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Válságos a hulladékgazdálkodás hely-
zete, tájékoztatta a képviselő-testületet 
Gémesi György, az Észak-Kelet Pest 
és Nógrád Megyei Regionális Hulla-
dékgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Önkormányzati Társulás elnöke a szep-
tember 20-ai ülés Egyebek napirendi 
pontjában. 

A 116 település hulladékkezelését el-
látó társaság 52 gépjárművéből a múlt 
hét szerdán 20 nem tudott munkába áll-
ni. A tavaszra ígért 9 helyett jelzett 8 sze-
métszállító gépkocsi sem érkezett még 
meg mostanáig. A válságstáb javaslata 
szerint a lomtalanítás elhalasztása után 
a zöldhulladék szállítását is ritkítani kell. 

Gyenes Szilárd, a Zöld Híd vezetője 
elmondta: 2012 óta forráshiány miatt el-
maradnak a rendszeres karbantartások, 
emiatt a múlt héten 20 járműt kellett ki-
vonni a munkából műszaki hiba miatt. A 
társaság a Nemzeti Hulladékgazdálko-
dási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt-től 
havonta 130 millió forinttal kevesebbet 
kap, mint amennyi a költségvetése.

(folytatás az 5. oldalon)
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Bár csak néhány napja fordult ősziesre 
az idő, alig több mint egy hónap van 
hátra novemberig, amikor már fagyok-
ra is számíthatunk. Ez az időszak kü-
lönösen sok munkát ad a hajléktalan 
ellátással foglalkozó szakemberek-
nek. Idén már a nyár végén megnőtt 
a közterületeken élőkkel, kukázókkal 
kapcsolatos lakossági jelzések száma. 
Az egyre gyakrabban előforduló, és 
a lakosság jelentős részét komolyan 
foglalkoztató jelenségről, valamint ar-
ról beszélgettünk Forrainé Murányi 
Judittal, a Gödöllői Forrás Szociális 
Segítő és Gyermekjóléti Központ ve-
zetőjével, hogyan lehet hatékonyan 
segíteni azoknak, akik a hajléktalan-
ként, napjaikat kukázással, koldulással 
töltik. 

– A hozzánk érkező információk 
alapján úgy tűnik, 
mintha az elmúlt 
időszakban megnőtt 
volna a hajléktala-
nok, kukázók száma. 
Ez valóban így van?

– Nem lettek többen, de a róluk szóló jel-
zések az utóbbi időben megszaporodtak. 
Épp ezért nem árt tisztázni: Ezek az embe-
rek nem akarják igénybe venni a szolgál-
tatásainkat. Pedig bejöhetnének a nappali 
melegedőre és az éjjeli menedékhelyre is.  
Kukázni sem kellene, hiszen a nappali me-
legedőn három fogásos meleg ételt is kap-
nának. Ezeket ingyen és bérmentve igénybe 
vehetnék a rászorulók. 

Az viszont tény, hogy az elmúlt időszak-
ban ide járnak kukázni, koldulni Bagról és 
más környékbeli településekről is.

– Lehet, hogy a gödöllői lakosság szo-
ciálisan érzékenyebb lett?

– Valószínű, és ez nagyon jó, hiszen így 
hozzánk is több jelzés fut be. De más részről 
kicsit visszafogottabbnak kellene lenni eb-
ben a kérdésben! Az lenne a legfontosabb, 
és akkor tudnának ezeken a rászorulókon 
a legtöbbet segíteni, ha ide irányítanák őket 
hozzánk. Nem az a célravezető, ha kint az 
utcai életet biztosítjuk számukra akár étellel, 
akár pénzzel! Mi az ellátást biztosítjuk, és 
segítünk nekik munkát találni, elhelyezked-
ni. Mindig van munkahely, ahol szívesen lát-
ják őket. Az ellátottaink nyolcvan százaléka 
dolgozik! Tévhit, hogy aki hajléktalan vagy 
szállón lakik, az nem tud elhelyezkedni. Leg-
alábbis itt, Gödöllőn ez nem jellemző. Aki 
szeretne munkát találni és megbecsüli ma-

gát, annak nagyon jók az esélyei a társada-
lomba való visszailleszkedésre.

Aki kíváncsi arra, milyen szolgáltatásokat 
és milyen körülményeket biztosítunk, azt 
arra bíztatom, bátran jöjjön be hozzánk és 
nézzen itt körül!

– Mi a különbség az éjjeli menedék és a 
hajléktalanszálló között?

– A hajléktalanok átmeneti szállásán, 
csaknem mindig telt ház van. Persze a la-
kók cserélődnek. Ha felszabadul egy hely, 
akkor azok közül költözhet be valaki, aki az 
éjjeli menedékhelyre jár. A szállón lényegé-
ben itt laknak az emberek. A legtöbbjük eljár 
dolgozni, de akinek nincs munkája, az 0-tól 
24 órában itt tartózkodhat. Az éjjeli mene-
dékhelyen pedig este 19 órától, érkezési 
sorrendben engedik be a kollégák az igény-
be vevőket. Reggel 9 órakor zár be az éjjeli 
menedékhely, de nem kell elhagyni az intéz-
ményt, mert nyit a nappali melegedő.

A nappali melegedőn van tisztálkodá-
si, kávéfőzési lehetőség, lehet tévét nézni, 
foglalkozásokat szervezünk az ide érkezők 
részére. Mindezek mellett a szociális és 
mentálhigiénés munkatársaink is számtalan 
segítséget nyújtanak, például viselkedés-
sel, pénzkezeléssel és konfliktuskezeléssel 
valamint higiénés szokásokkal kapcsolatos 
tanácsadás működik. Vannak olyan foglalko-
zások is, melyek más módon segítik az ellá-

tottaink visszailleszkedését a társadalomba. 
Ilyenek például a kirándulások. Idén voltak 
a lakóink itt a gödöllői kastélyban, a hatva-
ni kastélyban, a Terror Házában, a Medve-
parkban, Vácrátóton, a botanikus kertben és 
most készülnek Szentendrére a skanzenbe. 
De ők is szerveznek itt bent programokat, 
például bográcsozásokat, szalonnasütése-
ket. Szintén nagyon sokat segítenek azok a 
cégek is, akik munkát és ezzel esélyt adnak 
nekik. 

– Szintén rendszeresen visszatérő je-
lenség a koldulás, általában ugyanazzal 
a néhány személlyel találkozunk város- 
szerte. Sokan nem tudják megállni, hogy 
ne adjanak egy kis aprót … 

– Pedig nem kellene adni! Küldjék ide 
őket! A gödöllői rászorulók itt ingyen kapnak 
enni, ruhát, mindent, amire szükségük van. 
Nem kell koldulni senkinek! Aki aktív korú, 
annak el kell(ene) menni dolgozni. Azonban 
aki erre az állapota miatt nem képes, gond-
nokság alatt van, segélyből él – ami tudom, 
hogy nem sok – az itt, nálunk ingyen megkap 
mindent, amire szüksége van. És ha kevés is 
a segély, de azt is lehet megtanulni kezelni! A 
koldulásból szerzett pénz viszont – legyünk 
őszinték – alkoholra megy. 

– Nem először említi, hogy itt ingyen 
kaphatnak mindent. Kik jöhetnek ide? 
Kikből áll az ellátottak köre?

Minden segítséget Megkapnak a 
gödöllői rászorulók

Forrainé Murányi Judit
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Díjazták a vállalkozókat

– Minden olyan gödöllői rászoruló jöhet, 
aki a hajléktalanszálló, az éjjeli menedék-
hely vagy a nappali melegedő valamelyik 
szolgáltatását igénybe veszi. Az ellátásnak 
azonban több fázisa van. Aki ide bejön, akár 
az utcáról, az enni mindenképpen kap, igaz, 
egy elkülönített épületben. A közösségbe ak-
kor kerülhet be, ha hoz háziorvosi igazolást 
és leletet a tüdőszűrőből, hogy nincs fertőző 
betegsége. Ezek egy-két nap alatt elintéz-
hetők, ebben a munkatársaink segítenek. 
Mindezek mellett be kell tartani az intézmény 
házirendjét: nem lehet alkoholos állapotban 
bejönni (Itt mérlegelni szoktak a kollégák, 
és az egyén állapotától függően elkülönítik 
és fokozatosan engedik be, ahogy kijózano-
dott), hangoskodni, verekedni, szóval be kell 
tartani az együttélés szabályait. 

– Néhány héten belül beköszönt a hi-
deg idő. Mit tegyen az, aki hajléktalant lát 
közterületen?

– Fel lehet hívni bennünket a 06-28-513-
605-ös, vagy az 513-606-os telefonszámon, 
vagy emailben is lehet bejelentést tenni 
a forras.gyk@gmail.com címen. Az intéz-
ményben huszonnégy órában van szociális 
szakember, aki ilyenkor megteszi a szüksé-
ges lépéseket. Nemrég is kaptunk ilyen beje-
lentést. Sajnos, akiről értesítést küldtek, nem 
volt hajlandó bejönni.

– Mit tehetnek ilyen esetben, hogy rá-
bírják a rászorulót, hogy jöjjön maguk-
kal?

– A jogszabályokat be kell tartanunk, így 
lényegében csak szóbeli meggyőzést alkal-
mazhatunk. Nem kényszeríthetünk senkit 
akarata ellenére. Ez különösen télen nagy 
probléma. Ha beáll a hideg idő, vagy ha ki 
van adva a vörös kód – ami a kritikus időjá-
rási helyzetekre, a II. fokú meteorológiai ri-
asztás idejére, valamint mínusz 10 fok alatti, 
vagy nyáron plusz 27 fok fölötti napi közép-
hőmérsékletre vonatkozik – akkor rendsze-
resen a rendőrség segít megértetni velük, 
hogy itt nagyobb biztonságban vannak. De 
ekkor sem lehet senkit akarata ellenére be-
hozni. 

– És ha már az adományokról beszé-
lünk, hadd kérdezzem a véleményét egy 
új jelenségről! A lakosság részéről sok-
szor elhangzik, színesen vennék, ha len-
nének a közterületeken olyan dobozok, 
amikbe lehetne étel csomagokat kihe-
lyezni. Milyennek találja ezt az ötletet?

– A szándék szép, de több okból is elég 
veszélyes kezdeményezés. Elsősorban élel-
miszerhigiéniai szempontból aggályos. Nem 
véletlen, hogy mi is csak tartós élelmiszert 
fogadunk el. És ismét hangsúlyozom: Nincs 
rá szükség! Vannak nagyon jó, kontrollált 

élelmiszer adományozási formák. Ilyen pél-
dául az élelmiszer mentés, amivel nagyon 
sok rászoruló családnak segítenek. Ennek a 
fő szervezője a nagycsaládosok egyesülete 
és a palotakerti lakótelepen van a szétosztó 
hely.

– A Forrás mennyi munkatárssal látja el 
ezt a munkát?

– A hajléktalan ellátásban összesen hatan 
dolgoznak, de a teljes létszámunk – mivel 
mi, ugye, nem csak a hajléktalanokkal fog-
lalkozunk – harminchét fő. Ezt az elhivatott 
csapatot fogjuk most bővíteni.  Szeptem-
bertől ugyanis beindult az óvodai és iskolai 
segítő munka a köznevelési intézmények-
ben, amelynek az ellátása – mivel járásköz-
pont vagyunk – a mi feladatunk.  Ennek a 
lényege a gyermekek beilleszkedésének, a 
tanulmányi kötelezettségek teljesítésének 
segítése, az azt akadályozó tényezők feltá-
rása, a konfliktusok feloldása és a gyerekek 
veszélyeztetettségének kiszűrése. Hetven-
kilenc intézményben 21 ezer gyerek tartozik 
hozzánk. Ezer gyermekenként kell egy főt 
alkalmazni. Most ehhez keresünk szociális 
szakembereket. Ez lesz a következő időszak 
nagy kihívása. 

(kj)
(Az interjú teljes terjedelmében

a szolgalat.com oldalon olvasható.)

Szombaton délelőtt került sor 
a gödöllői Premontrei Iskola-
központ felújított részeinek 
megáldására és átadására.

A Premontrei 900 projekt 
során az iskolai fejlesztés 
első részeként megújult az 
A épület irodasora, elvégez-
ték a Norbertinum nyílászá-
róinak cseréjét, a B épület 
felújítását, jól felszerelt ter-
mészettudományi szaktan-
termeket alakítottak ki, új 
tantermeket hoztak létre, 
és sor került a tornacsarnok 
ablakainak cseréjére, az er-
dei sportcsarnok, valamint a 
sportudvar teljes felújítására, 

ami állami, rendi és iskolai 
forrásból valósult meg.

Az ünnepség vendége 
volt Soltész Miklós egyházi, 

nemzetiségi és civil társa-
dalmi kapcsolatokért fele-
lős államtitkár, aki méltatta 
a premontrei rend Gödöllőn 
végzett munkáját. 

Az épületeket Balogh 
Péter Piusz O. Praem. kor-
mányzó perjel áldotta meg, 
aki elmondta, s munkák jö-
vőre új kollégium építésével 
és az iskolaközpont melletti 
uszodának az iskolai hasz-
nálatba történő bevonásával 
folytatódnak.       KJ

Megújulás a preMontrei
iskolaközpontban

Kovács Istvánné és Falk László, az MG Falker GBBR Bt., valamint 
Mogyorósi Zsolt, a gödöllői Barkács Center ügyvezetője, tulajdonos-
társa és szakmai vezetője kapta idén a Gödöllő Vállalkozója díjat. Az 
elismeréseket Gémesi György polgármester adta át a Királyi Váróban 
rendezett ünnepségen.

Kovács Istvánné és Falk László több évtizede működtetik mezőgaz-
dasági termeltetéssel és vetőmag-nagykereskedéssel foglalkozó vállal-
kozásukat Gödöllőn, megélhetést biztosítva tucatnyi belsős és külsős 
munkatársnak. Ezen túlmenően mindketten tevékenyen részt vesznek 
Gödöllő társadalmi életében, támogatva annak kulturális és sportren-
dezvényeit, intézményeit és civil szervezeteit.

