkeztetésben nem lehet árat 
emelni, miközben az élelmi-
szerárak drasztikusan meg-
emelkedtek. De emelkedtek 
az energia árak, az építőipa-

ri árak és szinte minden. (Az 
önkormányzatokra nem vo-
natkozik a rezsicsökkentés – 
a szerk.) Eközben a bevétele-
inket pedig lecsökkentik. Ez 
már a fideszes vezetésű telepü-
léseknek sem tetszik. Tíz év-
vel ezelőtt a kormány a GDP 
15 százalékában finanszírozta 
az önkormányzati feladatokat, 
ma ez mindössze 5 százalék! 

– Sokszor hallani ellenzé-
ki vezetésű településektől, 
hogy a rendszer be fog om-
lani, hogy nem lesz példá-
ul tömegközlekedés, vilá-
gítás, vagy megszűnnek 
szolgáltatások. Ugyanak-
kor a kormány azt mond-
ja, hogy minden működik, 
ergo az önkormányzatok 
tudják finanszírozni a 
szolgáltatásaikat. 
 –  Egyetlen önkormányzat 
sem fog leállni, az utolsó pilla-
natig, azon lesz, hogy működ-
tetni tudja a települést, hiszen 
erre esküdött fel. Átcsoporto-
sít, visszavon a fejlesztésekből, 
ingatlant ad el, hitelhez nyúl. 
Kevesebb virág lesz a telepü-
lésen, kevesebbet költ kultú-
rára, sportra, visszább vesz a 
nem kötelező feladatokból. 
  Csak Gödöllőn tavaly 1 mil-
liárd forint kiesésünk volt a 
megvonások miatt. Rengeteg 
sérülés született ennek hatá-
sára…
  A Fidesz 1990-ben még azt 
mondta szükség van lokalitás-
ra, szükség van az önkormány-
zatok függetlenségére. Mapedig 
ennek pont az ellentétét láthat-

Egyetlen önkor-
mányzat sem fog le-

állni, az utolsó pillana-
tig, azon lesz, hogy 

működni tudjon
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juk. Nem bölcs az a hatalmi po-
litika, amelyik lemond a lokali-
tásról és centralizál.
  Az elmúlt években szép lassan 
kiépült egy közép-kádári, egy 
a politikától, az államtól függő 
rendszer, ami az önkormányza-
tokat egyre „rövidebb pórázon” 
tartja. Az önkormányzatiságban 
kell legyen egyfajta autonómia, 
egy a kormánytól való, a telepü-
lési lakók helyi érdekeit képvi-
selő független működés. Ezt az 
önállóságot korlátozza be a je-
lenlegi politika egyfajta függő-
ségi rendszer kiépítésével. 

– De látják ezt a település 
lakói? Kit hibáztatnak, a 
kormányt, vagy a polgár-
mestert?
 –  A  településen  élők  azt 
mondják, azért választottunk 
meg  téged polgármesternek, 
hogy oldd meg! Nagyon nehéz 
elmagyarázni nekik ezt a hely-
zetet. Azt kell látni, kevesebből 
nem lehet többet adni! Nagyon 
nehéz, hiszen a kormányzati 
kommunikáció nagyon erős és 
sokan csak a kormányzati csa-
tornákon keresztül jutnak in-
formációhoz, amik mondjuk 
meg, eléggé egyoldalúak. Néz-
ze meg, a kormányzati médiu-
mokban például egyáltalán nem 

esik szó Völner Pál korrupciós 
botrányáról. Ilyen szinten blok-
kolják le az állami és fideszes 
médiumokban az információt. 

– Ha már említette Völner 
Pált, önöknek is volt vele 
kisebb gondja a szálloda 
kapcsán. Hol tart most ez 
az ügy?
 –  Ez egy nagyon bonyolult 
ügy, csaknem 10 évre nyúlik 
vissza.  A  szálloda  felújítása 
során a beruházó cégnél egy 
munkáért, amit nem végeztek 
el, nem engedtem kifizetni kö-
rülbelül 88 millió forintot. En-
nek kapcsán indult el egy per, 
amire tíz év után azt mondta 
a bíróság, hogy ez a visszatar-
tás nem volt jogszerű, és ezt az 
összeget kamataival együtt ki 
kell fizetni. 
  Eközben elindult egy másik 
per, amit mi indítottunk az el 
nem végzett munkák miatt. 
Itt pedig azt állapította meg 
a bíróság, hogy nekünk van 
igazunk, olyannyira, hogy a 
beruházó cég vezetőjét 2 éve 
börtönbüntetésre ítélték, amit 
5 évre  felfüggesztettek. Mi 
ugyanúgy követelhetjük a ne-
künk járó összeget, a be nem 
fejezett munkák után. Ez kö-
rülbelül 200 millió forinttal 

több, mint amit a városnak 
kell kifizetni a cégnek. Ennek 
a behajtása most folyamatban 
van. Érdekes, hogy a bírósá-
gi határozatot még meg sem 
kaptuk, a helyi fideszes kép-
viselők már mindenről pon-
tosan tudtak, és el is indítot-
tak egy ellenkampányt, úgy, 
hogy utána se kérdeztek, utá-
na se néztek a dolgoknak. Ki-
derült, hogy elég erős politi-
kai szálak kapcsolódtak be 
az ügybe, hiszen Völner Pál 
volt – politikai pályafutása 
előtt – az általunk perelt cég 
ügyvédje. A politikai cél az 
volt, hogy a szállodaügy kap-
csán buktassák meg, járassák 
le Gémesit. Szeretném ismét 
hangsúlyozni: a helyi önkor-
mányzati képviselőnek nem a 
politikai pártja érdekeit kell 
képviselnie, hanem a város-
áét. Arra esküdött  fel, nem 
pedig egy pártra. 

– Ma máshogy kezelné ezt 
a szállodapert?
 –  Ma sem döntenék máskép-
pen. Az el nem végzett munkát 
nem fizetném ki most sem. Gon-
doljon mindenki bele, ha ő csi-
nál például egy házfelújítást, és 
a kivitelező nem végzi el a mun-
kát, akkor ő mit tenne? 

– Tavaly derült ki, hogy 
Önt is megfigyelték, lehall-
gatták 2017-18 óta…
 –  Amikor kiderült, nagyon 
megdöbbentem. Bár  sejtet-
tem, hogy lehallgatják a tele-
fonomat, illetve megfigyelnek. 
Az én bűnöm az, hogy szeret-
tem volna egy jobboldali po-
litikai alternatívát a Fidesz-
szel szemben. 

– Április 3-án tartják az 
országgyűlési választá-
sokat. A jelenlegi képvise-
lő, a fideszes Vécsey Lász-
ló ellen Hohn Krisztina 
fog indulni, akinek nem 
lesz könnyű dolga. Milyen 
esélyt lát?
 –  Nem titok, én nagyon druk-
kolok, hogy sikerüljön Hohn 
Krisztinának nyerni. Szerin-
tem van esélye, tény, nem ren-
delkezik olyan jelentős anyagi 
és  kommunikációs  lehetősé-
gekkel, mint Vécsey László. De 
Hohn Krisztina felkészült, ott 
van az emberek között, szóba 
áll az emberekkel, rendszere-
sen találkozik velük. Remélem, 
hogy sikerrel fog járni!  BJ

A interjú teljes terjedelmében a 
Godollonettv Facebook-  
oldalán megtekinthető
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A KULTÚRA GÖDÖLLŐ

(folytatás az 1. oldalról)

A Gödöllő Kultúrájáért Dí-jat azok vehetik át, akik 
értékteremtő tevékeny-

ségükkel a város művészeti és 
kulturális életében kiemelkedő 
eredményeket értek el. A kép-
viselő-testület ebben az évben 
Kósáné Szabó Beáta Enikőt, az 
Arpeggio Gitárzenekar vezető-
jét és Seres Imrét, a Gödöllői 
Városi Könyvtár és Informáci-
ós Központ operatív referensét 
részesítette az elismerésben. 
  Az ünnepi rendezvény kere-
tében került sor a Pest Megye 
Népművészetéért Díj  átadá-
sára is, amellyel Pest Megye 
Önkormányzata a múlt évben 
Kecskés Józsefet tüntette ki. 
  A megyei elismeréseket min-
den évben a Megyenap alkal-
mából adják át, a múlt év dec-
emberében azonban a járvány 
elleni védekezés nem tette le-
hetővé az ünnepség megren-
dezését. 

  A Gödöllő Kultúrájáért díj-
átadó ünnepségen dr. Gémesi 
György  polgármester mon-
dott köszöntőt, melyben a kul-
túrát Gödöllő egyik arculati 
tényezőjének nevezte. Mint 
mondta, az elmúlt két évben 
a covid ezt a területet is meg-
tépázta, de  lassan,  fokozato-
san visszakerül abba a hely-
zetbe, ahol a járvány előtt volt, 
köszönhetően azoknak, akik 
nem adták fel, akiket nem ri-
asztottak el a problémák. Le-
szögezte, bár az újraépítke-
zésnek nehéz fázisai vannak, 
nem lehet megállni, nem le-
het vége ennek a szép és ér-
tékes folyamatnak.

  A kultúra kapaszkodót ad 
nekünk ebben a nehéz, szét-
zilálódott világban, ahol most 
az újraépítkezés a fő feladat – 
mondta Gémesi György, s ki-
jelentette, ő maga és az önkor-
mányzat ebben partner lesz.
  A polgármester méltatta a 
kitüntetetteket és köszönetet 
mondott mindazoknak, aki a 
gödöllői kulturális életben és a 
gödöllői kulturális életért dol-
goznak. 

A Gödöllő Kultúrájáért 
Díjakat Gémesi 
György polgármester, 
a Pest Megye 
Népművészetéért 
Díjat Szigetvári 
József, a Közép-
Magyarországi 
Folklór Szövetség 
elnöke adta át.

KECSKÉS JÓZSEF  több 
mint ötvenéves pályafutása 
során megszámlálhatatlan 
tárlatnak volt a rendezője, ku-
rátora. Gödöllő kulturális éle-
tének megkerülhetetlen sze-
mélye.
  Debrecenben megszerzett 
diplomájával Balmazújváros-
ban kezdett dolgozni, majd 
1979-ben pályázat útján ke-
rült Gödöllőre az akkor még 
épülő művelődési ház élére. 
Az intézmény vezetése alatt 
nagysikerű színházi előadá-

sok, képző- és iparművésze-
ti, népművészeti kiállítások, 
fesztiválok tették országosan 
ismertté. Az ország minden 
pontjáról kapott meghívásokat 
művészeti, néprajzi, helytör-
téneti kiállítások rendezésére 
Budapesttől Dunaszerdahe-
lyen át Kolozsvárig. Az ország 
legnagyobb egyetemein, főis-
koláin és sok szakmai intéz-
ményben tanított, részt vett 
és ma  is részt vesz  több  in-
tézmény és alapítvány mun-
kájában. Tevékenységét szá-
mos díjjal ismerték el.

KÓSÁNÉ SZABÓ BEÁ-
TA ENIKŐ  közismert, 
nagy  szakmai  és  em-
beri  megbecsültség-
gel övezett személyi-
ség, zenetanár. Több 
évtizede tartó – kul-
turális –, művészeti 
tevékenységével, sok-
oldalú tehetségével, a 

arculati tényezője
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  A Falvak Kultúrájáért Ala-
pítvány a Magyar Kultúra Lo-
vagja kitüntető címmel ismer-
te el Márton Danku István és 
Perna Pál munkáját. A cím-
mel  a határon belüli, illetve 
határokon túli közművelődé-
si, irodalmi, zenei, művészeti 
teljesítményeket ismerik el, s 
minden évben a magyar kul-
túra napján adják át.
 Márton Danku István ma-
gyar és ének-zene tanár, a 
Cavaletta Művészeti Egye-
sület alapítója, a Cavaletta 
Leánykar, a Cavaletta Női-

kar karnagya és az Ad Hoc 
Színház rendezője. Művé-
szeti tevékenysége mellett 
nagy hangsúlyt helyez az I. 

világháborús emlékek ápo-
lására.
 Perna Pál a GKRTE elnöke. 
Életében kiemelt szerepet ka-
pott a ének, a zene és a sport. 
Ezek mellett verseket és no-
vellákat ír. 1995-ben kezde-
ményezte a Gödöllő és Kör-
nyéke Turisztikai Egyesület 
alapítását, amelynek napjain-
kig elnöke. A térség borrend-
jeivel és önkormányzataival 
együttműködve tizenöt éven 
át más-más településen 
rendezték meg az „Egyhá-
zi és Világi Borok” versenyét. 

2010-től a Falvak Kultúrájá-
ért Alapítvánnyal együttmű-
ködve a verseny kiegészült 
a Kenyér a Bor és a Kultúra 
ünnepévé.  j.

KULTÚRALOVAGOKAT AVATTAK

különböző korosztályokhoz 
tartozó tanítványok felkaro-
lásával, segítésével alapozta 
meg hírnevét. 40 éve, hogy a 
Frédéric Chopin Zenei Alap-
fokú Művészeti Iskolában dol-
gozik, ami az első munkahe-
lye. Munkáját nagy szakmai 
és emberi odaadással végzi, 
olyan  kiváló  tanár-egyéni-
ség, aki nemcsak összetartja, 
hanem művészi közösséggé 
is  formálja  régi és új  tanít-
ványait. Ékes bizonyítéka en-
nek az idén 30 éves Arpeggio 
gitárzenekar, amely számos 
külföldi és hazai sikert, dí-
jat tudhat magáénak. Tagja a 
Cavaletta Művészeti Egyesü-
letnek, a Cuento Gitártriónak, 
a Gödöllő Consort zenekar-
nak és a VitrinBeat  formá-
ciónak.

SERES IMRE  1982  janu-
árja óta – dolgozik Gödöllő 
város kulturális, művészeti 

élete,  közművelő-
dése szolgálatában. 
Kezdetben a Petőfi 
Sándor Művelődési 
Központban, a mai 
Művészetek Házá-
ban tevékenykedett 
fény  technikusként, 
színpadmesterként, 
ezermesterként , 
műszaki vezetőként, 
de bekapcsolódott 
a  konkrét  közmű-
velődési,  kulturá-

lis munkába. Jelentős szere-
pe volt az intézmény 2010-ben 
történt felújításában.

