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A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központban felavatták az egykori
Infohíd helyén kialakított kamaszHÍD-at.
Az új közösségi tér a fiatalokat számtalan szolgáltatással és számukra vonzó
időtöltési lehetőséggel várja.
A kamaszHÍD alapjait 2015-ben kezdte
lerakni a könyvtár, amikor megrendezte
az Olvasók diadala című olvasásfejlesztési játékot. Ebben több mint százan vettek részt, közülük többen az avatón is jelen voltak, és felismerték, hogy képesek
jó közösségeket alkotni Gödöllőn. Majd
létrehoztak egy elektronikus könyvválasztó adatbázist, ami lassan két éve működik. Folyamatosan töltődik könyvekkel,
jelenleg ötszáz műből válogathatnak a
fiatalok. Különféle olvasó közösségek,
angol beszélgetős klub, sakk kör, anime
klub alakult és már kinőtték azt a teret,
amiben eddig éltek. Az új könyvtár megépítésekor létre hozott, újszerű szolgáltatásokat kínáló Infohíd felett pedig már
eljárt az idő, az asztali számítógépek helyét átvették a mobil eszközök.
(folytatás a 11. oldalon)
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Igazi zenei csemege vár a közönségre október 25én, csütörtökön este a gödöllői Királyi Váróban. A
jazz estek következő előadásán mutatkozik be a
Leslie Fodor Swing Unit, azaz a Hot Jazz Bandből
ismert Fodor László lemezbemutató formációja,
ahol az előadói apparátusban a szakma krémje sorakozott fel, többek között Holló Aurél, az Amadinda
Ütőegyüttes tagja. A koncertet a jegyigények alapján
megduplázták, de így is rekordidő alatt fogytak el a
jegyek. Fodor Lászlóval a koncertről, a műfaj jelenlegi helyzetéről és természetesen terveiről beszélgettünk két próba között.
– Először is, nyugtassuk meg a Hot Jazz Band-rajongókat, hogy ez nem azt jelenti, hogy Ön kiszállt a népszerű zenekarból!
– Ez így van! Ezt az zenekart elsősorban a közös lemez
készítése kedvéért hoztuk létre. Még 2016-ban, egy Amadinda–Hot Jazz Band-koncerten született meg az ötlet, hogy
készítünk egy hangzó anyagot. Mindezt alapvetően azért
találtuk ki, mert azon a bizonyos fellépésen egy számban
együtt játszottunk Holló Auréllal, az Amadinda tagjával, és
valami fantasztikusan jól sikerült! Aurél, aki hat számban
fog vibrafonozni, olyan magától értetődő természetességgel játsza azt a műfajt, ami mi képviselünk – annak ellenére,
hogy sosem csinált ilyet – hogy ezt a lehetőséget semmiképpen nem akartuk kihagyni. Ösztönösen, őrületesen jól
játszik swinget, pedig ő eredetileg egy klasszikus zenész
és zeneszerző.
Kitaláltuk a nevet, én meghangszereltem a számokat,
majd hívni akartam a kollégákat, hogy
benne legyenek ebben a projektben,
de erre már nem volt szükség, hiszen
maguktól jelentkeztek. Hogy hány koncertünk lesz, majd kiderül, egyenlőre a
lemez miatt ez a kettő.
– A Hot Jazz Band és az Amadinda
mellett más zenekarokból is lesznek
zenészek?
– Lesz két kiváló klarinétosunk, Dennert Árpád a Papajazz zenekarból és Mátrai Zoltán a Bohém Ragtime Jazz Bandből. Két remek, a stílust nagyszerűen ismerő és játszó zongorista csatlakozott
hozzánk: Korb Attila – szintén a Papajazzból –, aki egyébként egy
polihisztor, hiszen trombitán, harsonán, basszusszaxofonon és hegedűn is tud játszani, valamint Nagy Iván, aki jelenleg a Bényei
Tamás és a Gramofonia Hot Jazz Orchestrában muzsikál. A többiek
pedig a Hot Jazz Band tagjai, Szabó Lóránt gitáros, Juhász Zoltán
bőgős és Galbács István dobos. Ezen felül hallhatja a közönség
énekelni a zenekarvezető, utánozhatatlan hangú Bényei Tamást is.
Végül pedig itt vagyunk mi, a két szólista, én, mint klarinétos, és
Holló Aurél, a vibrafonos.
– Mennyire lesz más ez a produkció, mint amit megszoktunk
a Hot Jazz Bandtől?
– A stílus gyakorlatilag szinte ugyanaz, a 20-as, 30-as, 40-es évek
zenéje, de mi annak csak egy szegmenséből, a 40-es évekből válo-

Fodor László

gatunk, vagyis a swingből. Ami szintén más, hogy magyar számok
nem szerepelnek a programban. Benny Goodman formációinak
dalaiból és Charlie Chrisitan műveiből hallhat majd sokat a közönség – az ő nevét kevesebben ismerik, ő Goodmannal játszott sokat
együtt. Az összeállítás olyan dalokból áll, amelyek a maguk idejében
hatalmas slágerek voltak. Amikor Goodman a 70 -es években, már
idősen, ezeket játszotta, két-három hang után felhördült a közönség
és tapsvihar tört ki, hiszen mindenki ismerte a Body and Soult, a
Memories of Yout, vagy az Airmail Specialt.
– Mondhatjuk, hogy ez egy olyan zenekar, ami bebizonyítja,
hogy sok dudás is megfér egy csárdában?
– Mondhatjuk, de a sok „dudás” csak egy számban fog együtt
játszani. De nem okozna gondot az sem, hogy egy egész koncert
alatt együtt legyünk a színpadon. Ezen a hangversenyen a klarinét
mellett a vibrafon lesz a másik szólóhangszer, a többiek kísérő szerepet töltenek be, de természetesen mindenkinek lesznek a számokon belül szólói. A közönség egy nagyon virtuóz összeállítást hallhat
majd. Készülünk meglepetéssel is, de nem árulom el, hogy mivel!
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– Óriási az érdeklődés a koncert iránt. A jazz estek
történetében rekord idő alatt elkapkodták a jegyeket. Nem lett volna jobb, ha a Királyi Váró helyett a
MUZA nagyszínpadán mutatják be ezt az anyagot?
– Be kell, hogy valljam, nem gondoltam volna, hogy
ekkora lesz az érdeklődés! Az első előadásra két hét
alatt, a másodikra egy hét alatt fogytak el a jegyek, és
még lenne igény! Most azt tudom mondani azoknak,
akiknek már nem jutott, hogy a tervek szerint januárban sor kerülhet egy harmadik koncertre itt, a Királyi
Váróban. De ez még csak terv! A hatalmas érdeklődés
egyrészt a Hot Jazz Bandnak szól, és – talán nem szerénytelenség – az én személyemnek is, hiszen nagyon
sokan ismernek, és szeretnek, nemcsak a Hot Jazz
Bandből, hanem a zeneiskolából is. Másrészt annak,
hogy a kitűnő gödöllői jazz-zenész, Csányi István kitalálta és szervezi a jazzklubot a Királyi Váróban, így már
van egy biztos törzsközönség is.
– A Chopin Zenei AMI-ban több formáció is van,
a Swinging Kvartett mellett ha jól emlékszem ott a
Forest Dixie Band... Megvan tehát az utánpótlás.
– Jelenleg csak a Swinging Kvartett, de ne feledkezzünk el a Dixix Rhytmről, hiszen ők voltak az elsők, őket
követte a Forest Dixie Band, majd a kvartett! De ez egyedi jelenség,
hogy egy városban egymás után három ilyen stílusú zenekar kialakuljon. Nehezíti az oktatást, hogy ehhez nincs kotta és nincs meg az
az anyag sem, ami segítené a zenepedagógusokat, hogy tanítsák
ezt a műfajt. Én próbálok egy pedagógiamódszert kidolgozni, ami
segítséget nyújthat a klasszikus zenetanároknak, hogy el tudjanak
indulni ezen az úton. A gyerekek és a tanárok is szívesen játszanák
ezt a műfajt! A módszertan megírásától még messze vagyok, de a
kották nagy része már készen van.
– A Királyi Váró jazz estjei rendkívül népszerűek lettek. Hogy
látja, nő az a réteg, akinek van igénye a korai jazz zenére is?
– Talán inkább úgy fogalmaznék, hogy változik a rajongók ös�szetétele. Úgy gondolom, hogy ez változatlanul rétegzene és az is