Mogyorósi Zsolt a gödöllői Barkács Center ügyvezetője, tulajdonos-
társa és szakmai vezetője. A Barkács Center jogelődje 1990-ben, akkor 
még egyéni vállalkozásban alakult meg Gödöllőn, aminek célja a helyi 
igények magas szintű, minél sokrétűbb kiszolgálása.              (kj)
(A rendezvényről bővebben a szolgalat.

com oldalon olvashatnak.)
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A képviselő-testület tíz igen, két 
nem szavazattal és egy tartóz-
kodással 2023. március 1-jéig 
gyakorolható vételi jog alapítá-
sáról szóló megállapodást ha-
gyott jóvá a balatonlellei üdü-
lőre a Villa Oliver Kft-vel. A kft. 
korábban megnyerte az üdülő 
célú ingatlan bérletére-üzemel-
tetésre kiírt kétfordulós ver-
senytárgyalásos pályázatot. A 
vételi jog gyakorlásának ellen-
értéke bruttó 217 millió forint.

Simon Péter Gellért képvi-
selő (Fidesz) az előterjesztés 
vitájában azt mondta, hogy 
szerinte az önkormányzati vá-
lasztásokhoz közeledve egyre 
inkább felgyorsul az ingatlanok 
értékesítése egy olyan telepü-
lésen, ahol az önkormányzat 
jelentős pénzügyi eszközök-
kel rendelkezik. Molnár Árpád 
képviselőtársával azt várták, fo-
galmazott, hogy az üdülő kima-
rad ebből a sorból. Az általa bot-
rányosnak tartott előterjesztés 
biztosan nem szolgálja Gödöllő 
érdekeit, állította és az azt meg-
szavazó képviselők olyan folya-
matot támogatnak, aminek gát-
jai lehetnének. Nemcsak azért 
kellene fellépni a lellei üdülő 
kiárusítása ellen, mondta, mert 
az e tárgyban született előter-
jesztések, szerződésjavaslatok 
nagy valószínűséggel akár bün-
tető törvénykönyvi tényállást is 
ki tudnak meríteni, hanem azért 
is, mert mindennek a gyerme-
kek a károsultjai. Arra kérte a 
polgármestert, inkább lassítsa 
az ingatlanok értékesítését.

Vajon tudja-e képviselő úr, 
hogy az üdülőben megforduló 
gyerekek hány százaléka gö-
döllői és az iskolák államosítása 
után hogyan alakult a számuk? 
– kérdezte Halász Levente 
(Gödöllői Lokálpatrióta Klub) az 
előtte szólót, majd elmondta, 
hogy az árat mindig a kereslet 
és a kínálat határozza meg. 
Mivel az ingatlanra nem 10, 12 
vagy 16 pályázó volt, hanem 
egy, nyilván azzal lehet megál-
lapodást kötni és a feltételek-
ben megállapodni, aki bérelni, 
üzemeltetni szeretné, vagy 
esetleg potenciálisan megvenni 
azt. A bérbeadás előtt évente 
25 millió forintot kellett az üdü-
lőre költeni. Az ingatlan értéke-
sítéséből befolyó pénzt szerinte 
hasznosabban tudja elkölteni a 
város Gödöllőn, mint amekkora 
közvetett haszon származhat 

a gyerekek üdülte-
téséből a Balaton 
mellett. 

Pelyhe József 
alpolgármester (Gö-
döllői Lokálpatrióta 
Klub) arra kérte Si-
mon Péter Gellértet, 
hogy gondolja át, 
önmagában az in-
gatlan értékesítés, 
mint egy folyamat, 
nem bűn. Gödöllőn 
az önkormányzat 
megalakulása óta 
vagyongazdálkodás zajlik. A 
lellei ingatlan értékesítésének 
gondolata mintegy tíz évvel ez-
előtt már felmerült. Ez az üdü-
lő szezonálisan működtethető. 
Gazdaságos üzemeltetéséhez 
olyan professzionális tudásra 
és kapcsolatrendszerre van 
szükség a Balaton környékén, 
amivel az önkormányzat nem 
rendelkezik.

Mit ért a képviselő úr bot-
rány alatt? Hányszor járt a lellei 
üdülőben? Tudja-e, hogy az ott 
nyaralt gyerekek hány százalé-
ka gödöllői, kérdezte a polgár-
mester.

Simon Péter Gellért azt vá-
laszolta, az a botrány, hogy az 
első jelentkezőnek odaadja az 
ingatlant a város és hasonló-
an minősítette a megállapodás 
feltételeit. Szerinte irreleváns, 
hogy a gyerekek hány száza-
léka gödöllői. Az ingatlant nem 
kell eladni, nincs ilyen kény-
szer az önkormányzatnál, hi-
szen kétmilliárd forintja van 
kötvényekben. Halász Levente 
hozzászólására pedig úgy rea-
gált, hogy képviselőtársa csak 
addig érez felelősséget a gye-
rekekért, amíg az iskolák szer-
vezetileg az önkormányzathoz 
tartoznak? Halász Levente visz-
szautasította ezt a feltételezést, 
hiszen ő azt kérdezte, – s erre 
nem kapott választ a fideszes 
képviselőtől – hogy mennyire 
csökkent le a gödöllőiek látoga-
tottsága azóta, hogy az iskolák 
állami kézbe kerültek.

Gémesi György polgármes-
ter sem kapott választ hason-
ló kérdéseire és Simon Péter 
Gellért azt sem árulta el, hogy 
életében valaha járt volna az 
üdülőben. Arra a városvezetői 
kérdésre sem felelt, hogy tud-
ja-e, mennyi pénzt vesz el az 
állam az önkormányzatoktól az 
iskolák fenntartásához.

Gémesi György viszont el-
mondta, hogy Gödöllő jövőre 
500 millió forint szolidaritási 
adót fizet az államnak. ÁFA-ban, 
járulékban, szolidaritási adóban 
idén 1,5 milliárd forint a város 
állami befizetése és 800 millió 
forint az állami támogatása. Az 
önkormányzat tehát nettó befi-
zető. A városnak van pénze, de 
nem tartalék pénze, mint Simon 
Péter Gellért állította, mert lekö-
tött összegeinek megvan a he-
lye a ciklusprogramban kijelölt 
feladatokra, még ha nem is áll 
rendelkezésre a teljes fedezet. 
A polgármester hozzátette: a 
fideszes képviselő felolvassa a 
fideszes kommunikációs műhe-
lyekben legyártott szöveget, az 
az ő dolga. Tény viszont, hogy 
az Erzsébet-utalvány bevezeté-
se óta a lellei típusú gyerektá-
boroztatásnak lejárt az ideje. Az 
állam tízezer szám ingyenesen 
viszi a gyerekeket táborokba. A 
lellei üdülőt igénybe vevőknek 
kevesebb, mint a húsz száza-
léka gödöllői (Azóta kérdésünk-
re Hatolkai Máté, a Kalória Kft 
ügyvezetője elmondta az elmúlt 
években már a 10 százalékot 
sem haladta meg – a szerk.) Az 
üdülő abban az életkorban van 
– épületei közel 30 évesek –, 
amikor el kell gondolkozni rajta, 
hogy tőlünk 200 kilométeres tá-
volságban lehet-e hatékonyan 
működtetni. A Kalória Nonprofit 
Közhasznú Kft-nek nem ez a 
rendeltetése. Nem tudja nye-
reségessé tenni az üdülőt, és 
nem azért, mert rosszak lenné-
nek a vezetői. Az önkormányzat 
évente 15 millió forintot költött a 
működtetési költségekre és 10 
milliót felújításra.

Az lenne a botrányos, hogy 
pályázatot írtunk ki és abban 
vételi ajánlatot lehetett tenni az 
üdülőre? Már 2007-ben is meg-
hirdettük, akkor is készítettünk 

ingatlanértékelést és most is. 
Akkor jött a pénzügyi válság, 
megváltoztak az ingatlanárak, 
nem értékesítettük az ingatlant. 
Most szeretnénk megtakaríta-
ni olyan működési költségeket, 
amelyek viszik a város pénzét. 
Azt a forrást, ami jórészt saját 
bevételekből ered, hiszen Gö-
döllőre nem jutnak „csoki pén-
zek”. Ide nem hozzák táskában 
a pénzt, önök nem segítettek 
sem az egészségügyi intézmény 
fejlesztésében, sem a vízelveze-
tésben, sem különféle pályázati 
források elnyerésében, szólt a fi-
deszes képviselőkhöz. Magunk-
nak kell megoldani a problémá-
inkat. S ha kicsit körülnéznek a 
városban, ha eljöttek volna a kö-
zelmúlt átadásaira, ahová meg-
hívást kaptak, látnák, milyen 
közösségteremtő fejlesztések 
valósultak meg 34 ezer ember 
komfortosabb környezete érde-
kében. Jogos igényük ugyanis 
az embereknek, hogy jól érez-
zék magukat. Gondolom, hogy 
az önök gyermekei is igénybe 
veszik majd a játszótereket, 
adott esetben a biztonságos ke-
rékpárutat. Fontos számunkra, 
hogy a gyerekek biztonságosan 
tudjanak kerékpározni a város-
ban még akkor is, ha az iskolá-
kat már nem az önkormányzat 
tartja fenn. Ez is biztosíthatja egy 
képviselő-testület hitelességét, 
sikerét, eredményességét egy 
ciklus végén. Egyébként most 
nem arról döntünk, hogy eladjuk 
a területet, hanem annak a felté-
teleit rögzítjük, hogy mi történik 
akkor, ha vételi ajánlatot kapunk.

Az előterjesztés vitáját zárva 
Gémesi György megköszönte 
mindenki észrevételeit és java-
solta Simon Péter Gellértnek, 
látogasson el Balatonlellére, 
készítsen fényképeket és gon-
dolja végig, amit az ülésen hal-
lott.         (l.t.)

Balatonlelle: Üléstermi hullámok
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(folytatás az 1. oldalról)
A Nemzeti Hulladékgazdálko-

dási Koordináló és Vagyonke- 
zelő Zrt. munkatársaival folytatott 
tárgyalások után is kevés a visz-
szaosztott pénz a szolgáltatás el-
látásához. Igaz, kaptak 130 millió 
forintot, a következő 3 hét túlélé-
sére. Ha ez a pénz elfogy, akkor 
nem tudnak bért fizetni a dolgo-
zóknak. Hihetetlen felelőssége ez 
azoknak, akik eldöntötték, hogy 
nem a társulás határozhatja meg 
a szolgáltatás árát. És újra lesz el-

lenőrzés is, pedig a költségek el-
számolása teljesen rendben van, 
hangsúlyozta Gémesi György.

A társulás az NHKV sok kéré-
sét elfogadta, mondta a továb-
biakban, például bevontak egy 
csomó rossz szállító járművel 
rendelkező alvállalkozót, akiknek 
19 éves gépeik vannak. Harminc 
embert azonnal fel tudnának ven-
ni a Zöld Hídhoz. A hulladékgyűjtő 
autók egy emberrel dolgoznak, 
akik naponta 11 tonnát mozgat-
nak meg.

– Azonnal kellene még 20 
gépjármű, ami egymilliárd forint. 
Nagyon nem szeretném, ha ka-
rácsonyra le kellene állítani a 
hulladékszállítást. Minden adatot 
megkaptak az érintett országgyű-
lési képviselők, akiket meghívtam 
az Ökörtelek-völgyi Regionális 
Hulladékkezelő Központba. A gö-
döllői választókerület képviselője 
újságban írta le, hogy nem kapta 
meg a meghívót, ami nem bizo-
nyult igaznak. Rendkívüli elnök-
ségi ülést fogok összehívni, amire 

újra meghívom majd a képvi-
selőket. Egyébként én vagyok az 
egyetlen Magyarországon, aki ezt 
el meri mondani szakmai alapon, 
szakmai érvekkel alátámasztva. 
Egyetlen fideszes polgármester 
nem mondja ezt el, bebújnak szé-
pen a függöny mögé, de előbb 
utóbb szembesülniük kell ezzel 
a helyzettel. A hulladékgazdálko-
dás kivéreztetése során először 
a szolgáltatás nagyságrendje 
csökken, másodszor a minősége, 
harmadszor pedig megszűnik a 
maga a szolgáltatás – mondta a 
testület ülésén Gémesi György.

(kj)

Veszélyben a zöldhulladék szállítása is

Nos, Vécsey László fideszes 
képviselő szavait nem kíván-
juk minősíteni, helyette álljon 
itt Hohn Krisztina képviselő 
asszony (Új Kezdet Párt) lap-
zártánk idején elhangzó fel-
szólalása, amelyben az elke-
rülő út mielőbbi megépítésére 
kéri a kormányt: 

„Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Ház! Megtisztelő felkérést, 
feladatot kaptam a sajtón 
keresztül Vécsey László fi-
deszes képviselőtársamtól a 
Gödöllőt elkerülő út építése tárgyában. A felkérést kissé fur-
csállom, hiszen úgy tudom, még nem fordult elő olyan, hogy 
egy a körzet által megválasztott egyéni országgyűlési kép-
viselő választókörzetét érintő kérdésben egy listás, ellen-
zéki képviselőt kér fel arra, hogy járjon el helyette. Bár 
én Baranya megyei vagyok, de országgyűlési képvi-
selőként feladatomnak tartom az ország bármely 
településének érdekeit képviselni, hiszen erre kap-
tunk felhatalmazást az emberektől. Így Gödöllőt is 
boldogan képviselem és a jövőben is számíthatnak 
rám. Mint azt bizonyára Önök is tudják, tapasztalják, a fővárosi agg-
lomerációs települések hatalmas átmenő forgalomnak vannak kitéve. 
Ez egyre inkább elviselhetetlenné teszi az ott élők életét. Dr. Gémesi 
György, Gödöllő polgármestere egy képviselő-testületi ülésen (melyre 
tudtommal Vécsey László képviselő is minden alkalommal meghívást 
kap – bár ő ezen meghívásoknak általában nem tesz eleget) tájékoz-
tatta a város vezetőit és a lakosságát a tarthatatlan helyzetről. Esze-
rint az M3-as autópálya túlterheltsége miatt a Gödöllőn átvezető főu-

takat az autópályától letérők, mintegy menekülőútként használva már 
napi szinten megbénítják az ott élők életét, közlekedését. Ezt csak 
fokozza, ha az autópályán baleset történik, vagy mint az elmúlt időben 
több alkalommal is, pályamunkák folynak. Polgármester úr az ülésen 
elmondta, levélben fogja Vécsey László segítségét kérni a tarthatat-
lan helyzet megoldása érdekében, amit még az első Fidesz-kormány 
alatt elkészült tervek alapján megépülő gödöllői elkerülő út jelentene. 
Igaz ebben az időben még Gémesi György képviselte a körzetet or-
szággyűlési képviselőként, és felszólalásaival sikeresen képviselte a 
térség településeit. Az akkori fideszes kormány, Fónagy János köz-
lekedési miniszter úr javaslatára az első 400 millió forintot a 2002-
es költségvetésben biztosította is. A bekövetkezett kormányváltás 
után ezt az összeget a költségvetésből törölték. 2008-ban, az akkori 
MSZP-s országgyűlési képviselő, Fogarasiné Deák Valéria javasla-
tára 2,7 milliárd forintot különítettek el erre a célra, amit a bekövetke-
zett világválság miatt sajnálatosan később visszavontak. A gödöllőiek 

bíztak abban, hogy a 2010-ben megválasztott, kormánypárti, fide-
szes képviselő, Vécsey László ígéretének megfelelően sike-
resen lobbizik ebben az ügyben és végre elindul az elkerülő 
út megépítése. Az immár harmadik alkalommal megválasztott 
képviselő számára úgy látszik, választókerülete már nem fon-
tos, hiszen Gémesi György polgármester úr testületi ülésen 
elhangzott tájékoztatója után az egyik sajtóorgánumban úgy 
reagált, Gémesi György, aki mindig csak szapulja a kormányt,  
miért nem Hohn Krisztina asszonyhoz fordul. Képviselő úr! 
Én a felkérésének ezennel eleget teszek, szívesen az élére 
állok ennek a feladatnak, hiszen mint volt polgármester, én 
is sokszor voltam olyan helyzetben, hogy nem kaptam segít-
séget körzetem országgyűlési képviselőjétől. De Államtitkár 
úr! Ugye ez nem azt jelenti, hogy Magyarországon a polgár-
mestereknek hallgass a nevük?! Ugye demokráciában nem 
fordulhat elő olyan, hogy ha egy település polgármestere 
megfogalmazza kritikáját a kormány valamely intézkedésé-
vel szemben, hiszen gyakorlatban tapasztalja a döntések 
következményeit… akkor a települése hátrányos megkü-
lönböztetésben részesül?! Gémesi György helyzete azért is 

sajátságos, mert egy önkormányzati szövetség elnöke, így 
több település problémáját is tolmácsolja. Tisztelt Ház! 