  2013 óta a Gödöllői Városi 
Könyvtár és Információs Köz-
pont munkatársa, ahol szin-
tén  számtalan  tárlatot  ren-
dezett. Mindezek mellett a 
Terasz Könyvtár megvalósí-
tásának fő motorja volt, jelen-
tős szerepe volt az INFOTÉR 
tervezésében és kivitelezésé-
ben.
  Az ünnepi műsorban Pervai 
László, Albert János Árpád, 
az Arpeggio Gitrázenekar, a 
VitrinBeat Zenekar és a Gö-
döllői Városi Könyvtár és In-
formációs Központ munkatár-
sai működtek közre.  KJ

 Márton 
Danku 
István

Perna 
Pál
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TÖBB LESZ AZ ELEKTROMOSAUTÓ-TÖLTŐ

A négy  témakört  –  álta-
lános adatok, kerékpáro-
zási szokások, kerékpár-

tárolás, valamint a kerékpáros 

hálózat és közlekedésbiztonság 
felmérése – felölelő felmérés ré-
sze annak a nyertes pályázatnak, 
amelynek keretében hamarosan 

újabb kerékpárút valósul meg. 
Ennek során felülvizsgálják a vá-
ros kerékpárforgalmi hálózatter-
vét, hogy az minél jobban meg-
feleljen a lakossági igényeknek. 
  Gödöllő Város Önkormányza-
ta még a múlt évben 415.482.168 
Ft-os  támogatást  nyert  a 
VEKOP-5.3.2-15-2020-00062 
pályázatán, ennek eredménye-
ként hamarosan megkezdődik a 
városközpontot a Gödöllői Üzle-
ti Parkkal összekötő kerékpáros 
útvonal kialakítása. A projekt 
nem csak az üzleti park, hanem 
a Madách Imre Szakgimnázi-

um és a Waldorf iskola kerék-
páros megközelítése szempont-
jából is fontos. A városközpont 
és az üzleti park közötti kerék-
páros közlekedés kialakítása 
már többször is  igényként je-
lentkezett. A fejlesztés a Királyi 
kastélytól indul, itt csatlakozva 
a jelenlegi kerékpárút hálózat-
hoz, érinti az Ady Endre sétány 
kastély előtti szakaszát, majd a 
Szabadság úton, végig a kastély 
felőli oldalon alakítják ki a ke-
rékpárutat.
  A fejlesztés eredményeként 
több mint 1700 méterrel bővül 
a város kerékpárút hálózata. A 
projekt részeként az Ady Endre 
sétányon és a Szabadság úton 
a kerékpárút kialakítása mel-
lett járda felújításra és építésre 
is sor kerül. Mindezek mellett a 
kastély előtt és a Madách iskolá-
nál 10-10 db hagyományos, va-
lamint a kastélynál 2 db „okos” 
kerékpártárolót telepítenek. Az 
okos oszlopok elektromos ke-
rékpárok töltésére is alkalmasak 
lesznek. A fejlesztés hamarosan 
indul és 2023. március 31-re fe-
jeződik be.  KJ

   Városunkban is egyre nő az 
elektromos gépkocsik száma, s 
ezzel arányosan nő az igény a töl-
tőhelyek iránt is. Jó hír az ilyen 
gépjárművek tulajdonosainak, 
hogy egy jogszabálymódosítás 
2022. január 1-jétől előírja a meg-
lévő, illetve az új építésű vagy 
jelentős (az épület elektromos 
infrastruktúrájára is kiterjedő) 
felújítás alá vont épületekhez tar-
tozó parkolóhelyek elektromosau-
tó-töltővel felszerelésének, vagy a 
töltő későbbi kiépítését lehetővé 
tevő elektromos csatlakozást biz-
tosító létesítmény (az elektromos 
kábelek to-vábbvezetésére szol-
gáló szerkezet) kiépítésének kö-
telezettségét.
Új építés vagy az elektromos 
infrastruktúrát is érintő je-
lentős felújítás esetén:

Kerékpáros fejlesztés

LAKOSSÁGI IGÉNYEK SZERINT

•   Nem lakáscélú épületek ese-
tében, ha legalább tíz parkoló-
hellyel rendelkezik és a parkoló 
az épületen belül vagy köz-
vetlenül az épület mellett he-
lyezkedik el, kötelező kiépíte-
ni egy elektromos töltőpontot, 
továbbá

•   minden ötödik parkolóhelyen 
a töltőpont későbbi kiépítését 
lehetővé tevő elektromos csat-
lakozást biztosító létesítményt.

•   Lakóépületek esetén, ha tíz-
nél több parkolóhellyel ren-
delkezik és a parkoló az épü-
leten belül vagy közvetlenül 
az épület mellett helyezkedik 
el, kötelező kiépíteni minden 
parkolóhelyen a töltőpont ké-
sőbbi kiépítését lehetővé tevő 
elektromos csatlakozást biz-
tosító létesítményt.

Meglévő épületek esetén:
•   Nem lakáscélú, legalább 20 
parkolóhellyel rendelkező épü-
letek esetén 2025. január 1-jétől 
legalább egy elektromos töltő-

Lapzártánk idején zárult annak a kérdőívnek 
a kitöltési lehetősége, amelynek segítségével 
Gödöllő önkormányzata a kerékpáros köz
lekedés fejlesztésében kérdezte a lakosság 
véleményét. A város Facebook-oldalán 
közzétett kérdőívet több százan töltötték ki. 

pontot kötelező lesz telepíteni 
akkor, ha a parkoló az épüle-
ten belül vagy közvetlenül az 
épület mellett helyezkedik el.

Forrás: villanyautosok.hu
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Az Otthon Centrum a nem-
zetközi szakmai trendekhez 
igazodva hatodik alkalommal 
készítette el saját élhetőségi 
rangsorát. Az elemzés ösz-
szeállítása során a szakem-
berek a 20 ezer főnél népe-
sebb városok életminőség 
szempontjából lényeges mu-
tatóit vetették össze. A rang-
sort a Várnegyed és a bel-
város vezeti, míg vidéken 
Egerben és Veszprémben 
a legjobb élni.

A kutatás kitért a fővá-
rosi agglomeráció telepü-
léseire is, ahol Gödöllő és 

Szentendre értékei a leg-
magasabbak.

A városok egymáshoz vi-
szonyított helyzete a külön-
böző mutatók maximumának 
százalékában került kifeje-

zésre. Az „életminőség-in-
dikátor” érték számításakor 
az egészségügyi, oktatási, 
foglakoztatási és népmoz-
galmi mutatószámokat vet-
ték figyelembe.

A városi rangsor a maxi-
mumhoz képest elért szá-
zalékos értékének átlagából 
alakult ki. A lakásárak tekin-
tetében pedig a KSH által a 
társasházi lakások átlagos 
négyzetméterárára vonat-
kozó statisztika volt az ösz-
szehasonlító szempont. A 
felmérésében a 20 ezer fő-
nél népesebb várások vet-
tek részt.

Forrás:Otthon Centrum

GÖDÖLLŐ TOVÁBBRA  
IS AZ ÉLMEZŐNYBEN

A munka az aljnövényzet tisztításával és a kidőlt 
fák,  leszakadt ágak el-

hordásával kezdődik, s közel 1,5 
hektáros területet érint a Művé-
szetek Háza – fősétány – Rá-
kos-patak által határolt szaka-
szon, a kastéllyal szemben. A 
területen az elmúlt időszakban 
sok fakidőlés, ágleszakadás tör-
tént, a legtöbb fa beteg és bal-
esetveszélyes.
A következő hetekben a te-

rületet megtisztítják a jelenleg 
nehezen megközelíthető, nagy-
mennyiségű illegálisan lerakott 

szeméttől is, ami többek között 
annak az eredménye, hogy sok 
esetben hajléktalanok vertek ta-
nyát a sűrűben. 
A munkálatok részeként felül-

vizsgálják a park ezen szaka-
szán lévő faállomány állapotát 
is, ahol szükséges, műszeres 
vizsgálatot végeznek, ahogy ez 
megtörtént a korábban rendbe 
tett parkrészek esetében is.  A 
leszakadt, kidőlt, egymásra dőlt 
fákat összevágják, elszállítják, 
és szociális tűzifaként haszno-
sítják. Lesznek azonban olyan 
nagyobb korhadó törzsek, ágak, 

amiket a helyszínen hagynak 
annak érdekében, hogy  meg-
őrizzék a természetes élőhely 
jelleget.
A munkálatok után a jelen-

leginél átláthatóbb, gondozot-
tabb lesz a terület, hasonlóan 

a zeneiskola és az Ady sétány-
ról a parkba vezető híd közötti 
szakaszhoz. A területen a kas-
télyhoz, a Várkapitányi-lakhoz 
és a Művészetek Házához mél-
tóbb környezet fogadja majd az 
ide látogatókat.  J.

Kivágják a veszélyes fákat
ALSÓPARK REHABILITÁCIÓ:

Január utolsó napjaiban kezdődik meg az 
Alsópark újabb részének átfogó tisztítása, 
a növényzet rendbetétele. A munka február 
végéig tart, így még azelőtt befejezik, hogy 
megkezdődne a fészekrakás, a költési idény.
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DTkH Nonprofit Kft., 2100 
Gödöllő, Dózsa Gy. út 
69., H: 7–19, Cs: 8–16, 
Tel.:  06 -28/561-200, 
ugyintezes@dtkh.hu, 
www.dtkh.hu

Gödöllő, Batthyány La-
jos utca 25. – Bagyin Jó-
zsef E.v. 

Gödöllő, Blaháné u. 
118. – Prókai és Társa 
Bt. 

Gödöllő, Városi Piac – 
Rajat Bt.

Ügyfélszolgálat:

Zsákértékesítés:

VÁLTOZÁS A 
KÖZVILÁGÍTÁSI 
HIBABEJELENTÉSBEN

Hulladékszállítási rend 2022
   A Duna-Tisza közi Hulla-

dékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
közzétette a hulladékszállítás 
ezévi rendjét. A tájékoztatás 
szerint az alábbiak szerint vég-
zik idén a kommunális, az új-
rahasznosítható csomagolási 
(szelektív), és a zöldhulladék 
2022. évi gyűjtését.

A kertgondozás során levá-
gott füvet és egyéb lágyszárú 
növényeket, illetve a lehullott 
falevelet a DTkH Nonprofit 
Kft. által kibocsátott  lebom-
ló műanyag zsákban,  illetve 
az ágnyesedéket max. 100 cm 
hosszú kötegekben összeköt-
ve (alkalmanként maximum 
1 m3 mennyiségben), a zsák 

2022. január 1-jétől Gödöllő város 
belterületén a közvilágítási hálózat 
karbantartását és üzemeltetését az 
EuroVill Kft. végzi.

A közvilágítási hálózaton tapasz-
talt hibák, hiányosságok bejelentését 
2022. január 1-jétől az alábbi elérhe-
tőségeken lehet megtenni:
 0-24 óráig ingyenesen hívható zöld-
számon: 06-80/980-030
 E-mail: kozvilagitas@eurovill.hu

   Csak  a  veszélyhelyzet megszűnése 
után, a  jelenleg érvényes szabályozás 
szerint 2022. július 1-jétől nyílik lehető-
ség városunkban a gödöllői lakosoknak 
a parkolótárcsa használatára. 
Mivel a kiváltott parkolótárcsák ál-

tal nyújtott kedvezmény forrása a kor-
mány által hozott szabályozás miatt az 
üzemeltető VÜSZI Nonprofit Kft.  szá-
mára nem biztosított, ezért Gödöllő Vá-
ros Önkormányzat képviselő-testülete 
2021. december 16-ai ülésén szükséges-
nek  látta a  tárcsa bevezetése  időpont-
jának a kormányrendeletben szereplő 
rendelkezésekkel összhangban történő 
módosítását.
A veszélyhelyzettel összefüggő átmene-

ti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. tör-
vény hatálybalépésére tekintettel egyes 
törvények eltérő alkalmazásáról szóló 
647/2021 (XI.30.) kormányrendelet ér-
telmében Gödöllő város területén 2022. 

mellé helyezze ki az ingatlana 
elé, a közterületet nem szeny-
nyező módon. A zöldhulladék 
gyűjtésére alkalmas zsákokat 
az alábbi értékesítési helye-
ken  lehet beszerezni átadás-
átvételi jegyzőkönyv aláírása 
ellenében az ingatlanhaszná-
ló, vagy meghatalmazottja, a 

közszolgáltatás számla-
fizetője nevére. A zsák 
átvételéhez  személyes 
okmányok  szüksége-
sek, mivel a közszolgáltatás 
ellenértéke,  180 Ft/db, utó-
lag a Nemzeti Hulladékgaz-
dálkodási Koordináló és Va-
gyonkezelő (NHKV) Zrt. által 
kerül kiszámlázásra.

Szállítási gyakoriságtól füg-
getlenül, a megadott napon, az 
összegyűjtött csomagolási hul-
ladék mennyiségi korlátozás 
nélkül kihelyezhető bármely 
átlátszó zsákban. Kérjük, foko-
zott gondossággal járjanak el a 
hulladékok tömörítésével kap-
csolatban, ezzel  is csökkent-

ve a tároláshoz 
szükséges hely, 
valamint  a  ki-
helyezésükhöz 
szükséges  zsá-

kok mennyiségét! FONTOS! 
Az üveg (színes és színtelen 
öblös, üdítős, boros, pezsgős) 
gyűjtése  kiöblítve,  az  üveg 
gyűjtőpont(ok)on történik! 

KJ

június 30. napjáig nem nyílik lehetőség 
a parkolási díjak emelésére még infláci-
óval arányos mértékben sem.  BD

PARKOLÓTÁRCSA: ÚJ KEZDŐ IDŐPONT
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Április 3-ra írta ki Áder János 
köztársasági elnök a 2022-
es parlamenti választások 
időpontját. Ugyanerre a nap-
ra írta ki továbbá az államfő 
a kormány „gyermekvédel-
mi” népszavazását is. A hi-
vatalos választási kampány 
így egy hónap múlva, febru-
ár 12-én indul. Ezen a na-
pon mintegy 8,2 millió vá-
lasztópolgár lesz jogosult 
leadni voksát.

Az egyéni választókerüle-
ti képviselőjelöltté váláshoz 
ötszáz, az ajánló személyi 
számával és aláírásával el-
látott támogató aláírást kell 
összegyűjteni.