Jó helyen a gödöllői
középiskolák
Továbbtanulás előtt mindig fejtörést jelent, hová, melyik iskolába
érdemes beadni a jelentkezési lapot. Jelentős segítséget nyújt
ehhez az legjobbiskola.hu által elkészített középiskolai rangsor,
ahol 1678 középfokú oktatási intézményt rangsoroltak. A sorrend kialakításánál az Oktatási Hivatal által közzétett legfrissebb
kompetenciaméréseket és érettségi eredményeket vették figyelembe.
Az összeállítás során a szakemberek elsősorban arra voltak
kíváncsiak, hogy az érettségin indult diákok milyen sikerességgel végeztek a választott tantárgyból és hogy hányan választották
az iskola sikeres érettségi tantárgyait. Az adatok elemzése során
számoltak az iskola eredményeinek stabilitásával is.
Lássuk a gödöllői iskolák eredményeit:
A Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Egyházzenei Szakgimnázium és Kollégium a 4 évfolyamos gimnáziumok között a 76.
helyre került, míg a 8 évfolyamos gimnáziumok között az 59., a
szakgimnáziumok sorában pedig a 70. helyen áll.
A Török Ignác Gimnázium a 4 évfolyamos gimnáziumok között a
93., a 8 évfolyamosok között pedig a 77. helyre került.
Gödöllői Református Líceum Gimnázium a 4 évfolyamos gimnáziumok között a 150., míg a 6 évfolyamosok között a 140. helyen áll.
A VSZC Madách Imre Szakgimnázium, Szakközépiskolája és
Kollégiuma szakgimnáziumként az 1152. helyre, szakiskolaként
az 1311., szakközépiskolaként pedig az 1317 a listán.
A CEAS Angol-Magyar Érdekeltségű Gimnázium és Szakgimnázium a 4 évfolyamos gimnáziumok között az 1206., míg a szakgimnáziumok sorában az 1274. helyre került.
Az iskolákról és az eredményekről bővebben a legjobbiskola.hu
oldalon olvashatnak az érdeklődők.
(ny.f.)
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fog maradni. Mindig jönnek új, népszerű számok, amik kiszorítják
ezeket a dalokat. Hogy miért? Az embereknek a munkájuk, a hétköznapi nehézségeik miatt estére nagyon sok minden van a fejükben és úgy szeretnek szórakozni, ha elmennek egy koncertre, hogy
teljesen kikapcsoljanak. A jazz azonban az a műfaj, ahol figyelni
kell. Véleményem szerint a swing segíthet ezen a problémán, mert
olyan, ami teljesen alkalmas a kikapcsolásra. Dallamos, követhető
zene, ugyanakkor igényes szórakozási forma is egyben, és ezt a
közönség is egyre inkább felfedezi mindamellett, hogy sokan megmaradnak a modernebb jazz hallgatása mellett is, szerencsére.
(kj)
(Az interjú teljes terjedelmében
a szolgalat.com oldalon olvasható.)

Megalakult az új
Gödöllői Ifjúsági Testület

A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központban tartotta alakuló
ülését október 12-én az új Gödöllői Ifjúsági Testület. Az évente újraválasztott szervezet tagjai a városunkban működő iskolák által delegáltakból, valamint a városunkban élő diákok közül kerültek ki. Elnöknek
Molnár Gergelyt, alelnöknek pedig Kovács Lilit és Papp Bendegúzt
választották meg. Az alakuló ülésen dr. Gémesi György polgármester,
dr. Pappné Pintér Csilla alpolgármester és Pecze Dániel ifjúsági tanácsnok is részt vett.						
(lt)
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Időszerű kérdések a
hulladékgazdálkodásban
Új, környezetbarát innovációs
megoldások a településüzemeltetésben és fenntarthatóságban
címmel rendezett tanácskozást
a Magyar Önkormányzatok Szövetsége a Zöld Híd Hulladék Központban, Ökörtelek-völgyben.

ből az ágazatból az önkormányzatok, az alulfinanszírozottság és
központosítás mellett egyre ros�szabb a szolgáltatás minősége.
Az állam központi pénzbegyűjtő szervezetének, az NHKV
Nemzeti Hulladékgazdálkodási

Tisztelettel meghívjuk

az 1956-os forradalom és szabadságharc
62. évfordulójának tiszteletére rendezett
ünnepi megemlékezésre majd koszorúzásra
IDŐPONT:

2018. október 23. (kedd) 15 óra
HELYSZÍN:

Gödöllő város főtere

A ZöldHíd november 4-ig szünetelteti a zöldhulladék szállítását.
A felfüggesztés időtartama alatt a
gödöllői lakosoknak lehetőséget
biztosít nyitvatartási idő alatt a Kerepes-ökörtelekvölgyi telephelyen
háztartásonként maximum 1,5 m3
zöldhulladék (gyűjtőzsákban vagy
anélkül) egyéni beszállítással történő, díjmentes elhelyezésére.