Jól tudjuk, hogy az autópályákat elkerülő átmenő for-
galom a települések életét ellehetetleníti. Ezt a prob-
lémát a településen élők és maguk a települések 
önállóan megoldani nem tudják. Gödöllő esetében 
csak a várost elkerülő út megépítése a megoldás, 
melyet, mint említettem, az első Fidesz-kormány 
is támogatott. Ez az elkerülő út nemcsak Gödöllő-
nek, hanem Szadának és Isaszegnek is segítséget 

jelent. Ezt képviselőtársam is tudja, hiszen nem csak országgyűlési 
képviselője e településeknek, hanem Szadának több cikluson keresz-
tül polgármestere is volt. Ezért sem értem a nyilatkozatát… Kérem a 
kormányt, hogy tegyen meg mindent annak érdekében, hogy ez az 
elkerülő út megépülhessen és ezzel megszűnjön az áldatlan állapot! 
Remélem, képviselő társam is tudja 
támogatni ezt a törekvést és partne-
rem lesz ennek megépítésében!”

Elengedhetetlen a Gödöllőt elkerülő út megépítése, péntek délutá-
nonként tarthatatlan a városra zúduló forgalom – jelentette ki a szep-
tember 20-ai ülés „egyebek” napirendi pontjában Gémesi György. 
Ezeken a napokon akár 55 ezer autó is áthaladhat az autópályán. 
Erre az lehet a megoldás, hogy ha a város képviselője felszólal a Par-
lamentben és sürgeti az elkerülő út megépítését, amelynek minden 
terve megvan már, és amit állami beruházásban kell megvalósítani.

2002-ben országgyűlési képviselőként erre 400 millió forintot ki tu-
dott lobbizni, folytatta, majd az új kormány ezt a pénzt elvette. Utána 
Fogarasiné Deák Valéria lobbizott ki 2,7 milliárd forintot az első sza-
kaszra, ezt pedig a válság vitte el. A jelenlegi képviselő úr 2018-ig egy 
mozdulatot nem tett azért, hogy ezt az utat megépítsék, mondta Gé-
mesi György, pedig az ő településének is kell. A többletforgalom, amit 
az autópálya a városra terhel, a mi polgáraink idegeit őrli, a mi útjain-
kat használja és itt okoznak balesetet. A következő testületi ülésre egy 
határozati javaslatot fogok előterjeszteni az elkerülő út megépítésé-
nek sürgetésére és minden fó-
rumon ezt fogom szorgalmazni. 
De ezt a képviselő úrnak kell el-
intéznie, ő tudja csak, mi nem.

A nemcsak Gödöllő, hanem a térség szá-mára is súlyos nehézséget jelentő prob-lémával kapcsolatban a sajtó megkereste Vécsey Lászlót, Gödöllő egyéni országy-gyűlési képviselőjét. Gémesi György pol-gármesternek a testületi ülésen elhangzott szavaira a fideszes képviselő így reagált: „Nyolc éve szapulja a kormány minden intézkedését, az én munkámat is igyek-szik minden módon lehetetlenné tenni Gödöllőn. Most pedig segítséget kér? El-érte, amit akart, saját ellenzéki 
pártjának képviselője bent ül 
az országgyűlésben, szö-
vetségesei körében… Miért 
nem Hohn Krisztina képvi-
selőasszonyhoz fordul?”

képviselő-testÜlet:  elkerÜlhetetlen  elkerÜlő

hohn krisztina

(A testületi ülésről bővebben a 
szolgalat.com-on olvashatnak.)
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Gyermekek alkotásai dí-
szítik a Művészetek Háza 
Ficak Galériáját, itt állították 
ki ugyanis a Gödöllői Érték-
védő Egyesület által meg-
hirdetett kalandtúrához kap-
csolódó alkotásokat, fotókat, 
rajzokat.
A játékot az VI. ArboFeszt alkalmá-
ból hirdették meg a gödöllői óvodá-
sok részére. A gyerekeket a városi 
rendezvényeken különböző játékos 
feladatokkal várták, amelyek célja 
az volt, hogy minél jobban megis-
merjék szűkebb pátriájuk értékeit.
A rendezvényen dr. Györfi Beáta, 
a játék ötletgazdája mondott kö-
szöntőt, majd Szűcs Józsefné, az 

egyesület elnö-
ke nyitotta meg 
a kiállítást.
Az eseményen 
a Zöld Óvoda 
óvodásai adtak 
vidám ünnepi 
műsort, majd a 
Chopin Zeneis-
kola népzene 

tanszakának növendékei, Kolozsi 
Emma és Schlik-Szabó Áron mu-
zsikáltak, őket követően pedig a 
Gödöllő Táncegyüttes ifjú művésze, 
Bulyáki Zoltán lépett fel.
A Kalandtúrán a gödöllői óvodák 
számtalan csoportja vett részt; kö-
zöttük ajándékokat sorsoltak ki.
Képgaléria: szolgalat.com és fa-
cebook.com/godolloiszolgalat

Szeptember 22-én rendezték meg a gödöllői 
piac hagyományos főzőversenyét, amelyen 
idén nyolc csapat „állt rajthoz”. A versengésben 
a Szivacs Brothers kaszálós levese bizonyult 

a legjobbnak – az első helyezettnek járó díjat 
Gémesi György polgármester adta át.A zsűri 
(dr. Nánási Éva, dr. Fábián Zsolt, Hatolkai 
Máté, Gyarmati Károly, Juhász Józsefné) a 
második díjat az Erdélyi Vándor Székelyek 
Körének (Kasza Ilona és családja) ítélte oda 
az általuk készített hagyományos, erdélyi töltött 
káposztáért. Harmadik helyezett lett a Halmo-
sék Étkezdéje, amely csülkös körömpörkölttel 
örvendeztette meg a bírálókat és a vásárlókat. 

Az eső és a hideg szél ellenére sok 
százan látogattak ki a versenyre. Az 
ételek és a rendezvény sikerét mi sem 

bizonyítja jobban, hogy az összes csapat bog-
rácsa és kondérja kiürült, azaz mindent elad-
tak, mire a zsűri kihirdette a végeredményt. A 
jó hangulatról Gödöllő Város Népi Zenekara és 
Fekete Zoltán, a Gödöllői Piac Kft. igazgató-
ja nótaelőadása gondoskodott. A főzőverseny 
kínálatát a Petőfi Sándor Általános Iskola sü-
tivására színesítette. (A rendezvényről még 
több fotó a szolgalat.com-on  és facebook 
oldalunkon)                                                  (ta)

Terülj-Terülj aszTalkám a 
főzőversenyen

A MAGyAR KERÉKPÁROS KLUB SZERVE-
ZÉSÉBEN SZEPTEMBER 20-ÁN, CSüTöR-
TöKöN BRINGÁS REGGELI VÁRTA A BICIK-
LIVEL KöZLEKEDőKET GöDöLLő TöBB 
PONTJÁN. 
A KERÉKPÁROS KöZLEKEDÉSRE öSZTöN-
Ző PROGRAM RÉSZEKÉNT VÁROSSZERTE 
MINTEGy HÁROMSZÁZ BICIKLISTÁT VEN-
DÉGELTEK MEG A SZERVEZőK.

KeréKpáros 
vendéglátás

ArboFeszt KAlAndtúrA 
Kiállítás A FicAK GAlériábAn
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Ízeltlábúak a Civil 
Házban 

Megnyílt a Duflex legújabb kiál-
lítása a Civil Házban. Ez alka-
lommal Bodonyi Nóra „Ízeltlá-
búak” című makrofotói kerültek 
az épület falára. A képek lehe-
tőséget adnak rácsodálkozni a 
természet gazdagságára, meg-
mutatják az állatvilág sokak által 
nem igazán kedvelt kedvelt tag-
jainak szépségeit. 
A kiállítást Danis János EFIAP/p 
fotóművész nyitotta meg. A ké-

peket október közepéig láthatják 
az érdeklődők. 
Fotók: Tóth Péter

Megnyitásának 65. évforduló-
ját ünnepelte pénteken a Me-
sevilág bölcsőde. A Kossuth 
Lajos utcai épület udvarán 
az intézmény egykori és mai 
dolgozói, valamint a régi és a 
jelenlegi bölcsisek és szüleik 

közösen emlékeztek meg az 
elmúlt hat és fél évtizedről. A 
vendégeket Pálfi Sándorné 
intézményvezető köszöntöt-
te, az ünnepi műsorban Var-
ga Lilla és Lencsés Balázs, 
valamint a bölcsőde munka-

társai közre-
működtek. A 
születésnapi 
torta felvágá-
sára Gémesi 
György pol-
gármes te r t 
kérték fel, aki 
el ismerően 
szólt az in-
tézményben 
folyó munká-
ról.         (b.j.)

Örömmel értesít-
jük Önöket, hogy a 
Gödöllői Egyesített 
Palotakert Bölcső-
de Mézeskalács Ház 
tagintézményében 
2018. szeptember 
1-től játszócsoport-
tal bővítettük szol-
gáltatásainkat.

Ezt a lehetőséget 
azoknak a szülőknek 
és gyermekeiknek 
(0-4 éves korig) ajánl-
juk akik egy közös já-
tékkal, beszélgetéssel 
teli színes délelőttöt 
szeretnének eltölteni 
bölcsődei környezet-
ben, akár a bölcsődei 
beszoktatást megelőzően. A szobában parajdi kristályos sóho-
mokozó használata is biztosított. Az itt eltöltött idő, a szabad já-
tékon túl tematikusan összeállított tevékenységekre épül, melyek 
igény szerinti rendszerességgel ismétlődhetnek. 
Szolgáltatásunkat hétfőtől péntekig, 9:00-12:00 óráig vehetik 
igénybe.
Díja: 1200 Ft/alkalom/gyermek, testvérek esetén 1000 Ft/alka-
lom/gyermek
Előzetes bejelentkezés szükséges: telefonszám: 06-28-422-072
Helyszín: 2100 Gödöllő, Premontrei u. 8. (parkolási lehetőség 
biztosított )
Szeretettel várjuk önöket!         Virágh Anita tagintézmény vezető

65 éves
a Mesevilág bölcsőde

TiszTelT szülők!
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A Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesü-
letének Gödöllői területi csoportja következő fogadóóráját október 
3-án, szerdán, 15-16 óra között tartja. 
Helyszín: Civil Ház, Gödöllő, Szabadság út 23.  
Bővebb információ:
mkmore.godollo@gmail.com, telefon: 06-30-295-2456
www.mozgasserultek.hu
Amiben tudunk a hozzánk fordulóknak segíteni:
- tagkönyv érvényesítése;
- információszolgáltatás ügyintézéséhez
„Lakás Akadálymentesítési Állami Támogatások” (LÁT) 
parkoló kártya, gépjármű adókedvezmény, autószerzési támogatás

Kedves Tagok, Mozgáskorlátozottak! 

A Körösfői-Kriesch Aladár 
Művészeti Alapítvány ismét 
várja a javaslatokat a neves 
művét nevét viselő díjra. 

Az 1997-ben létrejött alapít-
vány alapító okiratban meg-
fogalmazott célja és feladata 
Körösfői-Kriesch Aladár emlé-
kének ápolása. A gazdag szel-
lemi és művészeti hagyaték 
méltó megőrzése céljából az 
Alapítvány támogatja a művé-
szet bármely ágában tehetsé-
ges gödöllői fiatalok fej-
lődését, tehetségük 
kibontakozását. 
Ugyancsak célul 
tűzte ki a gödöl-
lői fiatalok mű-
vészeti oktatását 
kiemelkedő szín-
vonalon végző 
pedagógusok er-
kölcsi és anyagi elis-
merését.” A fentiek szel-
lemében évente egy, Gödöllőn 
élő 14-24 év közötti tehetsé-
ges fiatal, vagy a tehetséges 
fiatalok oktatását hosszabb 
ideje kiemelkedően végző 
személy díjazására kerül sor. 
Az Alapítvány Kuratóriuma 
által díjazásra legméltóbbnak 
tartott személy elnyeri a Kö-
rösfői-Kriesch Aladár Emlék-
plakettet és az azzal járó – a 
kuratórium döntése szerinti 

– pénzjutalmat. A Kuratórium 
döntésének kihirdetésére, az 
emlékplakett és a vele járó 
pénzjutalom átadására 2018. 
október 29-én (hétfőn) 18 
órakor, KöRöSFőI-KRI-
ESCH ALADÁR SZüLETÉSÉ-
NEK ÉVFORDULÓJA ALKAL-
MÁBÓL ünnepélyes keretek 
között kerül sor a Gödöllői 
Királyi Kastély Dísztermé-
ben. A díj elnyerésére érde-
mes személyre megfelelő in-
dokkal bárki javaslatot tehet. 