Az adott körzet lakosságát 
az a jelölt fogja majd képvi-
selni az Országház ban, aki 
a voksolásnál a legtöbb sza-
vazatot kapja. 

A listás mandátumokból 
az a párt részesülhet,  ame-
lyik minimum 71 egyéni vá-

lasztókerületben, de leg-
alább tizennégy megyében 
és Budapesten önálló jelöl-
tet indított. A listaállításhoz 
választókerületenként ötszáz 
ajánlószelvényt kell egybe-
gyűjteni. 

A mandátumkiosztáskor 
természetesen a nemzetisé-
gi listák szavazatait is figye-
lembe veszik. Azok a nemze-
tiségek pedig, amelyek nem 
jutottak mandátumhoz, listá-
juk első helyezettjét nemze-
tiségi szószólóként küldhe-
tik az országgyűlésbe, akit 
a többi képviselővel azonos 
jogok illetnek meg, leszámít-
va, hogy nem szavazhat a 
parlament döntésekor.

Az országos nemzetiségi 
önkormányzatok közgyűlé-
seinek január 31-éig dönteni-
ük kell arról, hogy nemzetisé-
gi listát szeretnének állítani 
az április 3-ai országgyűlé-
si választásra. (j.)

ÁPRILIS 3.: NÉPSZAVAZÁS ÉS
ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁS

Védettségi igazolványból
OLTÁSI KÁRTYA

Oltatlan személy, fertőzésen való 
átesettség esetén sem lesz jogosult 
az oltási igazolványra, az esetleg je-

lenleg meglévő fertőzésen átesettségre ki-
adott védettségi igazolványa pedig elveszí-
ti érvényességét.
  Az igazolvány a második oltást követő-
en hat hónapig lesz érvényes, ezután az 
érvényesség – főszabály szerint – csak a 

megerősítő harmadik oltás után lesz meg-
hosszabbítva. Ha valaki két oltást követő-
en lesz fertőzött, akkor a fertőzés igazolá-
sától számított 6 hónapig lesz érvényes az 
igazolványa.
  A megerősítő harmadik oltás felvétele 
után az igazolvány korlátlan időre lesz ér-
vényes.
  Az egydózisú Janssennel oltottak ese-
tében szintén 6 hónapon belül fel kell 
venni a megerősítő második oltást ah-
hoz, hogy az  igazolvány érvényes ma-
radjon.
 18 éven aluliaknál az egydózisú oltó-
anyag esetén egy, a kétdózisú oltóanyag ese-
tén két oltás elegendő marad az érvényes-
séghez.

  A jelenlegi védettségi igazolványok cse-
réjére nincs szükség, a QR-kód alapján le-
het majd ellenőrizni az okmány érvényes-
ségét.
  Fontos, hogy azon helyszínek üzemelte-
tői, illetve rendezvények szervezői kötelesek 
ellenőrizni a védettségi igazolványt, ame-
lyek kizárólag a védettek számára látogat-
hatóak.  Forrás: koronavirus.gov.hu

Február 15től oltási igazol
vánnyá alakul a védettségi 
igazolvány – az erről szóló 
kormányrendelet már meg-
jelent a Magyar Közlönyben.
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EMLÉKEZÉS 
Wass Albertre

  Hagyományosan Wass Albert 
szobránál rendezett megemlékezést 
a Gödöllői Református Líceum az 
erdélyi író és költő születésének év-
fordulója alkalmából – az intézmény 
testvériskolája az író alma materé-
nek, a nagyhírű kolozsvári líceum-
nak. A megemlékezést hagyományo-
san koszorúzás zárta. Gödöllő Város 
Önkormányzata nevében Bárdy Pé-
ter és Bajkó Norbert alpolgármeste-
rek tisztelegtek.

TÉRKERESZTELŐ  

Ünnepélyes keretek 
között lerakták a Gö-
döllői Premontrei Apát
ság apátsági temp-
lomának alapkövét.

TÖBB FOTÓVAL 
a www.szolgalat.com-on  
és Facebook-oldalunkon.

BŐVEBBEN,  
TÖBB FOTÓVAL  
a www.szolgalat.com-on  
és Facebook-oldalunkon.

ÉPÜL a premontrei 
apátsági templom

   A Szent Kereszt tér nevet vi-
seli a gödöllői Szent Kereszt 
görögkatolikus templom előt-
ti  terület. A keresztelőre ün-
nepélyes keretek között január 
7-én, az esti órákban került sor.  
Az eseményt alkonyati istentisz-

A z  eseményen Balogh 
Péter Piusz O. Praem. 
apát  emlékezett meg 

a rend magyarországi  jelen-
létének 900. évfordulójáról, 
majd köszönetet mondott a 

kormányzatnak 
jubileumról való 
méltó megemlékezéshez és az 
apátsági templom építéséghez 
nyújtott támogatásért. A ren-
dezvényen beszédet mondott 
Gulyás Gergely miniszterel-
nökséget vezető miniszter, aki 
a beruházást és a premontre-
iek tevékenységét méltatta és 
Vécsey László  országgyűlé-
si képviselő, aki rend gödöl-
lői történetéből emelt ki rész-
leteket. 
  A résztvevők ünnepélyesen 
aláírták az alapkőbe kerülő 
emlékiratot.
  Az alapkő letételének ünnepi 
liturgiáját dr. Varga Lajos váci 

segédpüspök úr és Balogh Péter 
Piusz O. Præm. apát 
úr vezették.          KJ

Alapkő letételi liturgia

telet előzte meg, melyet Kocsis 
Fülöp görögkatolikus érsek-met-
ropolita celebrált, majd a hívek 
jelenlétében történt meg a tér 
névtáblájának leleplezése. 
 A tér elnevezését Gulybán 
Gergely görög katolikus parókus 

kezdeményezte  és 
november  29-ei 
ülésén döntött róla 
a képviselő-testület. 
 Dr. Gémesi György 
polgármester a térke-
resztelőn elmondta, 
húsz évvel ezelőtt ott 

egy gondozatlan sarok volt a la-
kótelepen, s amikor eldőlt, hogy 
ott kap helyet a templom, sokan 
kételkedtek, hogy fog illeszkedni 
a környezethez. Ám a templom 
nem csak a terület átalakulásá-
hoz járult hozzá, hanem az azt 
betöltő lelkiség is érezteti pozi-
tív hatását.     NyF
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IV. GÖDÖLLŐI 
KOLBÁSZTÖLTŐ 
VERSENY
A verseny rendezője: Gödöllői Piac 
Üzemeltető és Szolgáltató Kft.
Főszervező: Fekete Zoltán, a Gö-
döllői Piac Kft. igazgatója. Elérhető-
ségek: 06-30/503-0777, 06-30/525-
2764, 06-28/422-019, godolloipiac@
gmail.com, feketehon63@gmail.com
A verseny helye: Gödöllő Városi 
Piac, 2100. Gödöllő, Szabadság út 3.
A verseny ideje: 
2022. február 12. (szombat) 13.00
Nevezési határidő: 
2022. január 31. (hétfő) 16.00
 Nevezni, csak korlátozott számban 
lehet!
 A nevezéssel kapcsolatos bővebb 
és pontos tájékoztatást a főszervező-
től kaphatnak az érdeklődők.

VERSENYSZABÁLYOK:
1.   A versenyre minimum 5 fős csapa-

tok jelentkezhetnek.
2.   Versenyfeladat: minimum 5 kg, 

sertéshúsból csemege és/vagy 
csípős kolbász készítése.

3.   Nevezési díj 15.000 Ft/5 kg, vagy 
a kért mennyiségtől függően.

4.   A szervezők biztosítják: műanyag 
ládában előkészített sertéshús (da-
rálva vagy egészben), 1 db asztal.

5.   Nevező csapat feladata: fűsze-
rek, daráláshoz, töltéshez szüksé-
ges anyagok, eszközök, valamint a 
csapat egységes megjelenésének 
biztosítása.

6.   Az elkészített kolbászból sütve 
kóstolót kell biztosítani (10 cm) a 
zsűri részére, valamint kóstoló fa-
latkákat, a közönség szavazatot 
leadók részére (ZSŰRIZÉS NEM 
KÖTELEZŐ). 
A kolbász sütése lehet egyedi mó-
don, vagy a piac területén műkö-
dő BÜFÉ, ÉTTEREM szolgáltatá-
sával.

 A program ideje alatt a jó hangu-
latért felelős Gödöllő Népi Zenekara, 
és a FORMA DUÓ!

Átadták a Dr. Lumniczer 
Sándor Alapítvány  
TÁMOGATÁSAIT

Karácsonyi LIONS  
ADOMÁNYOK 

A PROGRAMRÓL BŐVEBBEN  
a www.szolgalat.com-on  
és Facebook-oldalunkon.

   Az Első Budapest-Gödöllő LIONS Ala-
pítvány és a Gödöllői Fele-Más Egyesület 
együttműködésében decemberben lehető-
ség nyílt arra, hogy a Gödöllőn és térségében 
élő fogyatékkal élő fiatalok és családjaik, és 
más civil szervezetek számára, számítógép 
tárgyi eszköz segítséget tudjanak nyújtani. 
A fiatalok nagy részben a Gödöllői Egyesí-
tett Szociális Intézmény – Nefelejcs Napkö-
zi tagjai, kiket évek óta tartó barátság fűz 
a gödöllői LIONS Clubhoz, segítségük, tá-
mogatásuk több nagyszerű programot ered-
ményezett. 
  A felajánlás a Richter Gedeon Gyógyszer-
gyár részéről érkezett. A támogatási igény 
felmérése után 15 használt PC és 5 note-
book talált gazdára, melyet még az ünne-
pek előtt megkaphattak a családok. Fogya-
tékkal élő fiatal számára kommunikációs, 
vagy készségfejlesztő program segíthet ál-
lapota fenntartásában, vagy a környezetével 
történő érintkezésben, de a legtöbb család 
nem engedheti meg 
magának egy eszköz 
vásárlását és a civil 
szervezetek számára 

   A hagyományok-
nak  megfelelően 
tavaly is több gyer-
mek gyógyításához, 
rehabilitációjához 
adott támogatást a 
Dr. Lumniczer Sán-
dor Alapítvány. A dr. 
Makra Csaba által 
létrehozott szerve-
zet idén 20 eszten-
dős fennállása alatt 
számos családnak 
nyújtott már segít-

séget daganatos, halmozottan sérült, au-

is leginkább csak pályázati úton, vagy ado-
mányként oldódik meg a munkájukhoz el-
engedhetetlen eszközök beszerzése.  
  Az együttműködés értéke a társadalmi sze-
repvállalásban és a szolgálatban teljesül, mely 
mindkét szervezet feladata, szellemisége.   
  A fentieken kívül az Első Budapest-Gö-
döllő LIONS Club tagjai a korábbi hagyo-
mányokat folytatva az adventi időszakban 
felkeresték az Egyesített Gödöllői Szociális 
Otthon és a Fővárosi Önkormányzat Gö-
döllő Idősek Otthon lakóit, valamint a Ne-
felejcs Napközi gondozottait. 
  A járvány miatt a személyes találkozás 
a korábbi évekhez képest korlátozott volt, 
de így is tudtunk szót és üzenetet váltani 
és az ajándékokat átadni. A Nefelejcs Nap-
közi gondozottai karácsonyi műsorral ked-
veskedtek. 
  A Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idő-
sek Otthon lakói video filmen keresztül fe-
jezték ki kedves karácsonyi üzenetüket. 

Csaba Antal elnök
Első Budapest- 

Gödöllő  
LIONS Club

toimmunbeteg vagy epilepsziás gyerme-
kek kezeléséhez.
  A támogatásokat dr. Tatár Emese gyer-
mekorvos 2021. december végén adta 
át a családoknak,  idén nyolc gyermek 
kezeléséhez  járultak hozzá,  fejenként 
100.000  forinttal. A támogatások oda-
ítéléséről a gyermekorvosok javaslatai 
alapján öttagú kuratórium dönt. 
  Aki szeretné támogatni, megteheti az 
Ezüstkehely Gyógyszertárban, ahol ado-
mánygyűjtő dobozt helyeztek el, vagy adó-
ja 1 %-val:
 Dr. Lumniczer Sándor Alapítvány, 
 adószám: 18670945-1-13
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A VSZC Madách Imre Technikum 
és Szakképző Iskola 2012-ben ve-
zette be a vegyészképzést, felis-
merve a munkaerőpiaci igényeket. 
Azóta számos tanítványunk vég-
zett a szakon, többségük a vegy-
iparban helyezkedett el.
 Tanulóink 11. évfolyam végén 
összefüggő nyári szakmai gya-
korlaton vesznek részt. A gya-
korlatot neves gyógyszergyá-
rakban, illetve más vegyiparhoz 
kapcsolódó területeken teljesítik, 
többek között a Sanofi Zrt. ve-
resegyházi telephelyén. A tanu-
lókkal Nagy Mária Minőségel-
lenőrzés vezető foglalkozik. 
– Mi a tapasztalat, mennyi-
re felelnek meg a vegyész 
tanulók az elvárásoknak, 
hogyan segítik a beillesz-
kedésüket?
  –  Egy nagyon jó gyakorlat 
az iskola részéről, hogy minden 
diákkal találkozom még a gya-
korlat kezdete előtt. Így az első 
napjukon már „ismert” helyre 
érkeznek. Az  iskola  lehetősé-
geihez képest a szakmai alapok 
nagyon jók, úgy érkeznek a gya-

korlatokra, hogy arra már köny-
nyű nekünk is építkezni. 
  Az  előző nyáron a  tanulók 
munkáját közvetlenül, egy volt 
madáchos, Vida István vegyész-
technikus koordinálta. 
– Milyen érzés volt a „ki-
csiket” tanítani, visszaem-
lékezve arra az időre, ami-
kor még magad is tanuló 
voltál?
 – Nagyon jó érzés volt olyan 
iskola diákjait tanítani, ahova 
én is jártam. Nagyon könnyen 
megtálaltuk a közös hangot, mert 
ugyanazt az utat járják be, mint 
régen én is. Örültem, hogy meg-
oszthattam velük annak a tudás-
nak egy részét, amikre az évek 
alatt szert tettem. Persze furcsa 
érzés volt, hogy én voltam a „ta-
náruk” amikor még pár éve én 
voltam az Ő helyükben. 
VSZC

  Pest megyében 
8 fiatal művész és 
tudós pályázott si-
kerrel  a MOL  Te-
hetségtámogató 
Programra, amely 
az  idei  tanévben 
összesen  20  mil-
lió  forinttal segíti 
a 10-23 év közötti 
tehetségek pályafu-
tását. Országszerte 
összesen 63 fiatal pályázó és 
csapataik nyertek támogatást, 
köztük ifjú zenészek, tánco-

MOL-támogatást nyert  
az erkeles BIM BAM BOYS

Vegyésztechnikus képzés  
a gödöllői Madách Iskolában

BŐVEBBEN 
a www.szolgalat.com-on  
és Facebook-oldalunkon.

sok, vizuális alkotók, előadó-
művészek, a matematika és a 
természettudományok mel-

lett  az  informati-
ka és a csillagászat 
fiatal művelői, ku-
tatói.  Legtöbben 
zeneművészeti  te-
rületről nyújtottak 
be  pályázatot,  hi-
szen egy hangszer 
megvásárlása  ko-
moly befektetés egy 
átlagjövedelemmel 
rendelkező család 

számára. A fiatal tehetségek 
előfinanszírozásként kapják 
meg a támogatást.