Dr. Gémesi György, a
MÖSZ elnöke, Gödöllő polgármesterének köszöntője
után a hulladékgazdálkodás
időszerű kérdéseiről tartott
előadást Gyenes Szilárd, a
Zöld Híd B.I.G.G. NKft. megbízott ügyvezetője, és a korszerű
hulladékgazdálkodás eszközeiről
szólt Hohn Krisztina országgyűlési képviselő. Gellért Miklós, a
SZIKE egyesület részéről a komposztálás jelentőségét méltatta. A
rendezvényen a jelenlegi problémák is napirendre kerültek.
Gyenes Szilárd elmondta, a
lakosság rendkívül gyorsan reagál a negatív jelenségekre. Miután a Zöld Híd a járművek rossz
állapota és az új gépkocsik érkezésének késedelme miatt
kényszerűségből ideiglenesen
felfüggesztette a zöld hulladék
elszállítását, az emberek a kommunális hulladékba is belekeverik azt. A megnövekedett kommunális hulladék mennyiség miatt
pedig sorra borult fel a hulladékgyűjtő járatok menetrendje.
Gyenes Szilárd arról is beszélt,
hogy korábban a hulladékgazdálkodás tisztán önkormányzati
feladat volt, majd az önkormányzatok térségi társulásokat alkotva
oldották meg feladatukat igen
nagy európai uniós támogatással. A hulladékgazdálkodás azonban az utóbbi években „átcsúszott” állami és önkormányzati
feladatellátásba. Az ügyvezető
szerint, ahogyan kiszorulnak eb-

Koordináló és Vagyonkezelő Zrtnek nincs se embere, se kocsija,
se kukája, a szolgáltatást végzőknek pedig nincsen pénzünk.
A Zöld Híd megfelelő működéséhez az amortizáció nem megfelelő elkülönítése miatt 2,7 milliárd
Ft-os fejlesztési forrás hiányzik.
A hulladékgazdálkodás alapvetően egyéni és társadalmi
együttműködési készség, egyéni,
családi és közösségi környezeti
elkötelezettség és felelősségvállalás kérdése – hangsúlyozta Hohn Krisztina. Fontos a fogyasztótól a tárolók irányába tartó
hulladékmennyiség csökkentése.
Egy ország tisztaságát nem csupán a hulladékot önként vagy
hivatásból gyűjtők számának
növelésével, hanem a polgárok
környezettudatosságának erősítésével, a jó és pontos ellátórendszer kiépítésével és üzemeltetésével lehet elérni. Ma szembe
megyünk a megoldással; cél a
központosítás.
Gellért Miklós arra hívta fel a figyelmet, hogy a növényi szerves
anyagok körfogása természetes
folyamat. Kertünk is a természet
része, ott is ennek a körfogásnak
kell uralkodnia a zöld hulladék
komposztálásával.
(elT)

AZ ÜNNEPSÉGET KÖVETŐEN
koszorúzásra kerül sor a Bezsilla-villánál (Szabadság út 9.),
az egykori Nemzetőrség épületénél, majd 1956 gödöllői hősi
halottai, Balázsovich András és Kiss Antal sírjánál
a Dózsa György úti temetőben.
PROGRAM:
Térzene: Gödöllői Városi Fúvószenekar, vezényel Ella Attila
A műsorban közreműködnek a Club Színház művészei,
művészeti vezető és rendező: Halász Tibor, Halász-Völgyi Csík Katalin

Felhívás koszorúzásra!

Az 1956-os forradalom és szabadságharc, valamint a Magyar Köztársaság kikiáltásának évfordulója alkalmából koszorúzást tartunk
2018. október 23-án, kedden, a 15 órakor kezdődő városi ünnepség
után a Bezsilla-villa (az egykori Nemzetőrség) udvarának bejáratánál.
(Gödöllő, Szabadság út 9.). A megemlékezésre tisztelettel várjuk Önt
és családtagjait.
Kérjük, koszorúzási szándékukat szíveskedjenek jelezni legkésőbb
2018. október 19. (péntek) 15 óráig a Művészetek Háza Gödöllő
Nonprofit Közhasznú Kft. titkárságán a 06-70-338-1838-as telefonszámon Tábikné Surman Szilviánál, hétköznap 9 és 15 óra között.
Egyben kérjük, hogy a koszorúzás előkészületeinek segítése érdekében szíveskedjenek a koszorúkat az ünnep napján legkésőbb 14
és 15 óra között a helyszínre (Bezsilla-villa) juttatni, megérkezésüket
munkatársainknak jelezni. 		
Megértésüket köszönjük!

Kerékpáros iskolai napok
VEKOP-5.3.2-15-2016-00048 azonosítószámú Gödöllő Fenntartható Közlekedésének Fejlesztése: Észak-déli Főhálózat I. ütem” elnevezésű projekt
részeként kötelező kerékpáros személetformálási tevékenységek keretében
az önkormányzat megbízásából a GRSP Magyarország Egyesület a gödöllői általános iskolák felső tagozatos korosztályú gyerekei részére kerékpáros
közlekedésbiztonsági napokat szervez. A program keretében videóvetítéssel egybekötött elméleti oktatás mellett gyakorlati feladatokban is részesülnek a gyerekek. Az iskolák udvarán felállított KRESZ és akadálypályákon
sajátíthatják a kerékpáros közlekedés legalapvetőbb szabályait. A Szent
Imre, Erkel Ferenc, és Damjanich János Általános iskolák
mellett 2018. október 11-én a
Petőfi Iskolában is megtartották a kerékpáros közlekedésbiztonsági napot (fotónkon). A
Hajós Alfréd Általános iskolában 2018. november 10én kerül sor az
eseményre.
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Podmaniczky utca:

újabb bontás és
lezárás

A Köztársaság úti felüljáró építéséhez kapcsolódó ú.n. északi
szervizút (Premontrei utca–Köztársaság út sarka) átadását és
forgalomba helyezését követően egyelőre nem várhatóak újabb
komoly változások a környéken. Információnk szerint rövidesen
lebontják a Podmaniczky utca 1. szám alatt található ikerházat,
ami miatt nemcsak a gépjármű-, hanem a gyalogosforgalmat is
elterelték a Kiss Ernő–Nagy László utca irányába.

A főbb forgalmirend-változások:

• Az Erdész közt a Köztársaság út felől a Fácán sor irányába egyirányúsították. (A záróvonal jelentette balra kanyarodás tilalmát
felül fogják vizsgálni.)
• A Podmaniczky utcát – a felüljáró építése miatt – a Köztársaság út felőli végén lezárták, így az a szakasz átmenetileg zsákutca
lett. Helyette a Kiss Ernő–Nagy László utca útvonalon lehet megközelíteni a Köztársaság utat.
• Előreláthatólag a Köztársaság úti felüljáró forgalomba helyezéséig (várhatóan 2019. július 31.) ez a forgalmi rend marad érvényben.
A jelenlegi vasúti menetrend november 15-ig érvényes, ez idő alatt Rákos – Isaszeg, valamint Isaszeg – Gödöllő állomások között kell
egyes vonatok esetében pótlóbuszokra átszállni. Hogy az átszállásban az adott napokon mely vonatok érintettek, a www.mavcsoport.
hu oldalon, valamint a www.godollo.hu oldalon találnak részletes tájékoztatást az érdeklődők.