A javaslatnak tar-
talmaznia kell 

a javaslattevő 
nevét és cí-
mét, valamint 
a díjra java-
solt személy 
nevét, életko-

rát, lakcímét, 
fog la lkozásá t , 

munkahelyét, isko-
láját, valamint művészeti, 

illetve pedagógiai tevékenysé-
gének, eredményeinek bemu-
tatását. 

A javaslatokat 2018. szep-
tember 30-ig kell az ala-
pítvány címére eljuttatni: 
Körösfői-Kriesch Aladár 
Művészeti Alapítvány 2100 
Gödöllő, Kiss József utca 7. 

A körösfői Alapítvány 
felhívása 

Meghívó

A Gödöllői Török iGnác Gimnázium 
TiszTeleTTel meGhívjA Gödöllő város lAkossáGáT

október 6-án (szoMbat) 11 órára

A Gimnázium melleTTi Török iGnác-szobornál Az 
ArAdi vérTAnúk előTT TiszTelGő városi meGem-

lékezésre.
A koszorúzásrA A Gimnázium porTáján 

leheT jelenTkezni okTóber 6-án 10 óráiG.

Tel.: 06-28/420-380
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Az emlékek a legtöbb 
ember számára az idő 
múlásával válnak egyre 
fontosabbakká és érté-
kesebbekké. A gyermek-
kori és a kamaszkori 
emlékkönyvek legtöbbje 
elvész, a fotókon megőr-
zött arcokhoz pedig sok 
esetben már nem tudjuk 
hozzárendelni a neve-
ket, amikor évek, évtize-
dek múltán előkerülnek.  
Hogyan őrizzük meg 
mindazt, ami fontos?!

Lolly kezén ott csilingel minden, 
ami életében, és családja életében 
fontos szerepet játszott. Emlékkar-
kötője első medáljait édesanyjától 
kapta, akinek szintén az édesanyja 
kezdte el gyűjteni és ilyen különle-
ges formában megőrizni a legfon-
tosabb pillanatokat és érzéseket. 
A karkötőn ott csilingel mindaz, 
ami Lolly családja számára fontos 
és meghatározó volt attól a naptól, 
hogy nagymamája elhagyta Íror-
szágot és Amerika földjére lépett. 
Minden medálhoz egy-egy törté-
net tartozik, szeretetet, fájdalmat, 
kalandot, örömöt jelentenek a kar-
kötőn található figurák, amik három 
generációt kötnek össze, és két 
újabb nemzedék számára jelen-

tik a gyökereket, a 
családot, s mind-
azt, ami lehetősé-
get teremt a boldog 
életre. Lolly csak 
attól fél, a sok szép 
emlék a közeledő 
homályba vész.
Amikor kezdődő 
demenciát diag-
nosztizálnak nála, 
igyekszik tovább-
adni a történteket 
lányának Ardennek 
és unokájának La-

urennek, akik az évek során eltá-
volodtak a bolondos, mindig vidám 
asszonytól. Amikor hosszú idő 
után visszatérnek a michigani kis-
városba Scoopsba, rá kell döbben-
niük, jóformán semmit sem tudnak 
a szinte a városka jelképének szá-
mító, rendkívül népszerű Lollyról. 
Az együtt töltött idő alatt az idős 
nő megosztja velük a medálok tör-
ténteit, s ezek segítsgével ismét 
egymásra talál a három generáció. 
Arden és Lauren végre megisme-
rik családjuk történetét, és segít 
abban, hogy merjék vállalni valódi 
énjüket, és elinduljanak azon az 
úton, amelyen megvalósíthatják 
álmaikat. 
(Viola Shipman: Az emlékkarkötő) 

(ny.f.)

Katona Szabó Erzsé-
bet textilművész az 
egyik jelöltje a Prima 
Primissima díjnak, ma-
gyar képzőművészet 
kategóriában. A neves 
gödöllői művészt Kor-
niss Péter fotográfus, 
fotóriporter és Maurer 
Dóra képzőművész tár-
saságában jelölték a 
rangos elismerésre. 
Minden kategóriában 
három díjazott kap he-
lyet, az alapítvány Ku-
ratóriumának tagjai és a 
VOSZ kibővített elnök-
sége pedig titkos szava-
zással közülük választja 
ki a Primissimákat, ösz-
szesen tízet. 
A Közönségdíjas je-
lölt személye idén is 
SMS-szavazással dől 
el. Szavazni szeptember vége és december eleje között lehet, 
ennek részleteit hamarosan közzéteszik a www.primaprimissi-
ma.hu oldalon, valamint a Prima Primissima Facebook-oldalán.

A bAgoly könyvesbolt AjánlAtA

A múlt őrei 

Prima lett Katona-Szabó Erzsébet

Megkezdődött a jazz szezon a Ki-
rályi Váróban. Az évadot Jamese 
koncertje nyitotta meg. Az egyedi 
hangzásvilágú énekesnőt első al-
kalommal hallhatták Gödöllőn.  A 
műfaji korlátok közé nem szorítható 
előadás nagy sikert aratott. A jazz 
klub következő kocertjére október 
25-én kerül sor, amikor is egy dupla 
bemutató hallható. Fodor László 
ugyanis nem csak új albumának 
zenei anyagával, hanen egyben új 
zenekarral áll a közöség elé. A Les-

lie Fodor Swing Unit az 1930-as-
40-es évek Amerikájába repíti a kö-
zönséget, olyan közismert előadók 
nyomdokaiba lépve, mint Benny 
Goodman, Lionel Hampton. A ze-
nekarban a műfaj kiemelkedő ha-
zai művelői kaptak helyet, többek 
között az Amadinda ütóegyüttesből 
Holló Aurél, és a Hot Jazz Band-
ból ismert Bényey László is tagja a 
formációnak. Jegyek már kaphatók 
a Művészetek Házában, a Belváro-
si Jegyirodában.                        (b.j.)

király(i) jAzz esTek

Jegyek kaphatók: Művészetek Háza Belvárosi Jegyiroda. www.muza.hu
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Csányi István álma, hogy a 
dzsessz világában is híressé teszi a 
Királyi Várót, ahol vasárnap délután 
első főszereplője volt a Mészáros 
Beáta és L. Péterfi Csaba és ál-
tal elindított Két szék között című 

interaktív, beszélgetős, zenés mű-
sornak. S mint a session zenész, 
szaxofon művész, jazzénekes, 
tanár, zeneszerző és „jó ember”, 
elmondta, amit eddig elhatározott, 
azt mindig sikerült megvalósítania.
A kéthavonta jelentkező program-
ban a műsorvezetők – akiket ren-
dezőként és szereplőként is ismer-
nek a színházba járók Gödöllőn 
– valamint a közönség is adtak fel-
adatokat a művésznek. A meglepe-
tésvendégek Csányi István tanítvá-
nyai, ifj. Barabás András, Berkó 
Domokos és Braun Ádám voltak.
Amikor az alma leesik a fájáról, 
néha jó nagy félkört is leír a földön, 
de úgy is a fa közelében állapod-
hat meg. Végső soron az 54 éves 
Csányi István is teljesítette turai 
édesanyja kérését, bár nem közép-
iskolai tanár lett belőle, hanem a 
Chopin Zenei AMI-ban tanít.
Az aszódi gimnáziumból az érett-
ségi után a Filmgyárba került, ahol 
– mint ott Ábel Anita elnevezte – 
lóti-futi lett. De olyan szerencsével, 
hogy éppen Jancsó Miklós egyik 
produkciójának dolgozhatott. A film 
világával való ismerkedés olyan 
volt számára, mint egy űrutazás. 
Ezekben az években szerepelt ab-
ban a filmben, amiben megalakult 
Geszti Péter Jazz+Az zenekara. 
1985-től él Gödöllőn, s ekkor kez-
dett játszani szaxofonon. A HÉV-en 
tanult meg szolmizálni. 1995-től 

1999-ig volt a jazz tanszak hallga-
tója. Az egyik nap az ének szakra 
vették fel, a másikon a szaxofonra. 
Session zenészként nagyon sok 
formációval és szólóénekessel 
szerepelt és szerepel a színpadon. 

A legmagasabb csúcs-
nak azt tartja, hogy 
2013-ban négy estén 
át muzsikált az LGT-
vel a sportarénában. A 
nemzetközi porondon 
Quincy Jones a minta, 
a mérték számára. 
Csányi István 25 évi 
háttérzenélés után 

azonban mostanában elkezdett 
mozgolódni. Létrehozta a Saxop-
hone formációt, megjelenés előtt 
áll közös lemezük Myrtillel, akivel 
egy időben végzett a zeneakadé-

mián. Az újévet pedig együtt kez-
dik majd Gödöllőn, a szimfonikus 
zenekar évköszöntő koncertjén. Az 
szeretek lenni, ami vagyok – s elfo-
gadom a másik embert annak, ami 
– foglalta össze filozófiáját. A Királyi 
Várót csodálatos helyszínnek tartja 
és szívesen vállalta az itteni jazz 
klub vezetését. Azt tervezi, hogy 
minikoncerteket szervez, amiket 
világszerte elérhetővé tesz. Feltett 
szándéka, hogy egyszer majd egy 
világsztár is ide látogat. A Két szék 
között november 4-én folytatódik, 
Mészáros Beáta és L. Péterfi Csa-
ba vendége Herczenik Anna ope-
raénekes lesz.   
A rendezvényről bővebben:
szolgalat.com és facebook.com/
godolloiszolgalat

Két széK Között: 
Csányi istván, a „jó ember”



2018. szeptember 25.12 gödöllői szolgálat Kultúra

A Gödöllői Királyi Kastély Barátainak Egyesülete, a Gödöllői Királyi 
Kastély és a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ

Erzsébet királyné emlékére SZÍVLAPÁT
címmel vers- és prózamondó versenyt hirdet

A rendezvény „Az ifjúság éve Gödöllőn” tematikus évhez kapcsolódik. 
A versenyre ma élő, fiatal kortárs költők, írók (pl. a Szívlapát című an-
tológia szerzői) műveivel lehet jelentkezni.
Nevezni két műfaji kategóriában lehet:
I. kategória: megzenésített versek /korcsoportbontás nélkül 10-30 
éves korig/
II. kategória: vers- és prózamondás
• 10-12 éves korcsoport • 13-15 éves korcsoport • 16-20 éves korcsoport 
Vers- és próza kategóriában: 1 szabadon választott művet várunk.
A jelentkezéseket csak a témában választott művekkel tudjuk elfogad-
ni!  Az előadás időtartama nem lehet több 5 percnél!
Műválasztáshoz a városi könyvtárban segítséget nyújtunk.
Időpontja: 2018. november 24. szombat 9 óra
Helyszíne: a Gödöllői Királyi Kastély Barokk Színháza
Nagyszámú jelentkező esetén elődöntőket tartunk a Városi Könyvtár-
ban. Az elődöntőkön csak biztos szövegtudással lehet részt venni. A 
döntőbe a 30 legjobb produkció kerül!
Az elődöntők várható időpontjai: 2018. november 13., 14.,15.,16.
(az elődöntők beosztását a www.gvkik.hu oldalon tesszük közzé)
Nevezni lehet egyénileg, illetve az iskolákon keresztül a kitöltött jelent-
kezési lappal vagy online a következő felületen: https://goo.gl/forms/
M7NN3IgfPgLfhvqo2
A jelentkezési lapokat a városi könyvtár regisztrációján, vagy az is-
kolákban a felkészítő tanároknál lehet beszerezni, illetve a Könyvtár 
honlapjáról letölteni (www.gvkik.hu). 
A jelentkezés határideje: 2018. október 25., csütörtök, 18 óra
A jelentkezési lapokat – a választott mű másolatával- a Gödöllői Városi 
Könyvtár és Információs Központ regisztrációjára kérjük leadni, vagy 
online beküldeni.
További információ: Lakatos Györgyi, tel.: 28/515-533

Október első hetében is-
mét elárasztják a köny-
ves programok az orszá-
got, és természetesen 
Gödöllőt is. Idén a Csa-
ládok Éve jegyében telik 
a rendezvénysorozat, a 
gödöllői városi könyvtár minden 
korosztálynak kínál programot. A 
kisiskolások október 1-jén déle-
lőtt találkozhatnak egy népszerű, 
és mellesleg gödöllői meseköny-
víróval, a Kékmanó és a Marci 
sorozat alkotójával, K. László 
Szilviával a gyerekkönyvtárban. 
Ezen a héten hétfőn és kedden 
lehet előzetes jelentkezés után 
részt venni az ingyenes számí-
tógépes tanfolyamokon, melyek 
idén az internetezés és képszer-

kesztés világába kalauzolnak el. 
Október 4-én egy helytörténeti 
jelentőségű könyv bemutatójá-
ra invitálják a könyvtárosok az 
érdeklődőket, a Féltett kishazák 
sorozatban megjelenő könyv 
szerzője Szalai Attila újságíró, 
a könyv pedig Máriabesnyőről 
szól, a szerző szubjektív tolmá-
csolásában. A kötet bemutató-
ján részt vesz a szerző, a kiadó 
szerkesztője, Mezei Károly, va-
lamint Radnóti László újságíró. 
Október 7. vasárnap a családo-
ké lesz, hagyományosan ekkor 
rendezik meg a Könyves Va-
sárnapot, Ringatóval, Bábszín-
házzal, táncházzal, kézműves 
foglalkozásokkal. Ami újdonság 
ezen a napon, hogy idén nem 
csak a mamákra-babákra-gye-
rekekre gondoltak, de a papák 
számára is érdekes programokat 
kínálnak a Miújság V.An? ká-
vézó férfimegőrzőjében. A sok-
féle izgalmas esemény mellett 
az olvasók által legjobban várt 
programpont azonban mégsem 
a fentiek, hanem a Megbocsátás 
Hete, vagyis hogy egész héten 
késedelmi díj megfizetése nél-
kül lehet visszahozni régen lejárt 
határidejű, könyvtári könyveket, 
egyéb dokumentumokat.
A könyves programsorozat 
egyik nagyszabású eseménye 
lesz október 9-én kedden este 

18 órakor az Irka 10. 
születésnapja, és az 
ebből az alkalom-
ból kiadott jubileumi 
kötet bemutatója. A 
10 éves Irka hatodik 
könyvében összegyűj-

tötte a régi, jelenlegi és jövőbeli 
tagjainak írásait, az összesen 
46 szerző alkotását tartalmazó, 
színes képekkel illusztrált anto-
lógiát L. Péterfi Csaba mutatja 
be a közönségnek. A találkozó 
igazi bulihangulatban telik majd, 
legalábbis erre utalnak a műsor 
kiszivárgott részei: a publikál-
hatatlan fotókiállítás, a nyom-
dafestéket nem tűrő szövegek 
felolvasása, a nosztalgia fak-
torral átitatott sztorik, a címadó 

verseny a következő kötethez, 
valamint a Dadaista fogadás á 
la Irka.
Az Országos Könyvtári Napok 
másik fontos eseménye az Ifjú-
ság Évéhez is csatlakozó Ka-
maszhíd felavatása. A könyvtár 
több éves munkájának eredmé-
nyeként önkormányzati forrás-
ból, valamint NKA pályázatból 
megvalósuló új ifjúsági részleg 
október 5-én egész este-éjsza-
ka várja a fiatalokat Éjszaka a 
könyvtárban programsorozatára. 
18 órakor kezdődnek a prog-
ramok, lesz itt tetoválóművész 
kiállítása, diákírókörösök felol-
vasása, beszélgetés Vörös Pöty-
työs írókkal: On Sai és Róbert 
Katalin írókkal, improestet tarta-
nak a Clubszínházasok, bemu-
tatkoznak a különböző diákcso-
portok, lesz 3D nyomtatás, war 
game bemutató, Tűztánc show, 
fényfestés, fantasztikus irodalmi 
kvíz, csocsóbajnokság, Kokeshi 
baba bemutató és még rengeteg 
érdekes program. A Kamaszhíd 
hivatalos átadó ünnepségére ok-
tóber 12-én pénteken 16 órakor 
kerül sor, és ezzel zárul ez a tar-
talmas, és minden korosztályt le-
fedő programsorozat.         (gvkik)

erzsébeT királyné 
vers- és prózAmondó versenyVan aki soha nem bocsát meg. 