  A támogatottak között van 
a Gödöllői Erkel Ferenc Álta-
lános Iskola csengettyűs csa-
pata, a „Bim Bam Boys”.is.
  Az  iskolában mintegy  50 
évre tekint vissza a zene és 
énekoktatás, amely során a 
Kodály-módszer mellett a rit-
musképzést és improvizációt 
fejlesztő Orff-módszert is al-
kalmazzák a zenepedagógu-
sok. Beilleszkedési vagy  ta-
nulási nehézségekkel küzdő 
fiatalokkal  is  foglalkoznak, 
akik számára különösen fon-
tos a közösségi zenélés átélése 
és ennek során a képességek 
fejlesztése. Ritmus-  és  dal-
lamhangszerek  beszerzésé-
vel tervezik bővíteni az isko-
la eszközparkját.
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Harminc éve  
SZOLGÁLUNK
„A SZOLGÁLAT” című városi havilap célja a nevében rejlik, 
közvetlenül szolgálni Gödöllő városát, lakóit hírrel, tájékozta
tással, hasznos tudnivalóval, közvetlenül pedig szellemisé-
gével építeni, formálni az annyi módon rombolt lelkületet.” 

Bizony harminc esztendő telt ez az-
óta, hogy a fenti sorok megjelentek 
a Szolgálat első évfolyamának első 

számában. Az akkori felelős szerkesztő, 
Horváth Antal neve mellett Ecker Károly, 
Banos János, Kátai Géza plébános, Vass 
Károlyné, Dr. Magyari István és Gémesi 
Zoltán neve jelezte a megjelent írásokat.  
A lap egyaránt tájékoztatott a városi fej-
lesztésekről, a tanulmányi versenyek ről, 
és az aktuális pályázatokról. Már akkor 
is helyet kaptak benne a civilek, a kiskert 
tulajdonosoknak kertgondozási tanácsok-
kal szolgált, de testvérvárosi kapcsolatok-
kal épp úgy foglalkozott, mint sporttal. 
  A cikkek írói valószínűleg nem is gondol-
ták, hogy három évtized múltán nem csak 

természetesnek tekintik majd a gödöllőiek, 
hogy a lap ingyenesen kerül a postaládába, 
hanem hiányolni fogják, ha valakihez nem 
jut el. 
  A kezdetben tizenkét oldalas Szolgálat 
első lapszáma egyébként nem év elején, ha-
nem 1992. májusában jelent meg, s a mű-
velődési ház nyomdájában készült. 
  Lapunk ismét megújult, idén harminckét  
oldalon, kéthetente jelenik meg. A friss hí-
rekre azonban ma már nem kell várni, hi-
szen online felületünkön a www.szolgalat.
com oldalon és a Facebookon. Igaz, kül-
ső megjelenésében azóta többször is vál-
tozott, formát váltott, bővült, minden te-
kintetben színesedett, ám célja mit sem 
változott: szolgálni Gödöllő városát, lakóit. 
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Dubajba vitte a 
magyar népzenét  
a CIMBALIBAND
A világ legnagyobb kiállításán és kulturális találkozóhelyén, a 
Dubaji Világkiállításon, hivatalos nevén az EXPO2020 DUBAIon 
koncertezett a Cimbaliband.  A gödöllői zenekar három koncertet 
adott, játszottak a Sea Stage-en, a magyar pavilon éttermében és 
a DMA Stageen – ez utóbbi helyszínen többezres közönség előtt.

   Újabb szép eredményt 
könyvelhet el a Fréderic 

Chopin Zenei AMI. Az in-
tézmény növendékei a VIII. 

Országos Bihari Já-
nos hegedű-, 

gordonka- 
és vonós 

kamara 
feszti -
válon szerepel-
tek szép sikerrel.

 Bodnár Bor
bála, Szlávik 
Dóra és Szpis
jak Domán egy-
aránt „Ezüst 
minősítést” ka-
pott. Fel ké szí-
tő tanáruk Gál

né Bagi Márta, zongorakísérőjük 
Ferenczy Beáta volt. 

A zenekart a magyar pavilon főszer-vezői kérték fel, s kérésüknek meg-
felelően elsősorban magyar nép-

zenei dallamokat szólaltattak meg. Így 
abba a különleges helyzetbe kerültek, hogy 
Dubajban előbb hallhatta a közönség új 
lemezük anyagát, mint Magyarországon. 
  –  Nagy megtiszteltetés volt, hogy a DMA 
Stage-en tartott koncertünket az EXPO 
TV élőben közvetítette.  A magyar népze-
ne és a mi szerzeményeink egyaránt nagy 
sikert arattak minden alkalommal  – me-
sélte lapunknak Unger Balázs, a zenekar 
vezetője. Sok barátságot kötöt-
tünk, s megismerkedtünk egy 
helyi Cimbaliband rajongóval 
is, aki az egész családjával jött 
el bennünket meghallgatni. 

– Milyen körülmények fo-
gadtak kint benneteket?
  –  Minden szuper volt, rend-
kívül profi stábbal dolgoztunk 
együtt valamennyi helyszínen, 
s nagy segítség volt a számunk-
ra, hogy a magyar pavilonban 
voltak hangszerek, így a hege-

dű kivételével nem kellett mást szállítani. 
Dubaj és az EXPO hatalmas élmény volt, de 
nagyon megterhelő is, ugyanis folyamatos 
volt a kontroll a covid miatt. Nem csak ak-
kor kellett tesztet csináltatni, amikor itthon 
repülőre szálltunk, hanem akkor is, ami-
kor Dubajban leszállt a gép. Emellett tesz-
telni kellett minden nap, mielőtt beléptünk 
az EXPO területére. Az eredményt – ami 2 
órán belül elkészült – egy zárt helyen kellett 

megvárni. Pozitív teszt esetén nem léphet-
tünk volna fel, akkor szigorú karantén várt 
volna ránk. Emellett mindenhol, az utcán 
is kötelező volt a maszkviselés. 

– Itt hallhatta először a közönség az 
új albumotok anyagát is, ami kará-
csony előtt jelent meg, és más mint 
amit az elmúlt években megszokott 
a közönség. Mesélj róla egy kicsit!

  –  A Szabadon című CD any-
nyiban különbözik az elmúlt 
évek anyagaitól, hogy itt most 
a saját szerzemények helyett a 
népzene dominál és a hangsze-
res improvizáció kerül előtérbe, 
főleg a cimbalomra és a hegedű-
re helyezve a hangsúlyt. Nincs 
vendég énekesünk sem, az alap-
zenekar játszik. A bemutató feb-
ruár 18-án lesz a Fonóban, Gö-
döllőn pedig a tervek szerint 
áprilisban hallhatja majd a kö-
zönség.   KJ

Zeneiskolai SIKEREKSzlávik Dóra

Bodnár 
 Borbála

Szpis jak 
Domán



ben, a Giu ditta, 
a Víg Özvegy és 
a  Luxemburg 
gróf ja  című 
operettekből.  

A népszerű ope-
re t t   s lágereket 

Szabóki Tünde, Nyári 
Zoltán és Oszvald Marika szó-
laltatták meg. A Gödöllői Szim-
fonikus Zenekart Rácz Márton 
vezényelte.    Kor
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A rendezvényen dr. Gé
me s i  György pol-
gármester  mondott 

KOWALSKY MEG  
A VEGA GÖDÖLLŐN

  Elindul egy fontos időszak 
a Kowalsky meg a Vega ze-
nekar életében, amely jö-
vőre a jubileumi koncert-
ben fog kicsúcsosodni.  
A csapat februártól februárig 
tervezi a koncert évüket. 
 Az országos klubturné ha-
marosan, 2022. február 4-én 
elindul és 2023 második hó-
napjában a Papp László Bu-
dapest Sportaréna béli 20 
éves jubileumi nagy koncert-
tel ér véget. 
 Sűrű lesz ez az időszak, 
hiszen már az első pár hó-
napban is 23 városban, 24 

koncert lesz látható, hall-
ható. 
 Akik követték a zenekart az 
online térben, tudják, hogy a 
pandémia alatt is az alkotás 
folyamatos volt, amelyből új 
dal és klip is született. Szó-
val a lendület a régi, a lelke-
sedés sem kopott meg, te-
hát a Kowalsky meg a Vega 
teszi a dolgát, ahogy kell!
 2022. február 11-én ér-
keznek Gödöllőn a Trafó-
ban, hogy egy klub koncert 
keretében átadhassák da-
laikat Önöknek, Nektek!

RockstarmediaBudapest 

KERINGŐS  
újév köszöntő
Hagyományosan a Gödöllői Királyi Kastély 
lovardájában tartotta évköszöntő koncert
jét a Gödöllői Szimfonikus Zenekar. 

köszöntőt,  aki  egyben meg-
emlékezett arról is, hogy a múlt 
évben volt a zenekar megala-

kulásának  40.évfordulója, 
aminek a megünneplését saj-
nos megakadályozta a covid. 
Gémesi György úgy fogalma-
zott, a járvány nagyon nehéz 
helyzetet teremtett, amit a kul-
turális élet is megsínylett, de a 
város megpróbál mindent elkö-
vetni, hogy az idei esztendőben 
a Gödöllői Szimfonikus 
Zenekar és a többi 
művészeti  cso-
port  a  koráb-
biakhoz híven 
tudja biztosí-
tani a közön-
ség számára a 
kulturális  él-
ményeket. 
  A koncerten a két 
keringőkirály, Johann 
Strauss és Lehár Ferenc művei 
csendültek fel. Részletek hang-
zottak el többek között a Denevér, 
a Cigánybáró, az Egy éj Velencé-

Szabóki Tünde  
és Nyári Zoltán
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Az interjú teljes terjedelmében a  
www.szolgalat.com-on  olvasható.  
Braun Áronnal Scherzinger Mária  
beszélgetett, az interjú a Neue  
Zeitung számára készült,  
ahol német nyelven jelent meg. 

   Csonka Eszter testépítő-világ-
bajnok főszereplésével forgatott 
mozifilmet Csuja László és Ne
mes Anna magyar-német kopro-
dukcióban a Nemzeti Filmintézet 
támogatásával. A test-melodrá-
mát meghívta rangos versenyé-
be a Sundance Filmfesztivál és 
a magyar mozikban február 10-
én mutatja be a Vertigo Media.
 A gödöllői rendező filmje az 
első magyar film a Sundance ver-
senyében. 
 A Karlovy Vary-ban díjazott Vi-
rágvölgy rendezője, Csuja Lász-
ló és a Magyar Képzőművészeti 
Egyetem festőművész doktoran-
dusza, Nemes Anna közös rende-
zése a Szelíd című mozifilm. 
 A „test-melodráma” főhősét 
Csonka Eszter világbajnok és 
többszörös magyar bajnok test-
építő alakítja. 
 Edina egy női testépítő, aki 
együtt él edzőjével, Ádámmal. 
Hogy megnyerjék a világbajnok-
ságot, Edinának komoly áldoza-
tot kell hoznia. Eközben különös 
kapcsolatba kerül egy titokza-
tos férfival. A találkozás mindent 
megváltoztat, amiben a nő addig 
hitt.
 A Szelíd világpremierje a vi-
lág egyik legnagyobb presztízsű 
fesztiválja, az amerikai Sundance 
Filmfesztivál versenyprogramjá-
ban lesz (World Cinema) január 
végén. A Szelíd az első magyar 
játékfilm, amely versenybe kerül 
a Sundance-en. A meghívás rang-
ját növeli, hogy a fesztivál évek 
óta az Oscar-díjak egyik legfon-
tosabb előszobája, ahol a legna-
gyobb sztárok és sztárrendezők 
szerepelnek. Forrás: Film.hu

Gödöllőről a 
Sundance-re

A z ifjú gödöllői muzsikus ma rimbán 
és más ütőhangszereken kápráz-
tatta el a zsűrit és a közönséget. 

Fel készítőtanárai Szitha Miklós Liszt-dí-
jas ütőművész és zeneszerző a Talamba 
ütőegyüttes tagja, valamint a szintén Liszt-
díjas karmester, Gál Tamás voltak.

  – Hogy jutottál a Virtuózok /Vi-
segrádi Négyek Plusz verseny vá-
logatásába?
  –  Online küldtünk be zenetanárom-
mal egy felvételt. Többszáz jelentkezőből 
kb. ötvenen kerültek a válogatóba, ami 
ugyanúgy zajlott le Csehországban, Len-
gyelországban, Szlovákiában és Horvátor-

szágban is. Innen minden országból négy 
versenyző jutott az elődöntőkbe, majd két 
fő  a döntőbe, köztük én is. Nagyon erős 
volt a mezőny.
– Hogyan élted meg a zsűri dön-
tését?
  –  Alapvetően csak bátorítást kaptunk, 
csak a jót emelték ki.   A döntő előtt ifj. 
Plácido Domingo zeneszerzővel találkoz-
tam egy rövid konzultáción, nagyon ked-
ves volt, áradt belőle a zeneszeretet. A pró-
bán improvizáltam is egy keveset, amibe 
ő bongón csatlakozott. Hatalmasat öröm-
zenéltünk, – amit a TV sajnos nem muta-
tott meg –, és a végén odaadta a névjegy-
kártyáját.
  A döntőben  Mozart-darabokat fűztem 
fel egy szálra. Ez egy saját válogatás volt, 
a zenekari kíséretet is én szereztem, ame-
lyet tanáraimmal csiszoltunk hangulatos-
táncos művé.
  A híres csellista Hauser szerint Mo-
zart is kacagott rajta a mennyországban. 
Sok zenész ismerős jelezte vissza, hogy 
rég nevettek ilyen jót egy klasszikus da-
rabon!
  Az eredményhirdetést teljes nyugalom-
mal vártam, mivel meg voltam győződve 
arról, hogy a rivális gitárművész-jelölt tár-
sam fog nyerni, hiszen ő már a Zeneaka-
démián tanul, sokkal “több kilométer” van 
a kezében, technikásabb,  régebben ját-
szik a hangszerén. Titkon persze remél-
tem – de nem ezzel a szándékkal vettem 
részt a versenyen – hogy megnyerjem.