A héten már aszfaltoznak

Készülnek a járdák és buszvárók

A múlt héten felmarták az aszfaltot a Blaháné utcában, és a
héten már az útpályát aszfaltozzák – félpályás lezárással, jelzőőrös forgalomirányítással.
Az utcabekötések aszfaltozására a tervek szerint pénteken
(október 19.) kerül sor. Ez azt jelenti, hogy a csatlakozó utcák
időlegesen zsákutcák lesznek. A környező utcákban lakók a
Rét utcai csomópont érintésével juthatnak be ingatlanjaikhoz.
(Pl.: Rigó utca vagy a Lázár Vilmos utca, Gerle utca, Kápolna
köz). A kivitelező a kényelmetlenségekért a lakosság türelmét
és megértését kéri!
A Blaháné utca Hunyadi János utcától a Rét utcai csomópontig tartó szakaszának mintegy 177 millió forintból megújuló
rekonstrukciója során a teljesen városi kezelésben lévő útszakaszon, mintegy 642 méter hosszan megújul az útburkolat, a
csapadékvíz-elvezető rendszer és a járda. Az érintett útszakaszon négy buszmegálló-öblöt és -peront építenek ki. A munkák
várhatóan a hónap végére fejeződnek be.
(ny.f.)

Járdajavítás zajlik a Kazinczy lakótelepen. A munkák a Dózsa
György úttól a lakótelepi átkötő
útig terjedő szakaszt érintik. Az átépítésre azért van szükség, mert
a szabálytalanul a járdán parkoló
autók tönkretették a létesítményt.
A munkák a tervek szerint a hónap
végéig tartanak.
Jól haladnak az új buszvárók
kialakításának munkálatai. Az alépítmények kialakítása már befejeződött és elkezdődött a várók

kihelyezése is. A Tavasz utcában
már a felépítményen dolgoznak,
a héten a Hegedűs Gyula utcai
(Grassalkovich u.) megálló készül
el, majd a következő hetekben
folyamatosan készülnek el a létesítmények a Blaha Lujza-fürdő, a
Fenyves ABC, a Rigó utcai a Tél
utcai, a Klapka utcai elágazó megállóhelyen – mindegyiknél a befelé
vezető oldalon. A munkálatok közel 10 millió forintba kerülnek.
(kj)
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Együtt a rendezett környezetért!

Városszépítési hétvégét rendeztek a hét végén Gödöllőn. A Gödöllői Lokálpatrióta Klub, a városrészi egyesületek, a civil szervezetek,
az önkormányzat és a VÜSZI Kft. felhívásához idén is sokan csatlakoztak. Valamennyi városrészben, összesen kilenc helyszínen folyt
a munka, a résztvevők az eldobált hulladékok összeszedése mellett tereprendezést is végeztek. A Palotakerti Óvoda munkatársai és
a szülők, valamint több törökös diák közösen tette rendbe az óvoda
környezetét, de dolgoztak többek között a Molly-dombon, az
Egyetem téri játszótéren, és a
Dózsa György úti temetőben,
ahol a tavalyi kezdeményezéshez hasonlóan a Polgármesteri Hivatal és a VÜSZI Kft. munkatársai, közel nyolcvanan, a
szombati munkanap keretein
belül a szépítették a sírok környezetét. (Még több fotóval
a szolgalat. com-on és facebook oldalunkon.)

Felhívás – város karácsonyfája

MEGHÍVÓ bűnmegelőzési fórumra

Az adventi ünnepi programok szervezői várják
azoknak a jelentkezését,
akik szívesen felajánlanák kivágásra ítélt fenyőjüket a város karácsonyfájának!

Gödöllő Város Önkormányzata településünk biztonságának
megőrzése érdekében az elkövetkezendő hetekben bűnmegelőzési fórumokat szervez. A rendezvények során a Gödöllői
Rendőrkapitányság kollégái tartanak előadást áldozattá válás
megelőzése témában, valamint bemutatkozik a Gödöllőn polgárőri feladatokat ellátó Ózon-Pajzs Környezetvédő és Polgárőr Egyesület.

A szervezők 10-14 m magas, egyenes törzsű, körbejárva is szép, bármilyen
fajta, egészséges fenyőt
keresnek erre a célra.
Fontos, hogy a fa kiemelhető legyen (például ne
legyen körülötte villanyvezeték).
A felajánlott fákat november második felében a
helyszínen megtekintik,
és a kiválasztott fenyőt
november utolsó napjaiban vágatják ki és szállíttatják a főtérre.
Jelentkezni 8-16 óra között lehet az alábbi telefonszámon: +36/28/529178.

Fórumok időpontjai:
• 2018. október 19. péntek 17 óra (Idősek Klubja, Blaha)
• 2018. október 24. szerda 17 óra (Városi Könyvtár)
• 2018. október 25. csütörtök 17 óra (Damjanich János Általános Iskola, ebédlő)
A Hajós Alfréd Általános Iskolában megrendezésre kerülő fórum időpontjáról a későbbiekben adunk tájékoztatást
A rendezvény célja: a rendőrség, az önkormányzat, a polgárőrség, a civil szervezetek és az állampolgárok együttműködésének kialakítása és összehangolása oly módon, hogy közös
tevékenység keretében hatékonyan járuljunk hozzá saját és
lakókörnyezetünk biztonságának megteremtéséhez és fenntartásához.
A helyszínen lehetőség nyílik a Polgárőrségbe, valamint a
Szomszédok Egymásért Mozgalomba történő belépésre, ami
re ezúton is buzdítjuk a közösségért felelős hozzáállással bíró
minden kedves lakótársunkat.

2018. október 16.
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100 éves a forssai
evangélikus templom

Maraton életre-halálra:
Egy gödöllői orvos is segített
a Budapest Maratonon
újraéleszteni egy futót

Látás nélkül a mindennapokban
Október 15-e az ENSZ döntése értelmében 1969 óta
a fehér bot világnapja. A
nemzetközi nap célja, hogy
felhívja a figyelmet a vakok
és a gyengén látók sajátos
helyzetére,
hozzájáruljon
gondjaik
megoldásához, és segítse
társadalmi beilleszkedésüket.
Ehhez
kapcsolódva
nyílt
napot rendezett a Civil Házban a Gödöllő
és Térsége Látássérültjeinek Egyesülete
október 12-én.
Az eseményen az érdeklődők megismerhették a látássérültek számára készített eszközöket és ki is próbálhatták
azokat. Ott jártunkkor Kiss János,
az egyesület elnöke diákoknak tar-

tott előadást, s többek között a vakok
oktatásáról is beszélt, s mutatta be a
gyerekeknek a vakok számára készített oktatási eszközöket.
(k.j.)