A könyvtárosok viszont igen!



Kultúra2018. szeptember 25. gödöllői szolgálat 13

Hagyományosan a kastély lovar-
dájában búcsúztatja a nyarat a Gö-
döllői Városi Fúvószenekar. Fúvó-
sainkra igencsak gazdag progam 
vár, ősszel két nagyszabású kon-

certet is adnak. Szeptember 29-én  
slágerekkel és különlegességekkel 
várja a közönséget a Gödöllői Vá-
rosi Fúvószenekar a Lovardában. A 
koncert első részében komolyzenei 

feldolgozások szólalnak meg, töb-
bek között két opera, Erkel: Dózsa 
György és Rossini a Sevillai borbély 
című operájának egy-egy népsze-
rű részlete. Az utóbbi Figaro áriá- 

ját Sápi Viktor tuba szólójaként 
hallhatják. 
A második rész a könnyűzenei 
műveké, többek között latin ame-
rikai egyveleg, az Earth Wind and 
Fire és Tom Jones dalainak fúvós 
feldolgozásai teremtenek majd ki-
válóhangulatot. 
A koncertet egy ABBA egyveleg 
zárja, ami egyben előre is vetíti a 
következő produkciót. 
Októberben ugyanis a Művésze-
tek Háza színpadán ismét látható 
és hallható lesz a tavasszal nagy 
sikerrel bemutatott ABBA Show. A 
svéd zenekar legnagyobb sláge-
reit felvonultató műsor két zsúfo-
lásig telt előadására szinte percek 
alatt elfogytak a jegyek, így már 
akkor kiderült, jelentős közönség 
igény van a duplázásra. Erre ke-
rül most sor október 20-án és 21-
én.  A két előadásra azonban már 
most is csak néhány jegy kapha-
tó.                                           (b.j.)

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY 

TrAnszpArens Terek
2018. június 30 - szeptember 31.

A vizuális művészetek különböző területein alkotó 
művészek a kiállítás alkalmából csoportokat alkottak 
és közös koncepció kidolgozása után hozták létre a metamorfózis gondo-
latkörére reflektáló projektjeiket. 
A helyspecifikus művek az átváltozás folyamatát jelenítik meg kint és bent, 
valóság és képzelet, tér és idő, anyag és forma viszonylatában. Helyszínek: 
Gödöllői Iparművészeti Műhely kiállítóterme és kertje, Remsey-ház kertje, 
Kálvária belső tere

A kiállítás Gödöllő tematikus évéhez, az Ifjúság évéhez kapcsolódik.
Támogató: Gödöllő Város Önkormányzata, Nemzeti Kulturális Alap

Cím: Gd. Körösfői u. 15-17., Tel./fax: 06-28/419-660, email: gimhaz@invitel.hu, www.gimhaz.hu

Slágerparádé a gödöllői VároSi FúVóSzenekar koncertjein
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A Gödöllői Kirchhofer SE tájé-
kozódási futói számára komoly 
izgalmakat hozó futamokkal 
zajlott le szeptember 15-16-án 
a Rövidtávú- és Sprint Váltó 
Országos Bajnokság Miskol-
con. A legnagyobb izgalmakat 
a 14 éves lányoknál szolgál-
tatták a gödöllőiek, ahol végül 
egyéniben Kiss Kamilla az 5., 
míg Gyurina Judit a 9. helyen 
végzett, míg a vegyes váltó egy 
másodperccel lemaradva a do-
bogós helyről, a negyedik lett.

A 14 éves lányok futamában ma-
gabiztos versenyzéssel jutott a 
két Kirchhofer SE versenyző az 
„A” döntőbe, ahol egy ponton hi-
bázott mindkét hölgy, ezen múlott 
a még jobb helyezésük.  
A Kiss Kamilla, Gyurina Judit, 
Tóth Benedek, Dobay Benedek 

(a képen, fotó: Ifj. Kiss György) 
összeállítású vegyes váltó tagjai 
közel álltak ahhoz, hogy a Sprint 
Váltó Országos Bajnokságán fel-
állhassanak a dobogóra, de vé-
gül egy másodperc hátránnyal ért 
célba a váltó utolsó tagja a bron-
zérmes Tabáni Spartacus mögött, 
ezzel a negyedik helyet érte el 25 
váltó közül a miskolci ob-n.

A GKSE egyéni versenyzői-
nek eredményei: N14E-B dön-
tő: Székely Lili 7., Pintér Petra 
17, Abrán Csenge 18.; N16E-A 
döntő: Nagy Zsófia 12., Barta 
Regina 16., Kiss Boglárka 19. 
hely; N16E-B döntő: Székelyhi-
di Kata 3. hely; N16E-C döntő: 
Szilágyi Zselyke 2. hely; N21E-A 
döntő: Bardon-Kinde Vanda 
11., Dékány Szilvia 17., Dékány 
Andrea 22. hely; N40A-A döntő: 

Dudokné Székelyhidi Melinda 
22. hely; N45A-A döntő: Katona 
Csilla 22. hely; N45A-B döntő: 
Nagyné Simon Ágnes 2. hely; 
F14E-A döntő: Tóth Benedek 
11, Dobay Benedek 14 hely; 
F14E-B döntő: Fóris Dávid 22. 
hely; F14E-C döntő: Dudok Bá-
lint 1. hely; F14E-D döntő: Csá-
szár Arzén 3., Fóris Ádám 6. 
hely; F16E-B döntő: Tóth And-
rás 18., Finta András 22. hely; 
F40A-A döntő: ifj. Kiss György 
9., Gyurina Szabolcs 10., Nagy 
József 19. hely; F45A-A döntő: 
Tóth László 11. hely; F45A-B 
döntő: Dobay Zsolt 12. hely; 
F50A-A döntő: Szitter Attila 18. 
hely
Váltó eredményeink: V18: Nagy 
Zsófia, Tóth András, Tóth Már-
ton, Kiss Boglárka összeállítású 
csapat 13. hely; V21: Dékány 

Szilvia, Ivaskó György, Bar-
don-Kinde Vanda, Dékány And-
rea 18. hely; V105: Tóth László, 
Dudokné  Székelyhidi Melinda, 
Ifj. Kiss György 15. hely; V135: 
Dobay Zsolt, Katona Csilla, 
Dudok Csaba 27. hely, Szitter 
Attila, Dr. Bay-Fodor Boglárka, 
Gyurina Szabolcs 28. hely. -kgy-

tájékozódási futás – Rövidtávú- és spRint váltó oRszágos bAjnokság

egy másodpercre a dobogótól a váltócsapat

A gödöllői Saino Karate-Do SE 
karatékái az elmúlt hétvégén a 
Magyar JKA Karate Szövetség 
országos versenyén vettek 
részt Mogyoródon, amelyen 
összesen hét éremmel gazda-
godtak Ács Tibor tanítványai.

A versennyel a magyar szövetség 
Tanaka Masahiko sensei 25 éves 
munkáját köszönte meg, melyre 
közel 20 karate klubból 
érkeztek versenyzők. A 
Saino SE versenyzői kö-
zül Kelemen Csaba for-
magyakorlatban (Kata) 
és kötött küzdelemben 
(Kumite) aranyérmet, 
míg szabad küzdelem-
ben ezüstérmet szerzett, 
Koncz Bence formagya-

korlatban és kötött küzdelemben 
is ezüstérmes lett, míg Kelemen 
András és Lauber Zille Viola 
formagyakorlatban lett második 
saját korcsoportjában (Fotón az 
érmesek és edzőjük). 
A csapat tagjai voltak még: Lo-
vász Nóra, Berényi Tamás, 
Kelemen Botond, Szatlóczki 
Vidos, Rátonyi Gellért, edző: 
Ács Tibor.                      -át-

küzdőspoRt – ii. shokukAn kupA oRszágos kARAte kupA

Hét éremmel zárt a saino karate-do se

Az olaszországi bibionei Be-
ach Volley Marathonnal zárult 
a strandröplabda-idény, ahol 
a szép számú magyar küldött-
ség között megtalálhattuk a 
gödöllői vagy egykori gödöllői 
strandröpiseket is.

A Bálint Melinda, Háfra Domini-
ka és Szabó Dorottya (a képen)
alkotta trió nagyjából kilencven 
csapat között végeztek az első he-
lyen, a torna történetének első ma-
gyar aranyérmét megszerezve. A 
győztes hármasnak komoly gödöl-

lői érintettsége van, hiszen előbbi 
a Penta-Gödöllői RC strandröp-
labdázója, míg utóbbi kettő ugyan 
az ÓSSC színeiben versenyez, de 
mindketten a város szülöttjei és 
klubunkban ismerkedtek meg a 
sportág alapjaival. A GRC továb-
bi versenyzői közül Jánossy Bá-
lint ért el negyedik helyet éppen 
Háfrával és Szabóval, valamint 
Bagics Bencével a vegyes né-
gyesek között, míg a női trióknál 
Czene Adrienn és Győri Panna 
– Harmat Borbálával kiegészít-
ve – végeztek az ötödik helyen. 
Az augusztusban még a GRC-vel 
bajnoki címet nyerő Lutter Eszter, 
Szombathelyi Szandrával páros-
ban bronzérmes lett, míg Háfra és 
Szabó itt ötödik helyen végzett.

(forrás és fotó: grcvolley.hu)

stRAndRöplAbdA – nyáRi finálé bibionébAn

szezonzárás gödöllői győztesekkel 



sport2018. szeptember 25. gödöllői szolgálat 15

A Tápiószecső vendége volt és 
presztízscsatát nyert a Gödöl-
lői SK a megyei I. osztályban, 
Pozder Nenad csapata 1-0-ra 
verte idegenben az egykori 
gödöllői edző, Szász Ferenc 
együttesét. A megye három-
ban 2-2-es döntetlent játszott 
a GEAC, míg a legalsóbb, IV. 
osztályban 4-1-re kapott ki a 
GSK II.–Szada.

A gödöllői fiatalok nagy küzde-
lemben nyertek igazi presztíz-
csatát, ezzel 15 pontos a csapat 

és a harmadik helyet foglalja el 
a tabellán hat mérkőzést köve-
tően. A párharc pikantériája volt, 
hogy a gödöllői kispadon ülő 
Pozder Nenad több évet töltött 
játékosként a szecsői csapat-
ban, míg a hazaiak edzője az a 
Szász Ferenc, aki mindkét csa-
patban játszott aktív korában, 
míg a gödöllői kispadot egy kis 
vecsési kitérő után váltotta a tá-
piószecsőire nyáron.

Pest megyei I. osztály, 6. for-
duló: Tápiószecső FC – Gödöl-
lői SK 0-1 (0-1) Gól: öngól.

Hátország – GEAC iksz, GSK 
kettő zakó

A GEAC az utolsó percben szer-
zett góllal mentette 2-2-es dön-
tetlenre és tartotta hazai pályán 
az egyik pontot az Úri KSK ellen 
a megye háromban, míg a GSK 
II.-Szada, szintén hazai pályán 
4-1-re kapott ki a Mogyo-
ród FC második számú 
alakulatától. Az „egye-
temisták” négy ponttal a 
13. helyen, míg a GSK 
kettő hat ponttal az 5. 

helyen áll csoportjában.
Pest megyei III. Keleti-csoport, 
6. forduló: GEAC-SZIE – Úri 
KSK 2-2 (1-1) Gödöllői gólszer-
zők: Kapdebo Lóránd, Bánki 
Edömér.

Pest megyei IV. Keleti-csoport, 
4. forduló: GSK II.-Szada – Mo-
gyoród FC II. 1-4 (1-2)
Gödöllői gólszerző: Szabó 
László.          -ll-

lAbdARúgás – háRom meccs, négy pont
presztízscsatát nyert a Gsk 

PROGRAMAJÁNLÓ
Pest megyei I., 7. forduló

Szeptember 29., szombat 16 óra
Gödöllői SK – Vecsés FC

(Táncsics M. úti Sportcentrum)

Két éremmel, valamint egy 5. hely-
lyel zárta a Gödöllői Judo Klub a 
Pakson megrendezett 37. Atom 
Kupa Diák A, B, ORV, Köves László 
emlékverseny, illetve Diák C Ma-
gyar Kupa versenyét.

Szádvári Zoltán tanítványai közül 
a dobogó legfelső fokára állhatott 
fel Püspök Zsombor, harmadik lett 
Krakóczki Máté, míg az ötödik he-
lyen végzett korcsoportjában Pocsai 
Levente.                 -lt-

judo – XXXvii. Atom kupA

két gödöllői judós érem

Hibátlan hétvégén vannak túl 
a Gödöllői KC csapatai. Bar-
tos Gábor felnőtt fétfi együt-
tese végig vezetve nyert Du-
nakeszin 23-22-re, az ifisták 
gólparádét rendezve 51-24-re 
oktatták a pásztói fiatalokat, 
míg a gödöllőiek serdülő csa-
pata Móron nyert 41-21-re.