– Mik a terveid?
  –  Mindenképpen szeretnék leérettségiz-
ni a Török Ignác Gimnáziumban. Mellette 
továbbra is a Chopin Zeneiskolába fogok 
járni, ahol most is olyan tanáraim vannak, 
akik a konzervatóriumi tananyagot magas 
színvonalon közvetítik. Jól bírom a terhe-
lést, több utat látok magam előtt, de még 
korai lenne dönteni a jövőmről.  SM

MOZART  
kacagott  
az égben 

Braun Áron lett a Virtu ózok V4+ 
nemzetközi klasszikus zenei ver-
seny magyarországi győztese. 



TALÁLD MEG A HOZZÁD ILLŐ MŰFAJT!

  A koronavírus járvány sok tekintetben 
átalakította a mindennapi életünket. Az 
egyik nagy változás volt a távszolgál-
tatások elterjedése, legyen szó egész-
ségügyről, vásárlásról, vagy oktatás-
ról. Nem minden esetben mondhatjuk, 
hogy jól jártunk a cserével, de vannak 
bizony olyan helyzetek, területek, ahol 
igenis megkönnyíti az életünket a mo-
dern technika. 
 Mennyivel egyszerűbb egy kattintás-
sal ebédet, ételt, színházjegyet vagy akár 
könyvet rendelni, mint hosszas utánajá-
rással elvesztegetni egy csomó időt. 
 A gödöllői városi könyvtár is többfé-
le távszolgáltatást indított el még 2020-
ban, melyhez most egy újabb lehetőség 
csatlakozik, ami nem más, mint a 0-24 
KÖNYVLÁDA csomagküldő szolgálta-
tás. Elsősorban azoknak az olvasóknak 

ajánljuk, akiknek nincs elég 
ideje könyvtárba járni, vagy 
éppen egészségügyi okokból 
most kerülik a fizikai kontak-
tust, de szeretnének friss ol-

vasnivalóhoz, tanulnivalóhoz jutni. 
 A KÖNYVLÁDA szolgáltatás az üzleti 
életben jól ismert csomagküldő szolgál-
tatások elvét követi, egy egyszerű felü-
leten lehet leadni az igényt a könyvtár 
honlapján:
 https://www.gvkik.hu/eztkerem 
 vagy a konyvlada@gvkik.hu 
 e-mail címen.
 Az olvasnivaló megadása után csak 
ki kell választani, milyen formában sze-
retnénk megkapni a csomagot. Eddig 
lehetett személyes átvételt és Könyvet 
Házhoz futárszolgálatot kérni, most ja-
nuártól csatlakozik a könyvtár újdonsá-
ga: a KÖNYVLÁDA. Ez jelenleg teszte-
lés alatt működik, 0-24 órában lehet egy 
kód segítségével kinyitni a szekrényt a 
Könyvtár Teraszon, melybe összekészítik 

a könyvtárosok 
a kért csomagot. 
A távlati cél az, 
hogy ezt a cso-
magküldő szek-
rényt olyan köz-
ponti helyszínre 
rakják majd, ami 
az olvasóik szá-
mára a legmeg-
felelőbb.
 Ezért a könyv-
tárosok arra ké-
rik a használó-
ikat, hogy az 
elkövetkező 1-2 hónapban segítsék 
tesztelni a 0-24 KÖNYVLÁDÁT, kérje-
nek online könyv/újság/DVD vagy akár 
társasjáték csomagot, hozzanak visz-
sza könyvtári könyveket, próbálják ki a 
KÖNYVLÁDÁT, és írják meg a tapaszta-
lataikat! A tesztelőknek a könyvtár apró 
ajándékkal is kedveskedik, és a próba-
idő letelte után nyereményt sorsolnak ki.
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0-24 KÖNYVLÁDA
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   Ki ne ismerne 
olyan családot, 
amelynek tagjait 
irigykedve nézi: 
Nekik minden si-
kerül, ők sikere-
sek, boldogok, a 
gyerekeiket sze-
retetben nevelik, 
azok pedig szin-
tén sikeresek és 
boldogok. De mi 
történik, ha be-
pillanthatunk a 
mosolyok mögé?  
 Egy ilyen sikeres és boldog család tag-
jai Sorensonék: Mariliyn és David, no meg a 
négy szép okos lányuk. Az ő életükbe enged 
bepillantást ez a különleges családregény, 
ami elsőre talán szirupos, könnyed olvas-
mánynak tűnhet. Ám a történet sokkal köze-
lebb áll a valósághoz, mint azt az olvasó első-
re gondolná!
 A boldog szülőknek az évek múlásával rá 
kell jönniük, gyermekeik élete számtalan titkot 
rejt. A lányok semmiben sem hasonlítanak, 
csak abban, hogy egyszercsak mindannyian 
nehéz élethelyzetbe kerülnek.
 De tényleg,… Egy tökéletes családban elő-
fordulhat, hogy 15 év után derül ki, hogy az 
egyik lánynak van egy fia, akit korábban örök-
be adott?
 Amikor a Sorenson család tagjai szembe-
sülnek a tényekkel,  kénytelenek számot vet-
ni sűrű, eseménydús múltjukkal: a kamaszkori 
szorongásról, hűtlenségről, sérelmekről szó-
ló évekkel és a boldogság tiszta pillanataival, 
amik értelmet adnak az életnek.  
 Nem véletlen, hogy a könyv a New York 
Times bestsellere lett, és jelölték az Egyesült 
Királyság egyik legrangosabb irodalmi díjára, 
a Women’s Prize for Fictionre is. 

(Claire Lombardo: Sosem vol-
tunk boldogabbak)

Nem is olyan  
csodálatos

AJÁNLÓJA

BAGOLY 
könyvesbolt

BŐVEBBEN, TÖBB FOTÓVAL  
a www.szolgalat.com-on  
és Facebook-oldalunkon.

   Február 11-ig Cs. Simon Repolski Imola 
textilművész alkotásait tekinthetik meg az 
érdeklődők a Levendula Galériában. Az el-
múlt években már hagyománnyá vált, hogy 
januárban testvérvárosunk, Csíkszereda 
művészei mutatkoznak be, hol csoportos, 
hol önálló kiállítással. 
  Ez alkalommal Cs. Simon Repolski Imo-
la különleges technikával készült képei 

várják a látogatókat. Keze alatt új értelmet 
nyer a textil, mind portréi, mind tájképei 
megállásra késztetnek. A művész alkotá-
sait már több alkalommal is láthatta a gö-
döllői közönség csoportos én önálló kiál-
lításon is. 
  A Levendula Galériában ezt követően, feb-
ruár 12-én Bazsik Anna alkotásaiból nyílik 
majd kiállítás.

   Zenés könyvbemutatóval tisztelegtek 
Hegedűs László költő előtt a Chopin Ze-
nei AMI-ban. 
  Hegedűs  László  1959-
től  10 éven át élt Gö-
döllőn. Versei első-
sorban társadalmi 
témákat dolgoznak 
fel, melyek között 
gödöllői témájúak 
is megjelennek, rá-
világítva a kor aktu-
ális problémáira. 
  A versek nem véletlenül 
nem nyerték el a kor ítészeinek tetszését, 
kemény kritikájuk, sokszor pesszimista, a 
magyarságért, a jövőért aggódó hangvéte-
lük nem illeszkedett a szocialista szemlélet-
hez. Nem véletlen, hogy csak néhány mun-
kája jelenhetett meg.

  Az alkotások közül többet Neumann 
Nándor és Buka Enikő zenésített meg. 
  A most megjelent kiadvány a köl-

tőt korábban személyesen ismerő Kiss 
György gondozásában jelent meg, illuszt-
rációit Tóth Zsuzsa készítette. 

Verses emlékezés  
Hegedűs Lászlóra

Csíkszeredai alkotások 
a Levendula Galériában  
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Természetes  
monokróm  
CSOPORTOS KÉPZŐMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁS 
2022. JANUÁR 29. – MÁJUS 29. 

 

   A Természetes monokróm 
című csoportos képzőművé-
szeti kiállítás négy fiatal vizu-
ális művész alkotását mutat-
ja be: Biliczki Anett üveg- és 
vizuális művész, Kovács Kit
ti  festőművész, Márton Eni
kő vizuális művész és Újszászi 
Tünde képzőművész. A kiállí-
tásra kiválasztott alkotásaikat 
összekapcsolja a monokróm 
színhangulat, amely az élénk, 
dinamikus esztétikai látvány 
helyett a finom rezdülésekre, 
az  anyagok megmunkálásá-
ra, textúrájára, a tónusértékek 
gazdag palettájára  fókuszál. 
Alkotásaikra jellemző az orga-
nikus felület- és formaalakítás, 
amely sok esetben természeti 
jelenségekre vagy képződmé-
nyekre asszociáló képeket hív 
elő. Az alkotói  folyamatnak, 
mint felfedező útnak a megélé-
se közös pont munkásságuk-
ban. Az anyagok érzékelésének 

PÉCSI ILDIKÓ ÉLETMŰDÍJ 
SZAVAZZON ÖN IS!

  Pécsi Ildikó emlékének ápo-
lására a Pécsi Ildikó Színtársu-
lat létrehozta a Pécsi Ildikó Élet-
műdíjat, amit minden évben egy 
70. életévét betöltött színésznő 
kaphat meg.  
 A jelölés során a beérkezett kö-
zel negyven javaslat közül a szín-
társulat tagjai titkos szavazással 
választották ki azt a hat színész-
nőt, akik közül a közönség sza-
vazatai alapján az egyikük végül 
az elismerésben részesül.
 A díj egy Pécsi Ildikó aláírá-
sával ellátott üveg obeliszk, ami 
mellé pénzdíj és oklevél is jár.

A idei jelöltek:
 Béres Ilona, 
 Fodor Zsóka, 
 Galambos Erzsi, 
 Halász Judit, 
 Molnár Piroska 
 Pálos Zsuzsa
Szavazni 2022. május 1-ig 
lehet:
  •   A Pécsi Ildikó Színtársulat 

Facebook-oldalán.
  •   A MUZA recepcióján.
  •   A szavazólap kivágásával  

és beküldésével szerkesztő-
ségünk posta címére: 

 2101 Gödöllő  Pf. 385.

és tulajdonságainak fókuszba 
állítása, a térhez való viszony-
rendszerük tanulmányozása 
ugyancsak közös motívum. A 
négy művész az absztrakció 
formanyelvét használja gon-
dolatainak, vízióinak kifeje-
zésére, a kiállítás az egymás-
ra rímelő formanyelv mellett a 
kiállító művészek egyedi, sze-
mélyes motivációinak és atti-
tűdjének a bemutatását helye-
zi előtérbe.

KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓ
2022. január 29.  
(szombat) 16 óra
A kiállítást köszönti Bárdy Péter,  
Gödöllő város alpolgármestere
 Kurátor: Hidasi Zsófia textil-
művész, a Gödöllői Iparművészeti 
Műhely művészeti vezetője
 Az esemény nyilvános, ame-
lyen kép- és hangfelvétel készül.

GÖDÖLLŐI  
IPARMŰVÉSZETI  
MŰHELY
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   A karácsonyfa lebontása után állandó probléma: mi le-
gyen a fával? Mivel a fenntarthatósági elveket szem előtt 
tartva gondolkodni ma már alap, a MATE nagy hangsúlyt 
helyez a kidobott fenyők lehető legjobb hasznosítására. 
 Fontos, hogy hasznosítani csak abban az esetben lehet, 
ha a karácsonyfadíszeket teljeskörűen eltávolították róluk. 
A legjobb megoldásra, az anyagában történő hasznosí-
tásra, amely ennél a hulladéknál a komposztálás – derül ki 
Dr. Aleksza László egyetemi docenst, a MATE Környezet-
tudományi Intézetének munkatársának tájékoztatásából. 
 A Profikomp Környezettechnika ZRt., ahol a MATE Kör-
nyezettudományi Egyetem Külső Hulladékgazdálkodási 
Tanszéke is működik, rendelkezik a fenyőfák komposztá-
lással történő hasznosítására alkalmas engedélyezett te-
lephellyel, gépekkel, technológiákkal. A fenyőfák haszno-
sításának első lépése a beérkező hulladék tisztaságának 
megállapítása, hiszen jó minőségű komposztot csak tiszta 
alapanyagból tudnak előállítani. Amennyiben idegenanya-
goktól (jelen esetben elsősorban karácsonyfadíszektől) 
mentes a fenyőfa-hulladék, akkor megkezdődik az aprí-
tás, amivel megnövelik a biológiai bomlás felületét. Aprítás 
után összekeverik egyéb hulladékokkal (konyhai és zöld-
hulladékokkal), beállítják a megfelelő nedvességtartalmat, 
C/N arányt és szerkezetességet, hogy rövid idő alatt jó mi-
nőségű komposztot állítsanak elő. A komposztálás folya-
mata szemipermeábilis membrántakaróval takart, levegőz-
tetett, szabályozott technológiával történik a telephelyen.
 Ezt követően a sötét színű, biológiailag stabil, erdei talaj-
ra emlékeztető illatú komposztot lerostálják, és a megfele-
lő minőségbiztosítás után történik meg a szántóföldi vagy 
kertészeti felhasználása. A fizikai, kémiai és mikrobiológi-
ai vizsgálatok mellett professzionális növényteszteket is el-
végeznek, amely garantálja, hogy a későbbi felhasználás 
során a komposzt növényi növekedésre gyakorolt hatása 

kedvező lesz.
 A fenyőfa hulladékok komposztálása azonban ott-

hon nem javasolt,  ugyanis elsősorban magas 
gyantatartalmuk és a tűlevelek alacsony pH-

ja miatt viszonylag nehezen komposztál-
hatóak, de az ipari, professzionális tele-
peken, egyéb hulladékokkal keverve és 
szabályozott körülmények között ezek-
ből a hulladékokból is jó minőségű 
komposztot tudunk előállítani.  