Fotó: Bokor Bendegúz

A gödöllői evangélikus gyüle- lyi művészek között Gödöllő is
kezet küldöttsége a hétvégén képviseltette magát. Az ünneplő
Forssában járt. Testvérváro- közönség ízelítőt kapott egysunk meglátogatásának ap- házi népénekekből és moldvai
ropóját az adta, hogy a Forsai népdalokból Albertné Joób
evangélikus
templom
2018. szeptember 16-án
ünnepelte felszentelésének 100. évfordulóját.
Ezt a jeles
eseményt
egy hosszabb
eseménysorozattal ünnepelte a helyi gyü- Emesének (koboz), Albert
lekezet és a város közösen. A Annának (ének) és Papp Csarendezvénysorozat részeként nádnak (népi furulya) köszönszombaton egy nagyszabású hetően.
hangversenyt rendeztek a 100 Bővebben: szolgalat.com,
éves templomban, ahol a he- facebook.com/godolloiszolgalat

Mint az a hírekben sok helyen
is szerepelt, a gödöllői dr. Bokor András szülész-nőgyógyász is nagyon sokat segített abban, hogy – két orvos
kollégájával együttműködve
– az elmúlt hétvégi Budapest
Maratonon rosszul lett egyik
versenyző megfelelő orvosi ellátásban részesüljön és
életben maradjon. Erről kérdeztük a városunkban lakó,
és a kistarcsai Flór Ferenc
Kórházban dolgozó szakorvost.

– Első maraton és első újraélesztés. Így képzelte el a
debütáló 42 kilométerét?
– Természetesen nem, futásra
készültem és nem újraélesztésre.
– Hogyan emlékszik vissza az
ott történtekre?
– Körülbelül 11 kilométert futhattam, amikor láttam egy csoportosulást, akik egy fekvő embert
fogtak közre és kiabálták, hogy
orvost, orvost! Azonnal odasiettem és a másik, ugyancsak odarohanó kollégával (dr. Szarvas
Gáborral, a Semmelweis Egyetem gyerekgyógyász szakorvosjelöltjével) együtt megkezdtük az
újraélesztést, majd megérkezett
dr. Papp Letícia, a Honvéd Kórház kardiológus szakorvosa, így
innentől kezdve hármasban, körülbelül húsz percig – a rohammentő érkezéséig – végeztük az
ilyenkor szükséges beavatkozásokat. Szerencsére sikerült stabilizálnunk a férfi állapotát.
– Ezt követően pedig tovább
futott, illetve egy ideig még két
orvos kollégájával együtt rótták a métereket. Mi járt közben
a fejében?
– Megmondom őszintén, hogy
egy maratoni futás ideje alatt van
min gondolkodnia az embernek,
de erre azért nem számítottam.
Folyamatosan csak ez lebegett a
szemem előtt; 22 km-nél, az egyik
egészségügyi ellenőrző pontnál
is megálltam és megkérdeztem,
hogy van a beteg. Mondták, hogy
az állapota stabil, akkor megnyugodtam. Ez plusz löketet adott
ahhoz, hogy jobb idővel és életkedvvel fejezzem be a versenyt.

Annak nagyon örülök, hogy a két
kollégával sikerült az életveszélyt
elhárítanunk, de bízom benne,
hogy a következő maratonomon
mindenki épen és egészségesen
fut át a célvonalon.
– Lelkiismeretességükre jellemző, hogy később a kórházban meg is látogatták a sportembert...
– Ez csak természetes, ráadásul
örömmel láttuk és tapasztaltuk,
hogy az állapota teljesen kielégítő.
– A család és a munka mellett
fontos szerepet tölt be az ön
életében a sport; korábban a
GEAC-ban vívott, nem is akárhogyan, most meg fut. A pástot cserélte fel a flaszterre...
– Ez így van. A vívás sokkal többet kívánt volna tőlem, mint amit
a magánéletem és a munkám
megengedett volna. A futáshoz
meg elegendő egy cipő és egy
póló. Vicces, de vívó koromban
a futás bűntetés volt, most meg
hobbi. A vívással annyi kapcsolatom maradt, hogy a többek
között csapatban Európa-bajnok arany- és csapatban ezüstérmes világbajnok, ugyancsak
gödöllői Gémesi Csanád és a
Decsi-család gyermekeit is én
segítettem a világra. Elképzelhető, hogy a jövő vívóreménységeit
jómagam láthattam meg szinte
először.
– Lesz újabb maraton?
– Természetesen, de remélem
az csak a futásról fog szólni és
arról, hogy mozogni jó; fő az
egészség!
(k)
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„Az ifjúság éve Gödöllőn”
fotópályázat 2018
A Duflex Fotográfiai Stúdió - kapcsolódva „AZ IFJÚSÁG
ÉVE GÖDÖLLŐN” elnevezésű 2018. évi városi programhoz - a fotózás népszerűsítése céljából ifjúsági- és diák
fotópályázatot hirdet, az alábbi feltételekkel:
1. A pályázatra Gödöllőn lakó, 1999. január 1. után született,
vagy Gödöllőn alap- illetve középfokú tanintézményekbe járó
tanulóktól, fiataloktól várunk képeket digitális formátumban.
2. A képek tematikája kötetlen. Színes és fekete-fehér képek
egyaránt beküldhetők. Egy pályázó maximum hat képpel nevezhet. Előnyben részesítjük az újszerű, egyéni látásmódú
képeket.
3. A képek formátuma: jpg, sRGB színtérben, maximum 2 MB/
kép, hosszabbik oldaluk max. 3000 pixel lehet. (a képkivágás
/ megvágás az alkotó fantáziájára van bízva)
4. A képek fájlneve: VezetéknévKeresztnév_Születési éve
számmal_Kép_címe
Például: FotósJózsef_2005_Szép_kép
5. A fényképeket elektronikus levél mellékleteként várjuk a
duflex2018@gmail.com e-mail címre.
6. Beküldési határidő: MEGHOSSZABBÍTVA OKT. 24-ig
A pályázatok beérkezéséről e-mailben adunk tájékoztatást.
7. A képek pályázatra való beküldésével a pályázó – és kiskorú pályázó esetén annak törvényes képviselője - tudomásul
veszi, hogy a Duflex Fotográfiai Stúdió a beküldött képeket a
szerző nevének feltüntetésével díjmentesen felhasználja közösségi oldalán, az elektronikus médiában, illetve a sajtóban
kizárólag a pályázat népszerűsítése illetve az eredmények
közlése céljából. A pályázat során, a tudomására jutott személyes adatokat, kizárólag csak a pályázattal összefüggő célokra
használja.
8. A zsűri két korcsoportban külön értékeli a 2004. január 1.
után született és a 1999. január 1. és 2003. december 31. között született pályázók képeit.
9. A díjazás korcsoportonként történik. Az I., II. és III. helyezett
képeket oklevél- és archív fotóalbum jutalomban részesítjük.
A zsűri fenntartja a jogot, hogy megfelelő minőségű kép hiányában visszatarthasson díjat, vagy több érdemes kép esetén
legfeljebb további három díjat, oklevelet adjon ki. A zsűri döntése végleges, fellebbezésre nincs lehetőség.
10. Zsűritagok: Danis János EFIAP/p, Sz. Opre Mária és Tóth
Péter
11. A pályázat eredményéről minden pályázót e-mailben értesítünk, valamint a díjnyertes képek szerzőinek a listáját a
Duflex Fotográfiai Stúdió Facebook-oldalán is feltüntetjük.
12. A díjazott képeket a Duflex Fotográfiai Stúdió a saját költségén kinyomtattatja, és a Gödöllői Civil Házban az év végi
kiállításán bemutatja.
Eredményes fotózást és sikeres pályázást kívánunk!
Duflex Fotográfiai Stúdió, Gödöllő, 30/9227-265