Az NB II-ben szereplő 
felnőttek két fordulót kö-
vetően, hibátlan mérleg-
gel négy ponttal a tabella 
második helyét foglalják el 
csoportjukban, az ifisták a 
harmadik, míg a serdülők 
az első helyen állnak két 

játéknapot követően.
NB II. Északi-csoport, 2. for-
duló: VS Dunakeszi – Gödöllői 
KC 22-23 (10-15)
Utánpótlás eredmények, Ifjú-
ságiak: Pásztó KC – Gödöllői 
KC 24-51 (13-28); Serdülők: 
Móri KSC – Gödöllői KC 24-41 
(13-25)                      -tt-

kézilAbdA – hibátlAn gkc-s hétvége
dunakeszin is nyert a Gödöllői kC

PROGRAMAJÁNLÓ
NB II. Északi-csoport., 

3. forduló
Szeptember 30., vasárnap15 óra

Gödöllői KC – MAFC
(Hajós A. iskola tornaterme)

Vereséggel kezdte a szezont 
a Gödöllői Sakkbarátok má-
sodik formációja, akik a Pest 
megyei sakk csapatbajnokság 
első játéknapján Visegrádon 
kaptak ki 4-1-re.

Pest megye I/A, 1. forduló
GSBE II. – Visegrád 1-4
Győzött: Törőcsik J.; Vesztett: 
Kőszegi L., jr. Pervai L., Fehér 
M., Mohácsi G.

-vb-

sAkk – gsbe veReség A RAjton

Évadnyitó horgászversenyt 
tartott a Pelikán Horgász 
Egyesület felnőtt és gyermek 
kategóriában.

A gyerekeknél Kékesi Ben-
ce (Damjanich iskola tanulója) 
nyert, második lett Veress Már-

ton (Hajós), míg a harmadik 
helyen végzett Hegedűs Alex 
(Montágh). A felnőtteknél Hor-
váth Zsolt lett az első, meg-
előzve Bakonyszegi Sándort 
és Bese Józsefet a dobogón. 
A díjakat a Pelikán HE elnöke, 
Gerőfi László adta át.           -lg-

Horgászat – Horogra akadtak

évadnyitó pelikán He verseny
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Bizonyára már többen tapasztaltuk, hogy őszi esté-
ken látszólag minden ok nélkül fáradhatatlanul ugat 
a kutyánk. Ennek olyan egyszerű oka is lehet, hogy 
betévedt egy kedves kis sündisznó a kertünkbe. 
Mindenki számára szívesen látott vendég, hiszen éj-
szakai sétái alatt a kertünkre káros rovarokkal, boga-
rakkal táplálkozik. Mit tehetünk azonban, hogy tüs-
kés segítőnk valóban jól érezze magát nálunk?
Ha trágya helyett újrahasznosított komposztot hasz-
nálunk, az nem csak, hogy nem veszélyes semmi-
lyen állatra, de még téli kuckót is biztosíthat sünink 
számára. Szívesen veszi azt is, ha egy borulásmen-
tes edényben friss vizet helyezünk ki neki. Ha kerti 
munkánk során egy sünfészekre bukkanunk, takar-
juk vissza gondosan, és próbáljuk távol tartani on-
nan kedvenceinket is. 
Amennyiben azt tapasztaljuk, hogy tüskés vendé-
günk nem talál magának elegendő élelmet, megkí-
nálhatjuk őt alutasakos macskaeledellel is. Nagyon 
fontos ugyanis, hogy a sünik jól felhízzanak, mielőtt téli álmukba merülnek. Az átmeneti felmelegedések miatt sajnos korábban 
is felébredhetnek. Ez nagyon veszélyes rájuk, hiszen a további fagyok a vesztüket okozhatják, illetve a fagyott talajon szinte 
alig találnak élelmet maguknak. Ekkor mindenképp helyezzünk ki számukra bőséges eledelt, hogy segítsük túlélésüket.
Bármennyire is cukinak találjuk a kis sündisznókat, ne felejtsük el, hogy vadállatokról beszélünk, akik bolhát, kullancsot is 
terjeszthetnek, így ne próbáljuk befogni őket. Házi tartásra a fehér hasú afrikai törpesünök alkalmasak. 
Ha tudomásunkra jut, hogy egy süncsalád költözött be hozzánk télire, úgy legyünk nagyon körültekintőek. Avarégetés előtt 
ellenőrizzük, hogy a kis tüskések nem tartózkodnak e abban a kupacban, amit épp el szeretnénk tüzelni. Kertünk elvadultabb, 
gazosabb részeit is nézzük át, mielőtt fűnyíróval nekiesünk, s ha találunk pár apróságot, tessékeljük őket el onnan.
Egy kis odafigyeléssel egész közeli barátságot köthetünk kertünk vendégeivel.

Állattartással kapcsolatos eszközöket és felszereléseinket keresse üzletünkben 
(2100 Gödöllő, Kenyérgyári u.2.) és webáruházunkban (www.vetashop.hu).

Az őszi kert vendégei: sündisznók

Noha egyformán hasznosak, a da-
razsakat utálja, a méheket szereti 
az emberek többsége – állapította 
meg egy brit tanulmány. Az írás 
szerzői szerint a megkülönbözte-
tés méltánytalan, ezért kampányra 

lenne szükség, hogy a darazsakról 
alkotott negatív képen változtassa-
nak, és ugyanolyan intézkedése-
ket kell tenni a védelmükben, mint 
a méhekért.
A felmérést 46 ország 750 lakója 
körében végezték. Az eredmények 

azt mutatják, a darazsak a „legke-
vésbé kedvelt” rovarok közé tartoz-
nak – írta a BBC.
A résztvevőktől azt kérték, értékel-
jék a rovarokat -5 és +5 között egy 
tízes skálán. A túlnyomó többség a 

méheket +3-ra vagy annál többre, 
a darazsakat -3-ra vagy annál ke-
vesebbre értékelte annak alapján, 
hogy milyen érzést vált ki belőle a 
rovar.
Amikor arra kérték őket, keresse-
nek szavakat, amelyek a méhek-

kel kapcsolatosak, a leggyakoribb 
szavak a méz, a virágok és a be-
porzás lettek. A darazsakról legin-
kább a szúrás, a bosszantó és a 
veszélyes szavak jutottak a több-
ség eszébe.

A darazsak azonban éppúgy bepo-
rozzák a virágokat, és elpusztítják 
a kártékony rovarokat.
A kutatást vezető Seirian Sumner, 
a University College London tudó-
sa szerint az a probléma, hogy a 
darazsaknak „rossz a sajtója”, a 

közvélemény nyűgként tekint rá-
juk, pedig fontos ökológiai szerepet 
játszanak. „Bár azt gondolnánk, a 
sörünket vagy a lekváros kenye-
rünket akarják, sokkal inkább ki-
sebb rovarok után kutatnak, hogy 

elvigyék a fészkükbe, és etes-
sék vele az utódaikat” – mondta 
Sumner.
Azt is feltárták, hogy alig folyt 
kutatás a darazsak kedvező 
környezeti hatásairól. Elemzé-
sük során 37 év méhekről szó-
ló és 16 év darazsakról szóló 
tudományos munkáit nézték át. 
A 908 tanulmánynak csak 2,4 
százaléka vizsgálta a darazsa-
kat, 97,6 százaléka a méheket.
Méhekről és darazsakról szó-
ló tudományos konferenciák 
kivonatait elemezve arra jutot-
tak, hogy a 2543 előadás 81,3 

százaléka foglalkozott méhekkel. 
A kutatások hiánya a darazsak 
védelmének kidolgozását is aka-
dályozza, pedig számuk csökken a 
klímaváltozás és az élőhelyek zsu-
gorodása miatt.              
                (hvg.hu)

Miért van az, hogy a méheket csípjük, a darazsakat meg nem?
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A gyepmesteri tevékenységhez kapcsolódó telefonszámok (Gödöllő közigazgatási határain belül):
kóbor ebek bejelentése: 06-70-648-0200, naponta 8-18 óráig 

Gyepmesteri telep: 06-70-648-0020, munkanapokon 7-16 óráig
állattetem bejelentés: 06-30-303-3041, naponta 8-20 óráig

öcsi: Másfél éves kan kutyus. 
Rendkívül tanulékony, a gyerekkel 
és más kutyákkal is nagyon barát-
ságos.

kagi: Ivaros, 3 éves kan. 
Nagy termetű, kiváló házőrző 
típus. Okos, emberbarát.

peti: 4 éves, ivaros kan. Jó házőr- 
ző, két hét intenzív foglalkozás 
után elfogadja új gazdáját. Olyan 
gazdajelöltek jöhetnek szóba, akik 
kitartóan tudnak foglalkozni vele, 
amíg örökbe adható lesz.

Hétvégén is nyitva tartó 

állatorvosi rendelő

Szeptember 29-én 
szombaton 
10-12 óráig

Isaszegi 
Kisállatrendelő

Isaszeg, 
Ady Endre u. 1.

Rendel: 
dr. Michalik László

állatorvos
Telefonszám: 

06/20-981-3100

Kertet tulajdonképpen minden-
ki a látvány miatt épít. Ám most 
a nagy őszi szezon kezdetén 
nem árt tisztában lenni egy- 
két trükkel, ami növelheti vagy 
csökkentheti a kertünk méretét. 
A nagyobb kertekben a per-
spektíva törvényszerűsége mi-
att a párhuzamos vonalak ösz-
szefutni látszanak, de a kisebb 
kerteket is optikai trükkökkel 
nagyobbá, hosszabbá vará-
zsolhatjuk. 
Nem kell megijedni, mert ez 
meglepően egyszerű feladat. 
Ahhoz, hogy hosszabbnak 
érezzük a kertet, a ház köze-
lébe magasabb, majd ahogy 
távolodunk a háztól, egyre ala-
csonyabb növényeket válasz-
szunk.
Minden kertnek van egy irányvona-
la, ami tulajdonképpen azt jelenti, 
hogy azt a vonalat kell néznünk, 
amit általában, ha kinézünk az ab-
lakon mindig megtekintünk, amin 

végigsiklik a szemünk. Ezt a vonalat 
ezzel a trükkel lehet erősíteni a teret 
hosszítani. 
Másik nagyon egyszerű, de hatásos 
trükk a színekkel való játék. Ha a 
legélénkebb színű virágokat a ház 

közelébe ültetjük, s attól a kert 
legtávolabbi felé távolodva, 
fokozatosan halványabbakat, 
hosszabb és rejtelmesebb ha-
tást fogunk elérni. 
Azzal is tudunk csalni, hogy ha 

a kertünket úgy alakítjuk ki, hogy 
nem lesz átlátható azonnal, hanem 
fokozatosan lehet felfedezni. 

Ebben nagy segít-
ség, ha kanyargós 
ösvényeket épí-
tünk, boltíveket, 
pergolákat, nö-
vénycsoportokat 
telepítünk, hogy 
az abba látogatót 
ezeken keresztül 
vezessék el a kert 
rejtett zugaiba és 
mindig kapjon fel-
fedeznivalót.
Így azt a látszatot 
keltjük, hogy, még 
mindig nem tárult 
fel a kert teljes mi-
voltában. 
A zegzugokba ér-
demes elhelyezni, 
padot, tavacskát, 

szökőkutat, szobrot, sziklát, bármit, 
ami felfedeznivaló elem. 
A tavacska, legyen az bármilyen 
apró, szintén nagyobbnak láttatja a 
teret, annak valós méretétől, mert 
minden irányból maga felé vonzza 
a tekintetet. 
Plusz csalásként, ha kicsi a kertünk, 
úgy telepítsük az előtérbe, hogy a 
medencéjének hosszanti vonala, 
azonos legyen a kertével. 
Szó volt már róla, de egy jól elhe-

lyezett tükör a kertben ( pl. boros-
tyán között) szintén megnöveli a 
kert hosszúságát, de a kerti tó mellé 
elhelyezve a növények között visz-
szatükrözi a víz felszínét, így még 
rejtelmesebb hatást kelt.
Reméljük a hétvégére ezekkel a 
trükkökkel újabb érdekes feladato-
kat, gondolkodnivalót adtunk, ám 
amennyiben kérdésük lenne, szíve-
sen állunk rendelkezésükre. 
www.bujtaskert.iwk.hu

minden nézőpont kérdése

TUrUl 
GÖDÖLLŐI

állatkórház
(Gödöllő, Szabadság út 21. 

a HÉV-fordulónál)

állATpATikA

Hétvégén is nyitva  
tartó ügyelet

9.00–19.00

Tel: 06-30-943-9898
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OrvOsi ügyelet
18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 06-70/3703-104

gyógyszertári ügyelet
szeptember 24-30.: 

Alma Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 510-220.
Október 1-7.: 

ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi u. 1. Tel.: 416-551.

temetkezési ügyeletek
PAX temetkezési  iroda, Gödöllő, Dózsa Gy. u. 35. 

Tel: 06-28/430-856, 06-30/634-3723
D&B Delubrum Kft., Gödöllő, Dózsa Gy. út 160. 

Tel.: 06-28/525-212, 06-70/550-3377
SZIGÜ Temetkezés Kft., Gödöllő, Dózsa Gy. u. 16. 

Tel: 06-28/410-653, 06/30-331-8822
m. szabó és társai temetkezési Bt., Gödöllő, Dózsa Gy. út 38.

Tel: 06-28/410-302, 06-20/9376-375

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL: 06-20/524-0340
ÓZON pAJZS pOLGÁRŐR EGyESÜLET: 06-30/621-2968

Kedves gödöllői Lakosok!
2018. szeptember 19. és november 5. között a kastélypark felső 
részein (Királydombi Pavilon és Pálmaház közti területen a Tessedik 
Sámuel út irányában) forgatások zajlanak. Ebben az időszakban a 
területen kordonokkal irányítjuk látogatóinkat, így a Martinovics utcai, 
Erzsébet parki és a Tessedik úti kapuk közötti közlekedés csak a 

megszokottól eltérő, hosszabb utakon lehetséges. 
Kérjük, hogy közlekedésük megtervezésénél számítsanak az eset-
leges többlet időkre, és tisztelettel kérjük, hogy a helyszínen jelzett 

területekre ne lépjenek be! 
Szíves türelmüket és megértésüket köszönjük!

Tájékoztatom a kedves betegeimet, 
hogy a Gödöllő, Szabadság út 167. szám alatti 7. számú

háziorvosi körzet rendelési ideje 
2018. szeptember 15-től az alábbiakra módosul:

Hétfő  14.00-19.00
Kedd     8.00-12.00
Szerda   8.00-12.00

Csütörtök 14.00-18.00
Péntek 8.00-11.00

Megértésüket köszönöm!
Tisztelettel: Dr.Kövesi Margit háziorvos sk.