(Forrás: MATE)

   A Magyar Madárta-
ni és Természetvé-
delmi Egyesület 
(MME)  1979-
ben  indította 
el  „Év  mada-
ra” programját, 
melynek  célja  a 
természetvédelmi 
problémákkal érintett 
fajok vagy madárcsoportok 
társadalmi szintű bemutatása. 
A több mint négy évtizede futó 
akció legutóbbi állomásaként a 
lakossági internetes szavazást 
a zöld küllő nyerte.
  A szajkó termetű, 30-36 cm-
es madár, szárnyfesztávja a 
fél métert is elérheti. Az öreg 
madarak homloka, a fejtető és 
a tarkó piros (a hímeknél pi-
ros van a mindkét ivarnál fe-
kete bajuszsávban is), a szem 
környéke az orrnyílások felé 
kinyúlóan  fekete.  Felsőtes-
te zöld, repülés közben külö-
nösen feltűnő farkcsíkja sár-
gászöld (utóbbi felelős a téli 
sárgarigónak vélt madármeg-

figyelésekért). A test 
alsó része világos 
szürkészöld,  a 
lágyék  és  az 
alsó farkfedők 
harántmintá-
zottak. A farok 
tollai  szürkés-

barnák,  világos 
keresztsávozással. 

A fiatalok fakóbb színe-
zetűek, a pofa, a torok és az al-
sótest sűrű feketésbarna min-
tázatú. Hangja a jellegzetes, 
egész  évben, különösen  re-
pülés közben hallatott „klü-
klü-klü”.
  Mivel a lakott területeken is 
jól érzi magát és gyakori is itt, 
ráadásul állandó madár. Vá-
rosunkban az Alsóparkban is 
több példány él, gyakran talál-
kozhatunk velük. 
  A zöld küllő állandó mada-
runk, országos állománya nap-
jainkban 15 000-17 000 párra 
tehető. Védett madár, termé-
szetvédelmi értéke 50   000   Ft. 
 (Forrás:MME)

Védett madár,  
természetvédel- 

mi értéke  
50   000   Ft.

KARÁCSONYFÁBÓL  
jó minőségű  
komposztot   

ÚJRAHASZNOSÍTÁS A MATE-n
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   3 éves iva-
ros kan. Na-
gyon bújós, 
szépen sé-
tál pórázon. 
Csak benti tar-
tásra vihető!

   3 éves ivar-
ta lanítot szu-
ka. Bújós, 
sétákra tö-
kéletes társ. 
Csak benti tar-
tásra vihető!

   2 éves ivar-
talanítot szu-
ka. Bújós, 
barátságos, 
szépen sétál. 
Kinti-benti tar-
tásra vihető!

    5 év körü-
li kan. Bú-
jós, nyugodt 
természetű. 
Egyedüli ku-
tyának ajánlott.

FOGADJ ÖRÖKBE
a Gödöllői Gyep- 
mesteri Telepről! 

FÜLES

CECILKE

MÁLNA

MACI 

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:  

06-30-630-3415, naponta 8-20 óráig

HAMARABB ITT A TAVASZ,
mint hinnék!
Ugye milyen hamar elteltek az 
ünnepek és máris itt vagyunk? 

Ö nök még a meleg lakásokban, én 
már kint a kertekben. Hideg van, 
ez nem vitás, de jó a levegőn lenni 

újra és új évet kezdeni. Pár hét és újra me-
legszik az idő, újra egyre többet lesz kint 
mindenki a szabad levegőn, a kertekben. 
És jól teszik! Ám, hogy ne legyen rémálom 
a tavaszkezdés a kertekben, ahogy minden 
évben, most is felhívom a figyelmet arra, 
hogy gondolkozzanak előre! 
  Ha valami nem odavaló a kertben, ide-
jétmúlt és mozdítható, vágható, akkor nyu-
godtan már most is neki lehet állni a fel-
adatnak, lebontani, kivágni, esetleg a kerti 
bútorokat újra festeni, feltéve ha van egy 
védett helyük, így mire a fák lombot bon-
tanak, máris rengeteg munkával lesznek 
előbbre és ugyan hihetetlennek tűnik, de ez 
már csak pár hét. Úgy el fog repülni, hogy 
csuda! Én már csak tudom, hiszen nem egy 
kert lett készen már az enyhe telek miatt 
február közepén és azt hiszem egyre job-
ban felkészülhetünk ezekre a korai évkez-
désekre. 

  Akinek nem kertje van, hanem csak ki-
csi vagy nagyobb terasza, ők is elkezdhet-
nek mozgolódni már. Rendet lehet tenni a 
kupis cserepek között, el lehet őket mosni, 
a lakásban az arra érdemes magokat el le-
het vetni a cserepekben, a földeket ki lehet 
cserélni, a teraszt letakarítani és kigondol-
ni, milyen színek, hangulat legyen az idén 
körülöttünk. Az elmúlt évek sokaknak bo-
rús napjai után szerintem a vidám színek 
mindenképpen jót tesznek akár egy tera-
szon is, sőt még a szezon előtti áremelése-
ket megelőzve színes cserepeket vásárolva 
és abba fenyő vagy bármilyen ágakat, to-
bozokat rakva is fel lehet dobni egyenlőre 
még használaton kívüli teraszainkat. Ám, 
bár tudom, hogy hideg van, de nyugodtan 
ki lehet ülni ilyenkor is a kertbe, teraszra 
jól betakarózva és az eget kémlelni. Higy-
gyék el, jó program, főleg akkor, ha tiszta 
az ég is és van pár bögre forralt bor is mel-
lettünk. 
  Akik tűzrakó hellyel is rendelkeznek a ja-
nuári szalonnasütés is remek program le-
het, így a borús napokba szó szerint fényt 
tudnak vinni. 
  Amire idén is figyeljenek, ahogy tavaly is, 
ne kapkodjanak és a természetet ne próbál-
ják megelőzni. Nem lehet. 
  Viszont lehet már virág és zöldségmago-
kat vásárolni, tervezgetni, mi hol lesz és a 
tél vége felé kicsit megviselt szobanövénye-
inket rendbe tenni. Porosak a fűtéstől, tes-
sék őket a zuhany alá rakni. 
  És várni  tavaszt. Jaj de hamar itt lesz! 
Szeretettel üdvözlöm Önöket:

Bujtás Anikó • www.bujtaskert.hu  



   Miközben minden korábbi 
mértéket meghaladóan emel-
kedett és év végére elérte a 32 
milliót a látogatók száma a Pi-
lisi Parkerdő által kezelt erdők-
ben, 2021-ben folytatódtak az 
élőhelyfejlesztést és az erdei 
ökoszisztéma védelmét, megerő-
sítését célzó programok.
 A meglévők mellett új erdők 
is születtek: a Pilisi Parkerdő is 
részt vett az állami erdőgazda-
ságok 2019-ben indult, az új len-
dületet kapott erdőtelepítéseket, 
s az erdők mind növekvő érté-
két jelképező emlékerdő-prog-
ramjában: a Gödöllői Erdésze-
ti Arborétumban lévő, felhagyott 
invazív fajokkal benőtt területet 
rekultiválva 1,2 hektáros emlék-
erdőt hozott létre.
 A sikeres és népszerű beru-
házásokkal összhangban a Pi-
lisi Parkerdő teljes turisztikai 
infrastruktúráját is megújítja: 
a kirándulóhelyeket összekö-
tő és a Budapest-környéki erdő-
ket átszövő, közel 1000 kilométer 
hosszú turistaúthálózaton 997 
pad és asztal garnitúra, 32 eső-
beálló, közel 100 tűzrakó és pi-
henőhely újult meg, a kerékpá-
ros és gyalogos utak találkozási 
pontjaira mintegy 30 helyszínen 
a kerékpárosokat kiszolgáló inf-
rastruktúra is épült.  

Forrás: parkerdo.hu 

ERDEI  
fejlesztések
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A z emberi tevékenységek nagyon 
sok esetben ökológiai rendszerek 
összeomlását hozzák magukkal, 

melyekről vagy tudomást veszünk, vagy 
nem. Mostanra azonban olyan hatalmas 
rendszerek is komoly károkat szenvedtek, 
amiket már egyszerűen nem lehet figyel-
men kívül hagyni. Erre hívta fel a figyel-
met a brit Királyi Madárvédelmi Egyesület 
(RSPB), a BirdLife International nemzet-
közi madárvédelmi szervezet és a Cseh Ma-
dártani Egyesület kutatóiból álló csoport, 
mely rámutatott arra tényre, hogy az Eu-
rópai Unió területén mintegy 600 millió (!) 
fészkelő madárral lett kevesebb az elmúlt 
években – írja a köpönyeg.hu
  Nem egy légből kapott adatról van szó, 
hiszen az EU területén fészkelő mintegy 
445 madárfaj közül 378 adatait vizsgálták 
meg alaposan. A legnagyobb veszteségeket a 
háziveréb egyedszáma szenvedte el. Ezek a kis 
lények 274 millió egyeddel vannak keveseb-
ben, mint néhány évvel ezelőtt, de nem csak 
a verebek állománya csökkent jelentősen.  

A sárga billegető, a seregély és a mezei pa-
csirta állománya is sok tízmilliós vesztesé-
geket szenvedett el.
  Magyarországon az itt rendszeresen fész-
kelő 211 madárfaj közül 40 esetében mu-
tatható ki a csökkenés, 50 fajé azonban 
növekvő tendenciát mutat. Bár ez a hír na-
gyon jó, sajnos messze nem azt jelenti, hogy 
olyan jól állunk, pusztán az elmúlt évek-
ben drasztikusan lecsökkent egyedszámú 
fajok adatai mutatnak javulást (például a 
túzok vagy a rétisas).
  A fogyatkozás oka pedig nagyon egy-
értelműen az emberi tevékenység, a be-
tegségek, illetve a klímaváltozás. Ahhoz, 
hogy a folyamat megállítható legyen, min-
denképpen hathatós védelemre szorulnak 
az élőhelyek, és változtatni kell a mező-
gazdasági módszereken is, hiszen a nagy 
mennyiségben jelen lévő fajok egyedszá-
mának jelentős csökkenése olyan ökoló-
giai folyamatokat jelez, melyek kataszt-
rofális következményeket vonnak maguk 
után.   Forrás: köpönyeg.hu

Hová tűntek  
a VEREBEK? 
Hihetetlen adat látott napvilágot, miszerint az Európai 
Unió területén mintegy 600 millió fészkelő madárral lett 
kevesebb az elmúlt években. A leg nagyobb veszteségeket 
a háziveréb egyedszáma szenvedte el. A fogyatkozás 
hátterében egyértelmű en az emberi tevékenység, illetve a 
klímaváltozás állnak, ahhoz pedig, hogy változás történjen, 
a mezőgazdasági módszereken is változtatni kellene.
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Céges, ünnepi és családi 
 rendezvények!

Éttermünkben vállaljuk céges, évvégi, családi  
és ünnepi rendezvények teljeskörű lebonyolítását!

KülönlegességeKKel várjuK önt!
Mangós, sós karamellás, narancsos,

csokoládés süteményekkel és desszertekkel.

Cukrászmestereink 
AjánlAtAi!

Ebéd mEnü

SOLIER CAFE - Cukrászda, Kávéház & Catering
2100 Gödöllő, Dózsa György út 13.

TorTarendelés: +36-20-396-55-12 • Menü Megrendelés: +36-20-350-40-11
www.solier.hu • ebéd Menü: https://etterem.solier.hu/hu/heti-menu-2

Ebéd menük helyben fogyasztása  
és elvitelre történő átvétele továbbra  

is a cukrászdában lehetséges!
AZ EBÉDMENÜT HÁZHOZ IS SZÁLLÍTJUK!

https://etterem.solier.hu/hu/heti-menu-2

Kérje ajánlatunKat! – solier@solier.hu

Gépi földmunka 
tereprendezés
• Gépi földmunka 
• tereprendezés
• telektisztítás
• tuskózás
• alap ásás
• placcolás
• tükör készítés

telefon: 06 20 261 7666
ingyenes 

árajánlat

www.gepifoldmunka-tereprendezes.hu
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   Január 6-án ren-
dezték a 64. Év Spor-
tolója Gálát a Nemze-
ti Színházban. A hazai 
sportújságírók ran-
gos elismeréséért zaj-
ló versenyben az olimpi-
ai bronzérmes férfi kard 
válogatott, tagjai kö-
zött Gémesi Csanáddal, 
a MATE-GEAC vívójá-
val az egyéni sportágak 
csapatversenyében má-
sodik helyezett lett, az 
olimpiai bajnok női kajak 
négyes mögött. 

(Fotó/forrás:  
MATE-GEAC)

GÉMESI  
CSANÁD  
és a férfi 
kardcsapat 
második  
lett az Év  
Sportolója  
szavazáson

  A Szlovéniában zajló ISSF 
Grand  Prix  első  napján  a 
MATE-GEAC  versenyzője, 
Mészáros Eszter, Péni Ist
ván  társaságában  aranyér-
met szerzett a  légpuska ve-
gyespáros olimpiai számban. A 
győzelem értékét növeli, hogy 
mindezt nagyon erős mezőny-
ben sikerült elérni. A döntő-
ben a magyar páros az olim-
pián előtte végző Oroszország 
első csapatát győzte le nagy 
küzdelemben.

  Sűrű és eredményes hétvégét 
tudhat maga mögött a MATE-
GEAC Vívószakosztálya. A ka-
dét kardozók Budapesten az or-
szágos bajnoki címért küzdöttek, 
a felnőttek Tbilisziben világku-
pán léptek pástra.
  A kadétok rendkívül erős me-
zőnyében Kiss Benedek (edzője 
Károlyi Krisztián) remek vívás-
sal egészen a döntőig menetelt, 
ahol az előkelő 5. helyet szerez-
te meg a 74 indulóból, Mánya 
Balázs 16. lett. A sérüléssel és 
karanténnal sújtott csapat a 11. 
helyen végzett. 