Fotó: Tatár Attila

Petőfis flash-mob a főtéren

Diáksereg foglalta el szombaton reggel a főteret. A Petőfi
Sándor Általános Iskola diákjai és dolgozói az iskolában
tartott egészségnap részeként itt rendeztek egy nagyszabású flash-mobot „Együtt mozogni jó címmel!”. Csaknem
600-an vettek részt a rendezvényen, aminek az alapötletét
az idei erdei iskolájuk alkalmával dolgozták ki.

civil
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Megújulva és megszépülve
várja a híveket a máriabesnyői
kegyhely székelykapuja

Az adományokból megújult létesítmény
megáldására
2018. október 21-én vasárnap,
az ünnepi szentmisét követően kerül sor.
A szertartást dr. Stella Leontin kanonok,
c. prépost, a bazilika plébánosa fogja végezni.

2018. október 16.
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A bagoly könyvesbolt ajánlata

Magizoológia alapfokon
„A legszebb állat a világon!” Na, ki mondta? Egy valamire való
Harry Potter rajongó
már azonnal vágja rá a
helyes választ: Hagrid,
az első óráján, amikor
a hipogriffet bemutatta.
És valljuk be, ma már
létezik egy generáció,
aki lelkiismeretfurdalás
nélkül von párhuzamot
a vakondok és az orrontó furkász között. (Igaz, vannak akik ezt a világ minden kincséért sem vallanák be.)
Nos az egyre bővülő Harry Potter sorozatot lehet szeretni, vagy
nem szeretni, az azonban tény,
hogy a varázslóvilág belopakodott a muglikéba (mugli: varázstalan ember ) és korra és nemre
való tekintet nélkül hódítja meg
az olvasók jelentős részét.
Nem csoda, hogy egymás után
jelennek meg a történethez tartozó kiegészítő könyvek és filmek.
Lassan akár a Roxfort óráira is
beülhetnénk, hiszen, egyre több
„tankönyv” válik hozzáférhetővé.
A napokban illusztrált díszkiadásban megjelent „Legendás
állatok és megfigyelésük” például igazi csemege a rajongóknak,
nem is beszélve a magizoológia iránt érdeklődőknek. (Hogy
az mit jelent? Majd megtudja a
kedves olvasó, ha elolvasta a

2018. október 16.
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könyvet!) Nos, a
korábban a mugliknak szánt kiadás – amely szerint ezek a lények
mesebeliek - most
Göthe Salmander
személyes előszavával és jegyzeteivel jelent meg. És
akik az elmúlt évtizedek alatt megkedvelték a golymókokat vagy a főnixeket, most
minden fontosat megtudhatnak
róluk, épp úgy mint a sárkányokról – köztük természetesen a
magyar mennydörgőről, amellyel
Harrynak meg kellett küzdenie
a Trimágus tusán. És persze ott
van a norvég tarajossárkány is,
amelynek egyik példányát (Reméljük a kedves olvasók emlékeznek Norbertre!) láthattunk kikelni a tojásból.
Nos jó hosszan sorolhatnánk
legendás lényeket az akromantulától a böklencen és a futófégeken át a randolórig, de sajnos,
hely hiányában nem tehetjük.
Le kell azonban szögeznünk, a
könyvben szereplő lények kitaláltak, és minden hasonlóság valós
lényekkel csak a véletlen műve.
Vagy mégsem? Nos, ezt döntse
el a kedves olvasó!
(Göthe Salmander: Legendás állatok és megfigyelésük)

Erdélyi vendégek a Civil Házban

Szívmelengető
képek díszítik a
Civil Ház nagytermét, ahol vasárnap délután
nyílt meg a Homoród Fotóklub
és
Homoródszentmárton
község önkormányzata által
szervezett I. Homoródmenti Nemzetközi Fotótábor képeiből válogatott kiállítás.
A képek mesebeli kalandra invitálják a szemlélődőt, őszinte,
tiszta arcú emberek közé, akik
képesek harmóniában élni az
őket körülvevő világgal. Oda vezetnek bennünket, ahol ránk kö-

szönnek a fehér templomtornyok,
ahol örömet ad az embereknek a
kétkezi munka, és súlya van az
adott szónak.
A falakon huszonhat fotós munkái
láthatók. A Duflex által szervezett
kiállítást Danis János EFIAP/p
fotóművész nyitotta meg. (b.j.)

Laxenburg képekben

Két szék között
2018. november 4., 16.00, királyi váró
Új, interaktív, beszélgetős műsor

művészekkel, művészetről, az életről és saját életükről.
Komolyan, de mégis szórakoztatóan!

Laxenburg és környéke címmel Terebesi
Gyula fotóiból nyílt kiállítás a Művészetek
Házában. Mint azt az alkotó a megnyitón
elmondta, a közös pontot kereste osztrák
testvérvárosunk és Gödöllő között, ami
nem más, mint a csodás park, a természeti
szépségek. A kiállítást dr. Pappné Pintér
Csilla alpolgármester nyitotta meg.

Vendég: herczenik anna operaénekes
és egy meglepetésvendég, akinek a személye a műsor alatt derül ki.
Műsorvezetők:

Mészáros Beáta és L. Péterfi Csaba
Belépőjegyek a Művészetek Háza jegyirodájában
kaphatók 2000 Ft-os áron.
E-mail: info@muza.hu
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Vidám estével és jubileumi kiadvánnyal ünnepelte
fennállásának 10. évfordulóját az IRodalmi KerekAsztal, közismertebb
nevén az IRKA. A Gödöllői
Városi Könyvtár és Információs Központ zsúfolásig megtelt konferenciatermében megrendezett jó
hangulatú beszélgetésre
az alapítók és a jelenlegi
tagok mellett azok is eljöttek, akik az elmúlt évtized
alatt elsodródtak a csapattól, valamint ott voltak
a feltörekvő fiatal szerzők
is, akik a kurzusoknak köszönhetően
lépegetnek
előre az irodalom ösvényén.
A rendezvényen Gémesi
György polgármester kö-

szöntötte az IRKA tagjait, akik –
mint mondta – jelentős értéket
képviselnek Gödöllő kulturális
életében.
Az est folyamán Istók Anna,

kultúra

IRKA 10

az írókör vezetője fotó összeállítással, eddig el nem hangzott
és meg nem jelent írásokkal
elevenítette fel az elmúlt évtized eseményeit: a tagoknak

szóló kurzusokat, a nyári írótáborokat, és az irodalomkedvelőknek is szóló könyvbemutatókat és irodalmi esteket.
Az est moderátora, L. Péterfi