A Gödöllői királyi kastély tájékoztatója

BELVÁROSI JEGYIRODA INFORMÁCIÓ 
 

A Belvárosi Jegyirodában (Gödöllő, Szabadság út 6.) jegyet válthat 
az ország szinte bármelyik színházi előadására, koncertjére, fesz-
tiváljára, sporteseményére és kulturális rendezvényére. Jegyvá-
sárlási lehetőség az Interticket, Ticketportal, TicketExpress, Ticket-
Pro és a Jegymester rendszerein keresztül. Online jegyrendelés 
több száz jegyiroda több ezer rendezvényére Magyarországon, 

Csehországban, Szlovákiában, Lengyelországban. 
A jegyirodában fizethet bankkártyával, SZÉP-kártyával, Erzsé-
bet-kártyával és Kultúrautalvánnyal is (Edenred, Erzsébet-utal-

vány). BELVÁROSI JEGyIRODA ÉS SZERVEZÉS Jegyiroda: 
info@muza.hu Tel.: +36-28-514130, +36-70-4527268

Nyitva tartás: hétfő: ZÁRVA kedd-péntek: 11.00-18.00 között 
NYITVA szombat: 9.00-13.00 között 

(a rendezvényekhez igazodva előadás előtt 1 órával NyITVA) 
vasárnap: ZÁRVA 

(a rendezvényekhez igazodva előadás előtt 1 órával NyITVA)
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ÁLLÁSHIRDETÉS – Művészetek Háza
RECEPCIÓS POZíCIÓRA

Elvárások:
Érettségi bizonyítvány, önálló munkavégzés, kreatív probléma-
megoldó készség, jó kommunikációs képesség; Munkaidőkeret 
és rugalmas munkaidő vállalása (rendezvényekhez igazodóan 
hétvégenként is); Office programok felhasználó szintű kezelése; 

Jó fizikai állóképesség, alapfokú angol nyelvtudás.
Amit kínálunk:

Fiatalos, összetartó, profi csapat, szakmai támogatás;
Állás, munka területe(i):

Délutáni recepciós feladatok ellátása, általában hétköznap 
14:00–22:00 között, vagy a rendezvényeinkhez 

igazodva, munkaidőkeretben.
Munkavégzés helye: Gödöllő

Előnyt jelent: B kategóriás jogosítvány, 
Jelentkezés módja: Magyar nyelven fényképes önéletrajz és 

motivációs levél küldése, bérigény megadásával 
a hr@muza.hu e-mail címre.

Jelentkezési határidő: 
Munkába lépés tervezett időpontja: 2018. december 1. 

Jelentkezési határidő: 2018. október 15.

A 17 éve sikeresen működő domonyvölgyi Lázár Lovaspark azon-
nali belépéssel munkatársakat keres a következő területekre:

• KARBANTARTÓ • KONyHAI KISEGÍTő • TAKARÍTÓ

Versenyképes fizetés, kiváló csapat, gyönyörű környezet.
A jelentkezéseket fényképes önéletrajzzal 

a lazarlovaspark@lazarlovaspark.hu e-mail címre 
vagy a 2182 Domonyvölgy, Fenyő u. 47. postacímre vagy 

a +36 30 683 5341-es telefonszámra várjuk az információkat.
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INGATLAN
+ Bontandó házat vagy építési telket 
vennék Gödöllőn! Tel:20/944-7025
+ Gödöllőn természetközeli részen, 
630nmes, összközműves belterületi 
építési telek 12,5mós i.áron eladó. 
Tel.:20/772-2429 
+ Gödöllőn tárolóval elválasztott, 
kétszintes, bruttó 145m2-es, n+3 
szobás, Csok-képes ikerház eladó! 
Irányár: 38,5Mft. Tel:20/772-2429
+ Szadán, központhoz közel, n+3 
szobás, egyszintes, Csok-képes 
ikerházfél 400m2-es telekkel eladó! 
Irányár: 36,9Mft. Tel:20/772-2429
+ Szadán 3szoba+ nappalis, mo-
sókonyhás, bruttó 121nm-es új 
építésű, 1 szintes, kulcsrakész ál-
lapotú, 2 utcára nyíló energiataka-
rékos ikerházak eladók 370nm-es 

saját telekkel, iár: 36, illetve 38MFt. 
15cm dryvit, 3 rétegű ablakok, stb. 
Tel:20/772-2429
+ Gödöllőn Fenyvesben 1130nm-
es, összközműves, két utcára nyíló 
építési telek, 130nm körüli bontan-
dó/ felújítandó házzal sürgősen el-
adó. Iár: 15,5MFt. Tel:20/772-2429
+ Gödöllő panorámás részén, fe-
dett kocsibeállóval összekötött, új 
építésű, Csok-ra alkalmas kétszin-
tes ikerház n+4 szobával, saját le-
kerített telekrésszel eladó! Irányár: 
44,9Mft. Tel:20/772-2429
+ Gödöllő belvárosában, nagyon 
keresett részen, n+4szobás, jó álla-
potú családi ház eladó Iár:39,2MFT! 
Tel:20/804-2102
+ Gödöllőn, Királytelepen, 1220m2-
es telken felújítandó, 150m2-es, 

két generációnak 
is alkalmas ház 
SüRGőSEN el-
adó! Iár:27.9Mft. 
Tel:20/539-1988
+ Gödöllő királyte-
lepi részén 330m2-
es telken 86m2-es 
újszerű ikerház el-
adó! Iár:43.8MFt! 
Tel:20/539-1988
+ Gödöllőn, iker-
ház építésé-
re is alkalmas, 
1046m2-es telek, 
20méteres utcaf-
ronttal sürgősen 
eladó! 22.5MFt! 
Tel:20/539-1988
+ Eladó lakást ke-
resek központban! 
Tel:20/944-7025
+ Gödöllő egyik 
legjobb részén 
1093 nm-es telken 
120 nm-es lakható 
ház eladó. Érd: 06-
20-417-2837 (du. 
17-20 h.)
+ Gödöllőn, Irt-
ványban 1500 
nm-es bekerített 
telek 12 nm-es 
faházzal, termő 
gyümölcsfákkal 
eladó. Tel: 06-30-
858-6229, 06-30-
362-2270 
+ Gödöllő zöldöve-
zeti részén, kulcs-
rakész 107nm-es 
új építésű CSOK 
képes ikerház el-

adó, 3 szoba+ 
nappali, teljesen 
különválasztható 
650nm-es telek-
résszel, tetőtér 
beépíthetőség-
gel. Érd: 06-30-
588-5889 
+ Gödöllőn, Bla-
hán eladó 1973-
ban épült tető-
tér beépítéses, 
120nm-es, 3szo-
bás, korszerűsí-
tett családi ház 
811nm-es telken dupla garázzsal. A 
tetőtér 1996-ban épült. Fűtése gáz 
(cirkó). Iár:35.9MFt. Tel: 06-30-272-
3602 
+ Gödöllő központjában 1.em. telje-
sen felújított lakásomat elcserélném 
értékegyeztetéssel kisebb családi 
házra vagy telekre. Haraszt, Kertvá-
ros és Alvég érdekelne. Érd: 06-20-
4989-485 (de.) 
+ Eladó 2,5 szobás családi ház kö-
zepes méretű kerttel. Palotakerti 
lakáscsere is érdekel. Iár: 27,5 MFt. 
Tel: 06-30-606-5989 
+ Eladó a Mikszáth Kálmán utcában 
egy 350 nm-es telken 9 x 9,5 mé-

teres 70-es években épült 
kockaház. Ár: 26 millió Ft. 
Információ: www.mk44.hu 
+ Eladó a Mikszáth Kálmán 
utcában egy 950 nm-es tel-
ken 9 x 9,5 méteres 70-es 
években épült kockaház. 
Ár: 35 millió Ft. Információ: 
www.mk44.hu 
+ Gödöllőn (Boncsok) eladó 
egy 725 nm-es gyümölcsös-
kert faházzal. Villany, víz az 
udvarban. Iár: 6 M Ft. Tel: 
06-70-509-9289 
+ Eladó Gödöllőn egy föld-
szinti, 2szobás, téglából 
épült, erkélyes, új nyílászá-
rós, egyedi fűtéses örökla-
kás. I.á.: 22 MFt. 0620-919-
4870
+ Eladó Gödöllőn Erzsébet 
Parkkal szemben 100nm-
es, 2nappali, 2fürdőszobás, 
2szintes, téglaépítésű lakás 
bramac cseréppel, egyéb 
helyiségekkel Gödöllő egyik 
legjobb helyén, előtte in-
gyen parkolási lehetőség-
gel. I.á.:25,9MFt. 0620-919-
4870
+ Eladó Gödöllőn kertváros-
ban 2generációs, 280nm 

összalapterületű, saroktelki csalá-
di ház 8szobával, 2fürdőszobával, 
egyéb helyiségekkel, nagy pano-
rámás terasszal 681nm-es telken. 
Kiválóan alkalmas bármilyen üzleti, 
egészségügyi, szolgáltatási, stb. 
tevékenységre. I.á.: 49MFt. 0620-
919-4870
+ Eladó Kerepes Szilasligeti részén 
egy 2szobás, 100nm alapterületű 
családi ház 720nm-es telken. I.á.: 
17,2 MFt. 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn Egyetem téren 
65nm-es, 2,5szobás, étkezős, tég-
lából épült, erkélyes öröklakás. I.á.: 
28,8 M Ft. 0620-919-4870
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+ Eladó Gödöllő legfrekventál-
tabb helyén a kastély mellett egy 2 
szintes, nappali-étkező-konyhás, 
3szobás, 2fürdőszobás, téglából 
épült családi ház 35nm-es pincé-
vel, garázzsal 560nm-es telken. I.á.: 
58,5MFt. 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn, Alvégben vegyes 
építésű (vert fal, tégla) 133nm-es, 
4szobás, 3előszobás, 2fürdőszo-
bás, 2konyhás, 2wc-s parasztház 
565nm-es telken. Fűtése cirkó és 
vegyestüzeléses kazánról. Burkola-
tok hajópadló és hidegburkolat. Az 
ingatlanhoz tartozik egy kisméretű 
téglából boltívesen kirakott borospi-
nce és egy garázs. BESZÁMÍTÁSI 
LEHETőSÉG 2 szobás, földszinti 
vagy 1. emeleti, gödöllői lakásra. 
I.á.:29MFt. 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllő királytelepi részén 
2szintes, 2generációs, 4szobás, 
2konyhás, 2fürdőszobás családi 
ház felújítva, új tetővel, melléképüle-
tekkel 773nm-es telken. I.á.:44MFt. 
0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Hunyadi utcá-
ban egy 100nm-es 2,5 szobás, tég-
lából épült, összkomfortos, felújított 
családi ház 496nm-es telken parket-
tával, járólappal, konvektoros fűtés-
sel, pincével, garázzsal. I.á.:36MFt. 
0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn, Blahán nappa-
li+ 5szobás, téglából épült, 200nm 
összalapterületű, teljesen felújított, 
3szintes családi ház szobákhoz er-
kélyekkel, 120nm pincével, benne 
kocsibeállási lehetőséggel. Szige-
telt, fűtése gáz-, vegyestüzeléses 
kazánról. Fúrt kúttal, gyümölcsfák-
kal, örökzöldekkel. I.á.:47,5MFt. 
0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn Hős utcában most 
épülő, 2lakásos, nappali+ 5szobás, 
2fürdőszobás, földszint+ tetőteres 
családi ház. I.á.: 47,9 és 48,9MFt. 
0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Szent János 
utcában egy 1,5 szobás, erkélyes, 
1. emeleti öröklakás. I.á.: 15,6 MFt. 
0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Szent János ut-
cában egy 60nm-es, 2szobás örök-
lakás. I.á.: 18,9 mFt 0620-919-487
+ Eladó Gödöllőn a Köztársaság 
úton 87nm-es, 3szobás, összkom-
fortos öröklakás kertkapcsolattal,  
garázzsal. Az ingatlan eladási ára 
28,5 MFt. 0620-919-4870
+ Eladó Hévízgyörkön téglából épült 
családi ház szuterénnel, osztható 
telekkel. I.á.: 19,5MFt. 0620-919-
4870
+ Eladó Jászapátiban, a Rezeda ut-
cában 1 szoba+ hálószobás téglá-
ból épült nyaraló. I.á.: 4,7MFt. 0620-
919-4870

ALBÉRLET KIADÓ
+ ALBÉRLET az egyetem mögötti 
részen most 10 % kedvezménnyel 
igényesnek kiadó. Azonnal elfoglal-
ható. Tel: 06-30-569-8137 
+ Gödöllőn, kertes házban külön 
bejárattal szoba-konyha, fürdő októ-
ber 1-től kiadó 1, 2 személy részére. 

Gázfűtéses, külön óra, csak hosz-
szútávra. 80.000 Ft+ rezsi+ 1havi 
kaució. Tel: 06-30-581-3827, 06-70-
335-1788 
+ Gödöllőn, kertes házban külön 
bejárattal kétszobás, nappalis, ösz-
szkomfortos, 70nm-es lakás külön 
gázórával október 1-től bútorozva 
vagy anélkül 2 személy részére ki-
adó. 120.000 Ft+ 1 havi kaució. Tel: 
06-30-581-3827, 06-70-335-1788
+ Kiadó! Gödöllőn, Kossuth L. ut-
cában, 55 nm-es, kétszintes lakás 
kiadó zárt udvari kocsibeállóval. 
130Ezer+ rezsi. Érd:  06-70-415-
3847

ÁLLÁS
+ Webshopos hobbimunka, nem-
zetközi karrier lehetőség! 18-30 
közötti fiatalokat keresünk! 06-20-
777-1122
+ Gödöllőn a Csíkos Pizzériába ki-
emelt fizetéssel PULTOS LÁNyT, 
PIZZA SZAKÁCSOT, ill. a Csíkos 
ABC-be BOLTI ELADÓT felve-
szünk. Tel: 06-70-772-7850 vagy 
személyesen a helyszínen! 
+ Munkaidő pótlékkal, több műsza-
kos munkarendbe műanyagfeldol-
gozó gödöllői kft felvesz betanított 
munkásokat (tel: 06-70-325-8729), 
raktárost, szerszámkészítőt: 06-70-
334-3936, www.plastexpress.hu 
+ SZAKKÉPZETT BETEGÁPOLÓT 
keresünk Kerepesen nappali mun-
kára (reggel 8 órától este kb 19 órá-
ig) heti több alkalomra, hosszabb 
távon. Érd: 06-30-577-9661 
+ Kiemelt bérezéssel keresünk fel-
vételre PULTOST, FELSZOLGÁ-
LÓT, MOSOGATÓT, SZAKÁCSOT. 
Szada – A Szűcs Fogadója. Érd: 06-
20-9430-746 
+ Gödöllői munkahelyre telepi dol-
gozó munkatársat keresünk teljes 
munkaidős foglalkoztatással. Fel-
adatok: fűnyírás, telepen felmerülő 
karbantartási munkák elvégzése. 
Elvárások: Hatósági erkölcsi bizo-
nyítvány, egészségügyi alkalmas-
sági igazolás. Jelentkezés önélet-
rajzzal az s.imre@omtrt.hu e-mail 
címen. 