VÍVÁS

  A szlovéniai ISSF 
Grand Prix verse-
nyen vasárnap volt 

a légpuskások egyéni verseny-
száma. A versenyen többségé-
ben európai versenyzők vet-
tek részt, de ennek ellenére 
a mezőny nagyon erős volt, 
sok olimpiai érmes is ott volt. 
A MATE-GEAC  versenyző-
je, Mészáros Eszter az alap-
versenyben kiváló 631,1 kö-
rös eredményt ért el, amivel 
a második helyen  jutott be 
a döntőbe. A döntőben mér-
sékelt kezdés után nagyon jó, 
egyenletes teljesítményt nyúj-

Remekül kezdte az évet 
MÉSZÁROS ESZTER

MOZGALMAS HÉTVÉGE  
Budapesten és Tbilisziben

tott, amivel a végére a máso-
dik helyet szerezte meg.

Forrás: MATE-GEAC,

  A felnőttek nemzetközi csa-
tájában Gémesi Csanádnak 
(edzője Navarrete József) szur-
kolhattunk. Olimpiai bronzér-
mesünk a  selejtezőben elért 

eredménye  alapján  kiemelt-
ként jutott a legjobb 64 közé, 
ahol egy további győzelmének 
köszönhetően végül a 26. he-
lyet szerezte meg a 173 fős me-
zőnyben.  Csanád  menetelé-
sét a hazai pályán versenyző 
és a végső győzelmet is meg-
szerző Bazadze állította meg.  
A szokásostól eltérő összeállítás-
ban felálló magyar csapat 7. lett. 
(Forrás: MATE-GEAC, a Gémesi 

Csanádról készült képek  
forrása: facebook.com/fie.org)

SPORTLÖVÉSZET Mészáros Eszter

Gémesi Csanád



GÖDÖLLŐI SZOLGÁLAT • 2022. január 27. SPORT  Ӏ  25

   Vasárnap felnőtt A-kategóriás strandröplabda-versenyt ren-
deztek a MESE Strandröplabda Centrumban, amely remek gö-
döllői sikerrel zárult: a győzelmet a GRC 15 éves középiskolai vi-
lágbajnoka, Szabó Anna szerezte meg új párjával, HontiMajoros 

Chiarával (Strandsport SE), pedig a me-
zőnyben ott volt a felnőtt bajnoki címvé-
dő Szombathelyi Szandra és Villám Lilla 
is (igaz ezúttal nem együtt indultak) és az 
ob-ezüstérmes Győri-Szabó duó is, akiket 
a csoportküzdelmek során és a döntőben 
is legyőztek.  Forrás/fotó: facebook.com/

Gödöllői-Röplabda-Club

SIKERES idénykezdet
ATLÉTIKA

Megkezdték szereplésüket a 
MATEGEAC atlétái a 2022es 
fedett pályás idényben. Az első 
csoport január 15én Győrbe, 
míg a többiek egy nappal később 
Nyíregyházára látogattak. 
Az új egyéni csúcsokban és 
az érmekben sem volt hiány 
a gödöllői fiataloknál.

A szombati  győri  versenyen zömé-
ben U14-es és U16-os atléták  in-
dultak. Az U16-os  fiúknál Máté 

Alpár súlylökői kibérelték a dobogó min-
den egyes fokát (képünkön). Janocha Do
nát 12.03 méteres új egyénivel lett az első, 
Szabó Levente 11.12-vel (új egyéni) a má-
sodik, míg Menyhárt Olivér először  in-
dult ebben a korcsoportban és 9.74 méte-
res lökése a bronzérmet jelentette számára.  
Az U14-es korcsoportban Krakóczki Ben
ce 13.24 méteres lökése magasan végzett 
az első helyen, Tokai Kitti a lányoknál lett 
az ötödik 7.21-es eredménnyel. 
  Krakóczki Bence az U14-es 60 méterben is 
remekül szerepelt 8.26-os előfutamos idejét 
8.20 másodpercre javította az A döntőben, 
amivel megnyerte a versenyt. Gyurán Ádám 
8.40 másodperccel lett a második. Bartha 
Gellért a B döntőben szerepelt, ahol a 4. lett 
8.83-mal, viszont távolugrásban kárpótolta 

magát, ahol az utolsó soro-
zatban ugrott fel a harmadik 
helyre 466 centiméteres kí-
sérletével. Gyurán Ádám tá-
volugrásban lett a hatodik 456 
centimétert elérve.
  A  lányoknál Hollókői Szofi és 
Ábrhahám Zita az A döntőbe jutott a lá-
nyok 60 méterében, míg Daróczi Petra a B 
döntőben szerepelt. Szofi a 4. lett, a fiata-
labb évjáratot képviselve ért el 8.66 szekun-
dumos időt ért el, Zita a 6. lett a döntőben 
8.86-al. Edzőjük: Kovács Gábor Krisztián.
  Az abszolút kategóriában a hölgyeknél 
Körmendy Katalin tanítványa Dobránszky 
Laura szerepelt 60 méteren, ahol az elő-
futamban 8.06-os egyénivel jutott az A 
döntőbe, ahol 8.08-cal végzett a negye-
dik helyen. 

  A nyíregyházi Vasutas Sport Club új 
futó csarnokában szerepeltek január 16-
án a MATE-GEAC atlétái. Súlyán Alexa 
kiválóan kezdte az idényt. 60 méteren az 
abszolút kategóriában került az A döntő-
be, ahol 7.85-s idővel negyedik lett. Alexa 
az előfutamban 7.77-es új egyéni csúcs-
csal került be a döntőbe, valamint 200 
méteren szintén az abszolút kategóriá-
ban végzett az első helyen 25.11-es ki-
váló idővel. Németh Nóra 400 méteren 
szerezte meg az első helyet 61.09 másod-
perces idénybeli  legjobbjával, aki 200 
méteren a nyolcadik lett 27.05-el. Tóth

Sztavridisz Szófia az U18-as kor-
osztálynak rendezett 60 méte-
res gátfutásban szerepelt a 
második helyen 9.38 má-
sodperces egyénivel, aki a 
200 méteres abszolút me-
zőnyben 27.34-es időt elér-
ve a 11. lett. A fiúknál Fodor 

Péter 200 méteren 23.27-es 
idővel az abszolút mezőnyben 

2006-os születésűként a hetedik he-
lyen végett. Kiváló eredmény. Grünwald 
Tamás ugyanígy 200 méteren 24.24-
es idővel a 18. lett a népes mezőnyben. 
Kreicz Máté 400 méteren 53.73-as egyé-
ni csúccsal lett a negyedik, Szautner Le
vente ugyanebben a számban a hatodik 
lett 54.63-al. Tamás Máté 54.94-et elér-
ve lett a nyolcadik. Bogdán András távol-
ugrásban kezdte meg az idényt, 587 cen-
tis kísérlete a 11. helyhez volt elég. Edzők: 
Körmendy Katalin és Kovács Zoltán. 

Forrás/fotó: MATE-GEAC 

SZABÓ ANNÁÉK  
csodálatos győzelme

Az U16-os fiúknál 
Máté Alpár súlylökői 

kibérelték a dobo- 
gó minden egyes  

fokát
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F ontos állomás volt ez, hi-
szen Kriszt Sarolta kikül-
detései szintet tejesített 

az U18-as Európa-bajnokság-
ra, valamint a serdülők is fő-
próbáztak a két hét múlva ren-
dezendő országos bajnokságuk 
előtt.
  Kriszt Saci (képünkön) nem 
csak egy, hanem kettő számban 
is teljesítette a július elején Jeru-
zsálemben rendezendő U18-as 

EURÓPA-BAJNOKI  
szintek Nyíregyházán
ATLÉTIKA

FUTÁS

Európa-bajnokság kiküldetési 
szintjét. Először távolugrásban 

587 centimétert ugorva (585 cm 
volt a szint) végzett az abszolút 

szám harmadik helyén, utána 
pedig 200 méteren repesztett 
egy 24.53-as időt (25.20 mp 
volt a szint), ahol a szám regná-
ló fedett pályás felnőtt bajnoka, 
Csóti Jusztina előzte meg. 
 Sulyán Alexa is jól szerepelt, 
aki két negyedik helyet szerzett 
a nap során. 60 méteren 7.84-el 
végzett a döntőben, 200 méteren 
25.18 másodperc állt a neve mel-
lett. Dobránszky Laura új egyé-
ninek örülhetett 200 méteren 
(25.84 mp) és a hatodik helynek 
is. Németh Nóra javított idei leg-
jobb 400 méterén, ami most már 
60.88 másodperc, ez számára a 
hatodik helyre volt elég a nyílt 
versenyen. TóthSztavridisz Szó
fia az U18-asok 60 méteres gátfu-
tását nyerte 9.08 szekundumos 
új egyénijével. Fodor Péter to-
vább javította 60 méteres egyé-
ni csúcsát, ami immáron 7.43 
másodperc. Pápai Marci ezúttal 
3000 méteren állt rajthoz, amely 
távon elég régen nem versenyzett 
fedett pályán, új egyéni csúccsal 
8:11.27-el futott át elsőnek a cél-
vonalon. Edzők: Körmendy Ka
talin, Kovács Zoltán és Kovács 
Gábor Krisztián. 

Forrás/fotó: MATE-GEAC

  Több mint ötszázan vágtak 
neki a hagyományos szilvesz-

Január 23án Nyíregy há
zára utazott a gödöllői 
MATEGEAC különítmé
nye, ahol összesen 28 
atlétával képviseltette 
magát az egyesület.

SZILVESZTERI futás

teri futásnak. Gémesi György 
polgármester köszöntője után 

december 31-én délben a főtér-
ről rajtoltak el a résztvevők és 
ide is érkeztek vissza, miután 
egy jó nagy kört tettek meg az 
Alsóparkban. A remek hangu-
lathoz a jó idő mellett a vidám 
maszkok, jelmezek, trombiták 
és egyéb kellékek is hozzájárul-
tak. A futókat az Erikajálda jó-
voltából teával, forralt borral 
és zsíroskenyérrel vendégel-
ték meg a szervezők.
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

INGATLAN
 •  ELADÓ Gödöllőn Szent János ut-
cában 53 m2-es, erkélyes, felújítás-
ra szoruló, 4.emeleti tehermentes 
öröklakás pincerésszel. Iá.: 30 MFt. 
Érd.: 06-30-977-3488

 •  Készpénzes ügyfeleimnek ke-
resek társasházi lakásokat! Tel: 
20/539-1988

 •  Blahán, 629 m2-es telken két ház-
ból álló ingatlan eladó! 70 m2-es 
ház két szoba, konyha, fürdő, ét-
kező, a másik 40 m2-es házban két 
szoba, előtér található. Iár: 49.5 MFt! 
Tel: 20/539-1988

 •  Családi házat, építési telket kere-
sek Gödöllőn és környékén ügyfe-

leim részére, kedvező irodai juta-
lékkal! Tel: 20/944-7025
 •  Blahán 1600 m2-es telekkel 90 m2-es 
családi ház eladó! Irányár: 49,9 Mft 
Tel.: 20/539-1988
 •  Kazinczy körúton III. emeleti, 53 
m2-es lakás eladó! Irányár:35Mft 
Tel.: 20/539-1988
 •  Eladó Turán 70nm-es részben fel-
újított, vert falú parasztház 500m2-
es telken. Iá.: 18MFt. Érd.: 0620-
919-4870
 •  Eladó Szadán egy összközmű-
ves (víz, villany, gáz, csatorna, ipa-
ri áram), 1400 m2-es építési telek 
bekerítve, 2 fedett kocsibeállóval, 
elől kovácsoltvas kerítéssel, ásott 
kúttal 36 M Ft irányárért. Érd.: 0620-
919-4870 
 •  Eladó Gödöllőn a Kökény utcában 
egy nappali + 2 fürdőszobás, 2 há-
lószobás, teraszos téglából épült, 
szigetelt családi ház gyönyörű pa-
norámás környezetben 69 M Ft–ért.  
Érd.: 06-20-919-4870 
 •  Eladó Gödöllőn a kertvárosban, 
saroktelken nappali + 3 szobás 
teljesen új családi ház 600 m2-es 
telken ásott kúttal, továbbépítési 
lehetőséggel. 86,9 M Ft. Érd.: 06-
20-919-4870
 •  Eladó Gödöllőn 140 nm-es, szint-
eltolásos, 4 szoba összkomfortos 
családi ház szuterénnal, garázzsal. 
Az 1488 m2-es telken még van egy  
125 m2-es vállalkozásra alkalmas 
téglaépület teljes összkomforttal.  
Iá.: 73 M Ft. Érd.: 06-20-919-4870 
 •  Eladó Gödöllőn a Királytelep és a 
Kertváros szomszédságában egy 
nappali + 2 szobás téglából épült 
2 fürdőszobás iker családi ház 300 
m2-es telekrésszel. Iár: 45,9 M Ft. 
Ugyanott eladó 2 szintes fitnesz-
terem, mely átalakítható lakássá, 
ehhez hozzáépítve egy kétállásos  
60 m2-es garázs. 700 m2-es telek-
résszel. Iár 65 M Ft. Egyben és kü-
lön-külön is eladó. Érd.: 06-20-919-
4870

ALBÉRLET KIADÓ
 •  Mérőórákkal ellátott albér-
let 1 fő antialkoholista részére ki-
adó Blahán. Ár: 50.000 Ft + rezsi.  
Érd: 06-20-5868-444 
 •  Kazinczy krt. 25. alatt lévő össz-
komfortos, 2 szobás, első eme-
leti lakás + tároló kiadó. Bérle-
ti díj: 150.000.-Ft + 1 havi kaució.  
06-30-949-1840 

ÁLLÁS
 •  Munkaidő pótlékkal műanyag fel-
dolgozó gödöllői kft. felvesz BE-
TANÍTOTT MUNKÁSOKAT, SZER-
SZÁMKÉSZÍTŐT, FORGÁCSOLÓT, 
KARBANTARTÓT, NAPPALI BIZTON-
SÁGI ŐRT és FRÖCCSÖNTŐ GÉP-
BEÁLLÍTÓT. Nyugdíjasokat is szíve-
sen fogadunk. Érd: 06-20-9423-112, 
uzemvezeto@plastexpress.hu www.
plastexpress.hu 
 •  Gödöllőn, frekventált helyen mű-
ködő, korszerűen felszerelt gumi- 

és futómű szervizünkbe kollégát 
keresünk. Ha fiatalos, jó kedé-
lyű csapatban szeretnél dolgoz-
ni, mi szívesen fogadunk, szük-
ség esetén betanítunk! Bérezés 
megegyezés szerint, munkaidő 
napi 8 óra! Jelentkezni lehet te-
lefonon a +3630-4666-930 szá-
mon, ill. e-mailben a papgumi@
gmail.com címen.