Megnyílt a KamaszHÍD
(Folytatás az 1.oldalról)
A kamaszHÍDat
2017-ben
kezdték el tervezni az Infohíd
helyén, s közel másfél éves
munka eredményeként készült
el jelentős önkormányzati forrásból és a Nemzeti Kulturális
Alap pályázati támogatásából
új közösségi térként a könyvtárban.
A hidak mindig összekötnek valamit, s igaz ez a kamaszHÍDra
is: ez a tér a kamaszok birodalma, mondta Gémesi György
polgármester. Óriási munkája
van benne a könyvtár dolgozóinak, ami nélkül a pályázat
sem vezethetett volna sikerre.

gödöllői Szolgálat 11
Csaba kérdéseire válaszolva elmondta, az
IRKA számára rendkívül
sokat számított, hogy
a könyvtár támogatta a
2008 októberében létrejött kezdeményezést,
valamint, hogy Galántai
Zoltán és Kabai Lóránt
írók szárnyaik alá vették
a szárnyaikat bontogató írókat, költőket. A tagok közül ma már sokan
publikálnak
különböző
irodalmi lapokban, rendszeresen vesznek részt
pályázatokon és jónéhányuknak önálló kötete is
megjelent.
Mindezek mellett az elmúlt években öt antológiát adtak ki a tagok
írásaiból A parkon át,
Karcvonások, Álmok
hajótöröttje, Fő az
irodalom és Darwin
parázik címmel, ezek
sokszor kapcsolódtak
a városi kulturális tematikus évekhez.
Most egy jubileumi kiadványt állítottak ös�sze az egykori és a jelenlegi tagok írásaiból.
Az „IRKA 10”-ben
negyvenhat
szerző
alkotása szerepel. Az
alapítók és az újonnan
csatlakozók munkái mellett a
már elhunyt tagok, írásai is helyet kaptak. A novellák és versek mellett a kiadvány illusztrációi is a tagok alkotásai. (k.j.)
Megállapította, hogy a gödöllői
könyvtár ma már jobb, mint korábban példaként emlegetett,
más településeken működő
intézmények. Energiát termelő
szobakerékpár-pár és csocsó
is helyet kapott benne, amik jól
jönnek, ha a kamaszoknak kell
egy kis felfrissülés. (Bővebben
és több fotóval a szolgalat.
com-on és facebook oldalunkon.)
***
A kamaszHÍD szolgáltatásait az Éjszaka a könyvtárban
program keretében ismerhették
meg az érdeklődők és a könyvtár diák csoportjai Ekkor nyílt
meg Ódor Benjámin és Bársony Viktória közös kiállítása,
valamint Varga Bea (on sai) és
Róbert Katalin ifjúsági írókkal
is találkozhattak a kamaszok. A
Club színház egy fantasztikus
impro esttel járult hozzá a program sikeréhez.
(l.t.)
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Bronzkori kincsek a múzeumban

A Gödöllői Városi Múzeumban megnyílt a „Bronzkori
hétköznapok hősei” című
időszaki kiállítás. A bemutatásra került anyag a Debreceni Déri Múzeum anyaga
mellett a Gödöllőn és környékén feltárt leleteket is bemutatja.
A kiállítás két fő szálon keresztül mutatja be a bronzkori emberek hétköznapi,

mégis kiemelkedő tevékenységét. Az egyik a szövés-fonás, a másik a fémművesség, azaz a bronzkovács
munkája, de a mezőgazdaság fejlődésébe is bepillantást enged.
A megnyitón Gémesi György
polgármester mondott kö-

szöntőt,
aki
kiemelte, a
kiállítás
jól illeszkedik az
Ifjúság
éve programsorozathoz,
és
sok
érekességgel bővíti a gyerekek ismereteit, kiegészítve
az iskolai tananyagot.
A tárgyi emlékeken alapuló
kiállítás a régészeti leletek
mellett nagyméretű nyomtatott molinókon és kisfilmeken keresztül ismerteti meg
az érdeklődőkkel a korabeli

szakmák fortélyait.
A látogatók így bepillantást nyernek
a bronzkori életbe, megismerik a
fémművesség és
a szövés sajátosságait, valamint a
korszak technikai
színvonalát. Mint
azt a kiállítást megnyitó Dani
János PhD, a Déri Múzeum
régészeti igazgatóhelyettese elmondta, ha hősökről
esik szó, az emberek elsősorban a harcosokra gondolnak. Egy ilyen anyagot
is bármikor be tudnának
mutatni, de tudatosan döntöttek arról, hogy a katonák

2018. október 16.
helyett inkább a mindennapok emberét, a műhelyben
munkálkodó kovácsot, a földeken dolgozókat és a szövéssel-fonással foglalkozó
asszonyokat állítják a középpontba.
A debreceni anyag bemutatása kiváló lehetőséget
adott a Gödöllői Városi Múzeumnak, hogy kiegészítve a
vendégkiállítást, saját gyűjteményében ebből a korból
származó, gödöllői és Gödöllő környékén folytatott
ásatások során előkerült

bronzkori leleteit is bemutassa. Két vitrinben a helyi
érdekességeket láthatják az
érdeklődők. A kiállítás nem
csak az Ifjúság éve eseményeihez kapcsolódik, hanem
része a GödöllŐsz Fesztiválnak, valamint a Múzeumok
Őszi Fesztiváljának is.
(k.j.)

szimfonikusok: Mozart és Haydn
műveivel indult a bérletsorozat

Mozart és Haydn művei csendültek fel a Művészetek Háza
színháztermében október 13án, a Gödöllői Szimfonikus Zenekar Remekművek Gödöllőn
című hangversenybérletének
első előadásán.
Mozarttól a Cosí fan tutte nyitányát hallhatta a közönség, majd
Haydn két művét, elsőként az

Esz-dúr
trombitaversenyt
szólaltatták meg Molnár Zoltán (tormbita) szólista közreműködésével, majd a Nelson-misét, amely az 1796 és
1802 között született hat mise
közül talán a legnépszerűbb.
Haydn e drámai hangvételű,
nagyszerű művét 1798-ban
írta; ő még – a napóleoni

háborúkra utalva – a „Missa in
angustiis” (Mise a szorongattatás idején) alcímet adta neki,
de később az angol admirálisról
nevezték el művét, mivel Haydn
állítólag akkor írta a Benedictus
híres győzelmi fanfárjait, amikor
az abukiri győzelemnek hírét
vette. A Gödöllői Szimfonikus
Zenekar a művet a az Új Liszt