+ FAIPARI munkákhoz, elsősorban 
férfiakat ALKALMI MUNKÁKHOZ 
munkatársat keresek. Egyetemistá-
kat vagy váltott műszakban dolgo-
zókat is várok. Szakmai tapasztalat 
nem feltétel, de munkájára igényes 
kollégát várok. Keményfa fűrészá-
ruval foglalkozunk, így a jó fizikum 
előny. Ha kérdése 
van, hívjon vagy írjon! 
Tel.: +3620-3335-336, 
szadawood@gmail.
com 

+ Gödöllői telephelyű cég 1 fő 
MUNKATÁRSAT keres IRODAI és 
részben RAKTÁROSI munkára. 
Elvárások: angol nyelvtudás, excel 
használat, „B” kategóriás jogosít-
vány előny. önéletrajzokat az aláb-
bi e-mail címre várjuk: fbettina81@
gmail.com 

Családok részére ideális helyen, Gödöllő Fenyves városrészén 
építési telkek eladók. A telkek természet közeli környezetben (a 
Szent István Egyetem mögött), csendes helyen találhatók. Helyi 
járatú buszmegálló a közelben van. Jól felszerelt élelmiszerbolt, 
óvoda, iskola, gyógyszertár, posta szintén néhány percre talál-
ható. 
Teljesen új lakókörnyezet kerül kialakításra ezeken a könnyen 
megközelíthető, a Budapest-Hatvan vasútvonalszakasz korsze-
rűsítése során felújítandó Gödöllő-Máriabesnyő vasútállomástól 
2 percre található ingatlanokon.
Az ár a következőket tartalmazza: gázbekötés, villamos áram 
(1x32 A) bekötés (kivitelezés folyamatban), ivóvíz- és, szenny-
vízbekötés. A szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás megfizetése 
a vevő feladata.
Jelenleg stabilizált, szórt köves burkolaton közelíthetők meg a 
telkek. A végleges útburkolat 2 éven belül elkészül. A telkek kert-
városias lakóterületi besorolásúak, szabadon álló épületek épít-
hetők, a beépíthetőség 25%.

Érdeklődni az EMVA Mérnöki Iroda Kft-nél a +36-70-7703445 
telefonszámon munkaidőben lehet.

GÖDÖLLőN TOVÁBBI ÉPíTÉSI 
TELKEK ELADÓK

A NAGY ÉRDEKLőDÉSRE VALÓ TEKINTETTEL
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+ Élelmiszerboltba Gödöllőn SZAK-
KÉPZETT ELADÓT és ÁRUFEL-
TöLTőT felveszünk. 06-30-312-
1257 
+ Gödöllői benzinkútra keresünk 
SHOPOS - KÚTKEZELő munka-
körbe nyitott, kommunikatív kollé-
gákat. Az ideális jelölt barátságos, 
szeret emberekkel foglalkozni, kö-
zépfokú végzettsége van, igényes 
önmagára és környezetére. Amit 
kínálunk: rugalmas munkaidő (nincs 
éjszaka), extra juttatások, rendezett 
munkajogi feltételek. Szakképzett-
ség előnyt jelent. Ha felkeltettük az 
érdeklődésedet, jelentkezésedet a 
gasoline2003bt@gmail.com e-mail 
címre küldheted. 
+ A Gödöllői Erkel Ferenc Általá-
nos Iskola takarító hölgyeket keres 
azonnal munkakezdéssel, heti 20 
órás (napi 4 óra) délutáni 16.3o-től 
2o.3o-ig tartó munkaidőben. Érdek-
lődni, jelentkezni a 28/513-025 tele-
fonszámon lehet. 
+ A szadai Meseház Waldorf Óvoda 
keres délutános óvodapedagógust 
azonnali kezdéssel! Részletekért 
keresse fel honlapunkat, FB olda-
lunkat vagy érdeklődjön az alábbi te-
lefonszámon és emailcímen 06-20-
399-8110, mesehazkuratorium@
gmail.com. (www.szadaimesehazo-
vi-waldorf.hu, https://www.facebook.
com/MesehazWaldorfOvoda/

SZOLGÁLTATÁS
+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 50 
nyelven, anyanyelvi, diplomás, gya-
korlott szakfordítókkal! Kedvezmé-
nyes árak. I.L.I Fordítóiroda, Gödöl-
lő, Körösfői u. 2. Tel.: 28-511-366, 
06-20-543-1775, e-mail: info@ili.hu, 
ili.godollo@gmail.com
+ KERTGONDOZÁS. Bízza most 
rám! Fakivágás, sövényvágás, bo-
zótirtás, fűnyírás, fűkaszálás. Fü-
vesítés, gyepfelújítás, vegyszeres 
gyomirtás. Rotációs kapálás. Gyep-
szellőztetés. Metszés, faültetés. 
Ágak, levelek elszállítása. Eresz-
csatorna tisztítás. Kert takarítás. 
Gépi permetezés. Kerítésfestés. 06-
30-747-6090 

+ KöNyVELÉS, cégalapítás, mun-
kabérszámfejtés, tanácsadás. Iro-
dák: Gödöllő, Szada. Tel: 06-30-
592-1856, 06-28-784-752 
+ VÍZ-, GÁZ-, KöZPONTIFŰ-
TÉS-SZERELÉS, fürdőszobák, 
régi fűtési rendszerek, vízvezetékek 
felújítása. CIRKÓK, GÁZKÉSZü-
LÉKEK, KONVEKTOROK karban-
tartása felújítása, javítása. Tel: 06-
20-9527-289, 06-28-476-229 
+ SZÁMÍTÓGÉPES problémája 
van? Hívjon bizalommal, házhoz 
megyek. Számítógép szerelés, 
rendszer és programtelepítés, víru-
sirtás garanciával. Hétvégén is! Tel: 
06-30-333-9201 
+ BETEGSÉGEKET KIVÁLTÓ LEL-
KI OKOK OLDÁSA Gödöllőn The-
taHealing technikával. Élj kevesebb 
stresszel hosszabb ideig - elége-
dettségi garanciával! Kérj időpontot 
most: 06-20-367-4274 
+ LAKÁSOK, IRODÁK KöLTöZTE-
TÉSE, lomtalanítás. Pianínó-, pán-
célszekrény szállítás. Hétvégén is. 
NEER TEHER 06-70-648-7660
+ KőMŰVES szakemberek épí-
tőipari munkát vállalnak. Tel: 06-70-
381-8376 
+ DUGULÁS ELHÁRÍTÁS falbon-
tás nélkül. Ázások csőtörések meg-
szüntetése. Vécék tartályok csapok 
szifonok cseréje. Csatorna kame-
rázás. VÍZSZERELÉS. 06-20-491-
5089
+ REDőNyJAVÍTÁS, GURTNI-
CSERE akár 2 órán belül! Új redőny 
azonnal megrendelhető! Péter úr, 
06-20-3685-888 
+ TAPÉTÁZÁST, FESTÉS-MÁZO-
LÁST vállalok szakmai tapasztalattal, 
ingyenes felméréssel. 20/325-4944 
+ VÍZSZIVÁRGÁS-CSőREPEDÉS 
MŰSZERES KERESÉSE, JAVÍTÁ-
SA. Csőfagyasztás, víz-csatorna 
javítás ásással is. 06-30-914-3588 
+ PERMETEZÉS. Kézi és gépi 
permetezést vállalok: örökzöldek, 
gyümölcsfák, gyomirtás, stb. Mik-
roszkópos növénybetegségek fel-
derítése. 06-20-922-4400
+ PARKETTÁS. Minden, ami par-
ketta! 06-70-505-1177
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+ TETőFEDÉS Régi és új tetők ja-
vítása, tetőszerkezeti munkák, tető-
fedés, ácsmunka, bádogos munka, 
ereszcsatorna, Lindab tetőfedés, 
lécezés, fóliázás, ereszdeszkák, 
madárdeszkák festése, palajavítá-
sok, kúpcserép lekenése, leszöge-
lése. Bármilyen kisebb javításokat 
is vállalok. Nyugdíjasoknak 10% 
kedvezmény! Érdeklődni: 06-30-
526-8532 
+ VÍZBEKöTÉS - SZENNyVÍZBE-
KöTÉS - LOCSOLÓMÉRő terve-
zése, ügyintézése rövid határidővel 
Gödöllőn és környékén 20-5259163 

EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS
+ Gyógypedikűr: tyúkszem, sze-
mölcs, bőrkeményedés, vastag be-
nőtt gombás köröm kezelése, ápo-
lása. Talpmasszázs. Óvakodjon a 
feketén dolgozó házaló kontároktól! 
30 év szakmai háttér. Bárándi Jó-
zsef 06-20-532-7275 
+ FOGyASZTÓ MASSZÁZS fájda-
lommentesen. Depresszió csökken-
tés, energiatöltés. Érd: 06-30-294-
1945, premiumkilo@gmail.com 

OKTATÁS
+ ANGOL és SPANyOL nyelvokta-
tást vállal FILMSZINKRON, könyv-
fordítás, vizsgaelőkészítés és kor-
repetálás területén jártas FIATAL, 
tapasztalt nyelvtanár. Tel: 06-70-
559-3918 
+ MATEMATIKA – korrepetálást 

(2 .á l ta lános tó l ) , 
emelt- és középszin-
tű érettségire való 
felkészítést vállal 
gödöllői középiskolai 
tanár. Főiskolások, 
egyetemisták segí-
tése is! 06-20-380-
2268 (du., este hív-
ható)
+ Kineziológia mi-
nitanfolyam: Vedd 
kezedbe az életed! 
2018. október 27. 
9-17h Gödöllőn. Elő-
zetes jelentkezés: 
Barna Krisztina 06-
20-323-1856
+ ANGOL! Gyere-
keknek játékosan, 
kamaszoknak, nyelv-
vizsgára készülők-
nek szigorúbban, 
szintfenntartás. Ké-
résre Gödöllőn belül 
házhoz megyek. Tel: 06-20-441-
3136 
+ Nyelvvizsgára felkészítés ANGOL 
nyelvből tapasztalt nyelvtanárnál. 
Tel: 06-30-601-4033 

ADÁS-VÉTEL
+ KöNyVEKET, KöNyVTÁRAKAT, 
EXLIBRISEKET, papírrégiségeket, 
magyar és külföldi bélyeggyűjtemé-
nyeket VÁSÁROLOK. Tel: 28/412-
230 

+ Almásy Katalin becsüs, vásárol 
legmagasabb áron, első vevőként, 
bútorokat (romosat is), festménye-
ket, órákat, dísztárgyakat, porcelá-
nokat, szobrokat, könyveket, csillárt, 
ékszereket, hangszert, kitüntetést, 
régi pénzt, csipkét, bizsukat, boros-
tyánt, hagyatékot, mindenféle régi 
tárgyat díjtalan kiszállással, érték-
becsléssel hétvégén is. 06-30-308-
9148 
+ RÉGISÉG. Pappné Szilvia szak-
becsüs díjtalan kiszállással vásá-
rol antik bútorokat, festményeket, 
órákat, mindenféle szobrokat, vitrin 
dísztárgyakat, ezüstöt (hibás és hi-
ányos darabokat is), régi pénzeket, 
könyveket, bizsukat és ékszereket, 
borostyánt, mindenféle régiséget 
és HAGyATÉKOT. Legmagasabb 
áron vásárolunk első vevőként! Tel: 
70/942-0806, 20/465-1961 
+ Fehér BORSZőLő ELADÓ Gö-
döllőn. Tel: 06-30-572-3894 
+ AJÁNDÉK, TÁSKA, BIZSU üzlet 
nyílt a Gödöllői Piacon! Folyamato-
san megújuló árukészlettel és ked-
vező árakkal várjuk kedves vásár-
lóinkat! Fülbevalók és karkötők már 
280 forinttól. Folyamatos akciók. 
K-P: 8-16, Szo: 
8-12.

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. 
(Temetővel szemben) 06-30-536-
4300, 28/611-728 www.akkugodol-
lo.hu 

EGyÉB
+ MÉZET közvetlenül a termelőtől, a 
Ludányi Méhészetből! Akác-, Virág-, 
Hárs-, Gesztenye-, Repce krém-, 
Lépesméz, Propolisz, Virágpor, DI-
ÓBÉL kapható. 3kg fölött házhoz 
szállítjuk.06-30-9891-721 
+ Vásároljon HAMISÍTATLAN, 
OMME zárszalagos mézet köz-
vetlenül a termelőtől! Akác-, Hárs-, 
Akác-hárs-, Repceméz. 720ml-es 
csavaros tetejű befőttes üveget cse-
rébe elfogadok. Házhoz szállítás. 
Szabó Méhészet Gödöllő, Lovas 
u.3. 28/417-913
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BEKüLDÉSI HATÁRIDő: 2018. OKTÓBER 2.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: 
Tasnádi Lajosné, Kazinczy krt. 22. III/10., Novák Dóra, Dózsa Gy. 
út 5-7.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: 
Flórika Béláné, Kazinczy krt. 19., Vajda Zsófia, Toboz u. 8.
A Happy Box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os utalványát nyerte: 
Tóth Balázs, Szabadka u. 6/A.
A Sisicret ajándékát nyerte: dr. Horváth Bánk, Antalhegyi u. 
71., Szabó Edina, Jókai M. u. 20.

Az Eötvös Cirkusz előadására 2 fő részére szóló belépőt nyert: 
Spányik Anna, Szőlő u. 28., Sziráki Benjámin, Kotlán S. u. 2.
Felhívjuk tisztelt megfejtőink figyelmét, hogy a nyereménysorsoláson való 
részvételhez elengedhetetlen, hogy – akár postai úton, akár e-mailen kül-
dik be a megfejtést – a nevük mellett a pontos postai címüket is adják meg!