 •  SZAKÁCS kollégát keresünk felvé-
telre. Családias környezet, kiemelt 
bérezés. Szada, a Szűcs Fogadója. 
Érd: 06-20-9430-746 

 •  Gödöllői házamhoz keresek gya-
korlott takarítónőt heti kétszer 5-6 
óra időtartamban. Díjazás megál-
lapodás szerint. Érdeklődni a 0630 
9397091 telefonszámon
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E-mail: godollomedia@gmail.com
Web: www.szolgalat.com

Tel.: 06-20-5255-366
Cím: Gödöllő, Szabadság tér 7. 
(Irodaépület az önkormányzat parkolójában)

NYITVATARTÁS:
H: zárva • K: 11-17 • Sz-Cs: 9-16 • P: 9-12

LAPZÁRTA:
A megjelenés előtti hét péntek 12 óráig.
Megjelenés szerdán.
Telefonon, faxon, levélben hirdetést 
nem áll módunkban elfogadni.
A lapban megjelent hirdetések tartal-
máért nem vállalunk felelősséget.

Hirdetésfelvétel, 
lapinformáció

Hálás szívvel mondunk köszö-
netet mindazoknak, akik édes-
anyánk és nagymamánk Darida 
Pálné temetésén részt vettek, sír-
jára koszorút és virágot helyeztek. 

Lánya, fia és unokái
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 •  Jogosítvánnyal rendelkező férfi 
munkatársat keresünk temetői mun-
kára, valamint összetett irodai mun-
kára női alkalmazottat. Jelentkezés 
személyesen fényképes önéletrajz-
zal: Gödöllő, Dózsa Gy. út 16.sz. alatt. 
06-30-478-3673
 •  Vagyonőri és recepciós munkakör 
betöltésére keresünk jól szituált fér-
fi munkaerőt. A munka mellékállás-
ban is végezhető. Érdeklődni mun-
kaidőben: 06-50-109-5110, e-mail: 
ertekesitem@gmail.com
 •  Gödöllői cukrászdába mosoga-
tó, takarító munkakörbe, munka-
társat keresünk! Érd: +36203220372
 •  Gödöllői telephelyünkre - Munka-
gépek és munkagép elemek fénye-
zésére keresünk kollégát, hosszútáv-
ra, jó csapatba. Tel: 06-20-233-0174; 
alfawintrade@gmail.com
 •  Gödöllői telephelyünkre - Karosz-
széria lakatost vagy lakatost kere-
sünk munkagépek elemeinek ja-
vítására, hosszú távra, jó csapatba. 
Tel: 06-20-233-01-74; alfawintrade@
gmail.com
 •  RENDEZVÉNYSZERVEZŐ munka-
körbe, teljes munkaidős kollégát 
keresünk. Főbb feladatok: rendez-
vények teljes körű megszervezése 
és lebonyolítása, kapcsolattartás a 
megrendelőkkel, új ügyfelek fel-
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kutatása, aktív részvétel a kastély 
programjainak kialakításában. El-
várások: rendezvényszervezés te-
rületen szerzett minimum 2 éves 
tapasztalat vagy szakirányú vég-
zettség, minimum középfokú vég-
zettség, jó kommunikációs készség, 
aktív középfokú angol nyelvtudás 
szóban és írásban, felhasználói szin-
tű számítógépes ismeretek (MS Of-
fice). Gödöllő vagy Gödöllő kör-
nyéki lakhely vagy „B” kategóriás 
jogosítvány előnyt jelent. Kötet-
len munkarend vállalása, három 
hónapnál nem régebbi erkölcsi bi-
zonyítvány. Amit kínálunk: családi-
as légkör, biztos munkahelyi háttér. 
Fényképes önéletrajzát motivációs 
levéllel a hr@kiralyikastely.hu e-mail 
címre várjuk.
 •  RENDEZVÉNYSZERVEZŐ ASSZISZ-
TENS munkakörbe, teljes munka-
idős kollégát keresünk. Főbb fel-
adatok: szerződések előkészítése 
és nyomon követése, kapcsolattar-
tás a megrendelőkkel szóban és írás-
ban, pontos, naprakész statisztikák 
készítése, pályázatok teljes körű ad-

minisztrációja. Elvárások: minimum 
középfokú végzettség, jó kommu-
nikációs készség, aktív középfokú 
angol nyelvtudás (legfőképp írás-
ban), felhasználói szintű számító-
gépes ismeretek (MS Office), három 
hónapnál nem régebbi erkölcsi bi-
zonyítvány. Amit kínálunk: családi-
as légkör, biztos munkahelyi hát-
tér. Fényképes önéletrajzát a hr@
kiralyikastely.hu e-mail címre várjuk.
 •  Bármilyen korú gyermek fel-
ügyeletét vállalja 3 gyermeket 
tisztességgel felnevelt értelmisé-
gi nő, Gödöllőn vagy környékén.  
Tel: +36-30-944-1024 

SZOLGÁLTATÁS
 •  FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 50 nyel-
ven, anyanyelvi, diplomás, gyakor-
lott szakfordítókkal, tolmácsokkal! 
Kedvezményes, áfamentes 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 akkreditált, nemzet-
közileg elismert, egynyelvű nyelv-
vizsga Gödöllőn az I.L.I. Nyelviskolá-
ban! Ugyanitt egyéni és kiscsoportos 
nyelvtanfolyamok kedvezményes 
díjon. Érdeklődni: I.L.I. Kft., 20/543-
1775, 20/556-2653, info@ili.hu 

 •  KERTGONDOZÁS. Bízza most rám! 
Fakivágás, sövényvágás, bozótir-
tás, fűnyírás, fűkaszálás. Füvesítés, 
gyepfelújítás, vegyszeres gyomirtás. 
Rotációs kapálás. Gyepszellőztetés. 
Metszés. Ágak, levelek elszállítása. 
Ereszcsatorna tisztítás. Kerttakarí-
tás. Kerítésfestés. Gépi permetezés. 
Kerti tavak tisztítása. Talajfúrás. 06-
30-747-6090 
 •  KÖNYVELÉS, cégalapítás, mun-
kabérszámfejtés, tanácsadás. Iro-
dák: Gödöllő, Szada. Elérhetőségek: 
0630-592-1856, zacsekne.danuta@
gmail.com
 •  VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZE-
RELÉS, fürdőszobák, régi fűtési 
rendszerek, vízvezetékek felújítá-
sa. CIRKÓK, GÁZKÉSZÜLÉKEK, KON-
VEKTOROK karbantartása felújítása, 
javítása. Tel: 06-20-9527-289, 06-28-
476-229 
 •  SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? 
Hívjon bizalommal, házhoz me-
gyek. Számítógép szerelés, rend-
szer és programtelepítés, vírusir-
tás garanciával. Hétvégén is! Tel: 
06-30-333-9201 
 •  DUGULÁS ELHÁRÍTÁS falbontás 
nélkül. Ázások csőtörések megszün-
tetése. Vécék tartályok csapok szi-
fonok cseréje. Csatorna kamerázás. 
VÍZSZERELÉS. 06-20-491-5089
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 •  REDŐNYJAVÍTÁS, GURTNICSERE 
akár 2 órán belül! Új redőny azon-
nal megrendelhető! Péter úr, 06-
20-3685-888 

 •   DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS 
NÉLKÜL. Tóth Tamás 06-70-502-5620

 •   TETŐFEDÉS Régi és új tetők javítá-
sa, tetőszerkezeti munkák, ácsmun-
ka, bádogos munka, ereszcsatorna, 
Lindab tetőfedés, lécezés, fóliázás, 
ereszdeszkák, madárdeszkák fes-
tése, palajavítások, kúpcserép leke-
nése, leszögelése. Bármilyen kisebb 
javításokat is vállalok. Nyugdíjasok-
nak 10% kedvezmény! 06-30-526-
8532, 06-70-362-7324 

 •   Építtetők, vállalkozók részére 
KÖLTSÉGVETÉS készítés. 06-20-
595-1100 

 •   BONTÁST vállalunk! A munkavég-
zés kézzel, ill. elektromos szerszámok-
kal történik. Beltérben: válaszfalak és 
burkolatok eltávolítása, szerelvények 
leszerelése, konyha és a fürdőszoba 
előkészítése a felújításhoz. Nyílászá-
rók kibontása. Kültéren: melléképü-
letek és kerti építmények teljes körű 
elbontása. Kerítések és járdák felsze-

OKTATÁS
 •  ANGOL és SPANYOL nyelvoktatást 
vállal FILMSZINKRON, könyvfordí-
tás, vizsgaelőkészítés és korrepetá-
lás területén jártas FIATAL, tapasz-
talt nyelvtanár. Tel: 06-70-559-3918 

 •  APÁN, ANGOL nyelvtanítást vál-
lalok Gödöllőn. Igény esetén ház-
hoz megyek. Tel: +36-30-944-1024

 •  MÉG NEM KÉSŐ felkészülni a kö-
zépszintű INFORMATIKA ÉRETT-
SÉGIRE! Ebben segít hatékony 
ONLINE módszerrel tapasztalt in-
formatikatanár. Jelentkezz a sike-
res vizsga érdekében: infotika.on@
gmail.com 

 •  MATEMATIKA korrepetálást, köz-
ponti felvételire, érettségire való 
felkészítést vállal szakmai tapaszta-
lattal rendelkező tanárnő. Online is. 
Tel: 06-70-408-5253

dése. Szolgáltatások: törmelék be-
zsákolása, kis mennyiség esetén el-
szállítása. Konténerek megpakolása. 
Kulturált munkavégzés. Hívjon biza-
lommal: Péter 06-20-266-0104

 •  HEGESZTÉSI MUNKÁK! Kerítések, 
korlátok fémszerkezetének elkészí-
tését vállaljuk. Nyíló kapuk gyártá-
sa és cseréje. Tel: 06-20-9463-409

 •   KERÍTÉSEK készítése és SZERELÉ-
SE! Drót, fa, fém kerítések készítése. 
Kész kerítésrendszerek felállítása. 
Kerítés lécek cseréje. Régi keríté-
sek BONTÁSÁT VÁLLALJUK. Tel: 06-
20-9463-409

EGÉSZSÉG
 •   GYÓGYPEDIKŰR, illetve szike men-
tes pedikűr! Fájdalom mentes kö-
römszabályozás! Gödöllő, Köztár-
saság út 37. 0620-452-4477
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UTAZÁS
 •  A megszokott magas színvonalon 
kirándulást szervezünk (HARIS) 2022 
február 4-én, pénteken. Disznóto-
ros étkezéssel egybekötve Domosz-
ló és környéke. Részvételi díj 13.900 
Ft. Jelentkezni és befizetni 2022 ja-
nuár 28-án 14-16 h között a Műv-ház 
kávézóban. Ondrik Jutka: 06-30-
311-1422 vagy tothneancika1420@
gmail.com 

ADÁS-VÉTEL
 •  Eltartható zöldség- és gyümölcsféle-
ségek a tőlünk megszokott szolid ára-
kon. Almafélék ládás tételben 200 Ft/
kg, sárgarépa 220 Ft/kg, zeller 300 Ft/
kg, burgonyaféleségek 150-170 Ft/kg, 
vöröshagyma 190 Ft/kg, lila és fehér 
hagyma 250 Ft/kg, fokhagymák 1200-
1700 Ft/kg, mák 1300 Ft/kg, babfé-
lék 660-1100 Ft/kg, Triticale takarmá-
nyozási célra 100 Ft/kg, napraforgó 
240 Ft/kg. Natúr, valamint sárgaré-
pás, céklás, tökös almalevek 1300 Ft/3 
l, 1700 Ft/5 l. UNIBOND BT. Gödöllő, 
Kőrösi Cs.S. u. 33. Tel: 06-28-432-941,  
06-30-406-5898
 •  RÉGISÉG. Pappné Szilvia szakbe-
csüs díjtalan kiszállással vásárol an-
tik bútorokat, festményeket, órákat, 
mindenféle szobrokat, vitrin dísz-
tárgyakat, ezüstöt (hibás és hiányos 

darabokat is), régi pénzeket, köny-
veket, bizsukat és ékszereket, bo-
rostyánt, mindenféle régiséget és 
HAGYATÉKOT. Legmagasabb áron 
vásárolunk első vevőként! Tel: 06-
70/942-0806, 06-70/603-7642

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
 •  AKKUMULÁTOR minden típusú 
gépjárműhöz szaküzletünkben vagy 
kiszállítással. Szolgáltatásaink: be-
szerelés, bevizsgálás, töltés-mérés, 
szaktanácsadás. Minőségi akkuk, új 
akciók. Gödöllő, Dózsa Gy. út 50. (Te-
metővel szemben) 06-30-536-4300, 
28/611-728 www.akkugodollo.hu 

MÉZ
 •  MÉZET közvetlenül a termelőtől, 
a Ludányi Méhészetből! Akác-, Vi-
rág-, Hárs-, Gesztenye-, Repce krém, 
Lépesméz, Propolisz és Virágpor 
kapható. 3 kg fölött házhoz szállít-
juk. 06-30-9891-721 
 •  Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME 
zárszalagos mézet közvetlenül a ter-
melőtől! Repce, Akác-, Hárs-, Akác-
hárs-, Napraforgóméz. 720 ml-es 
csavaros tetejű befőttes üveget 
cserébe elfogadok. Házhoz szállí-
tás. Szabó Méhészet Gödöllő, Lo-
vas u.3. 28/417-913 



•  cserepes lemez fedés
•  széldeszkázás
• bádogos munkák
• beázások javítása
•  tetőszerkezet, eresz- 

csatorna javítása, cseréje
Alpin technikávAl Ács Kapocs Építő Kft.

kedvező árAk! 36-30/919-4694

SZAKKÉPZETT   

           MESTEREKÁCS, TETŐFEDŐ 

AlAPTól

           A TETőig

gEnErÁl-

        kiviTElEzéS

BORKERESKEDÉS

2100  
GÖDÖLLŐ,  
Petőfi tér 13.

H-P: 10-19,  
Szo: 10-12