Ferenc Kamarakórus (karigazgató: Nemes László Norbert),
Zemlényi Eszter (szoprán),
Balga Gabriella (alt), Megyesi
Zoltán (tenor) és Hámori Szabolcs (basszus) közreműködésével szólaltatta meg. Az est folyamán Cser Ádám vezényelt.
(Fotó: Váraljai János)
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GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY
KONTRASZTOK / PIXELEK
Sok szeretettel várjuk 2018. október 20-án
(szombaton) 17 órakor a Gödöllői Iparművészeti Műhely alkotóházában nyíló
KONTRASZTOK / PIXELEK c. kiállítás megnyitójára!
Kiállítók: PÁPAI LÍVIA DLA Ferenczy Noémi-díjas, és TÁPAI NÓRA textilművészek, akik évek
óta foglalkoznak a számítógép lehetőségeinek alkalmazásával a textilművészet műfajában, műveikkel országos- és nemzetközi elismerést hoztak a szakmának. A
kiállítás a hagyomány és a kortársművészet összefüggéseit vizsgálja, egymásra hatását keresi a vizuális művészet eszközeivel.
A kiállítás a 2018
A kiállítás kurátorai: Katona Szabó Erzsébet és Hidasi Zsófi

GödöllŐsz fesztivál
programja

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

Egyéni aranyak, váltó ezüst és bronz
Remekül szerepeltek a gödöllői atléta palánták a Budapest
Nyílt
Gyermekbajnokságon,
amely a mátyásföldi Ikarus pályán került megrendezésre október első hétvégéjén. A GEAC
11-12 éves (U13-as) versenyzői
öt éremmel gazdagították a
klub és saját éremkollekcióját.

Ennek a korosztálynak ez volt
az utolsó versenye ebben a korcsoportban, jövőre ugyanis az
újoncok közé lépnek fel. Kriszt
Sarolta magasugrásban (139
cm) és távolugrásban (480 cm),
Fodor Péter 60 méteren (8,57
mp) lett aranyérmes, a 4x200
méteres lány váltó (Tóth Sztav-

Tájékozódási futás – Normál távú OB

ridisz Szófia, Lukács Gabriella, Tóth Noémi, Kriszt Sarolta,
2.01,07 perces idővel) ezüst-,
míg a fiú 4x200 méteres váltó
(Grünwald Tamás, Lippai Csaba, Szabó Levente, Fodor Péter – 2.00.58 p.) bronzérmes lett.
Az érmeseken kívül jól szerepelt
még Körmendy Katalin edző tanítványai közül Tóth Sztavridisz
Szófia, aki 60 méteres gátfutásban (10,16 mp) lett negyedik.
			
-bb-

Az elmúlt hétvégén, az Őrségben rendezték meg a
tájékozódási futók Normáltávú
Országos bajnokságát, ami a
sportág legrangosabb és egyben legnehezebb bajnokságának számít és, ahonnan nem
hiányozhattak a Gödöllői Kirchhofer SE versenyzői sem.

lyezett – valamelyikén végez, azt
nagyon komoly dicsőség övezi
ebben a sportágban. A húsz fős
gödöllői különítményből többen
is remekül szerepeltek saját korcsoportjukban, de ezúttal csak
Kiss Kamillának sikerült a hatodik, pontszerző helyen végeznie.
(a képen, a képet készítette: ifj.
Kiss György), Kamilla ezzel a
remek futásával immár az idei év
összes egyéni országos bajnokságán az első hatban végzett.

Aki ezen a versenyen felállhat a
dobogóra, vagy a bajnoki pontszerző helyek – az első hat he-

A gödöllői futók eredményei:
Női 14 év alattiak korcsoportja:
Kiss Kamilla 6. hely, Gyurina

Fittness Model világkupa – Remekelt a Kuzma Team

gödöllői fitness modell versenyző: a 35 évnél idősebbek közötti
kategóriában bronzérmes lett,
míg a 40 év fölöttiek mezőnyében
aranyérem került a nyakába.
A Kuzma Team vezetője, Kuzma
Ádám Esztergomból, és a Világkupáról is aranyéremmel tért
haza Mr. Fittness Modell kategóriában, míg Bernáth Norbert
a hazai versenyen második lett
a Világkupán pedig a harmadik
helynek örülhetett Men’s Physique Small kategóriában.
		
-il-

Őrségben jártak a GKSE versenyzői

Simányi Katalin aranyérmes
Kiválóan szerepelt a Kuzma
Ádám vezette Kuzma Team
csapata az elmúlt hétvégén,
Olaszországban megrendezett
IBFF férfi és női Világkupa versenyen, ahonnan két arany és
két bronzéremmel tértek haza
a csapat versenyzői, köztük a
gödöllői Simányi Katalin, aki
egy bronz- és egy aranyérmet
ért el.

Simányi Katalin (a képen) már
az október elején, Esztergomban megrendezett IBFF Predator
Classic Nemzetközi versenyen is
megmutatta a zsűrinek és a közönségnek, hogy kirobbanó formában van, ezt egy aranyérem
és egy második hely támasztotta
alá saját kategóriájában. A következő, olaszországi Világkupán
aztán újabb sikernek örülhetett a

Röplabda – minden fronton Beragadt a gödöllő

Ennél csak jobb jöhet…
Nem rajtolt igazán jól a Penta-Gödöllői RC csapata az
idei NB I. Ligában és a Magyar Kupában sem. A bajnokin az MTK után a Kaposvár
otthonában is 3-0-ra kapott
ki a csapat, míg a Magyar
Kupa első fordulójának odavágóján Balatonfüreden betlizett a Penta-GRC.
A sorsolás szeszélyének köszönhetően két olyan csapattal találkozott eddig a Gödöllő
a bajnokságban, akik az Extraligába való feljutást tűzték
ki céljukként, persze ez, a hagyományok tekintetében igaz

lehetne a mieinkre is. Nos,
egyelőre messze van még attól a formától a csapat, hogy
a feljutásról álmodozzon, ezt
bizonyította a kaposvári vereség is, így csak abban bízhatunk, hogy magára találnak
majd a „Grózer lányok” és innentől jönnek majd a pontok
is. A Penta-GRC csapata két
fordulót követően nulla ponttal
az NB I. Liga 7. helyét foglalja
el jelenleg.
NB I. Liga, alapszakasz, 2.
forduló: 1. MCM-Diamant Kaposvári Egyetem – Penta-Gödöllői RC 3-0 (22, 13, 14)

2018. október 16.

További gödöllői eredmények:
NB II., Közép-csoport, nők,
3. forduló: Tatabányai RSE –
Penta-Gödöllői RC 1-3 (-21,
21, -10, -16)
NB II., Nyugati-csoport, férfiak, 3. forduló: SZESE Győr
– Penta-Gödöllői RC 3-1 (18,
-15, 18, 25)		
Magyar Kupa – Betli a Balaton-partján

Judit 16. hely, Abrán Csenge
29. hely; Női 16: Nagy Zsófia
10 hely, Kiss Boglárka 20. hely,
Székelyhidi Kata 25. hely, Barta
Regina 27. hely, Baji Boglárka
32. hely, Abrán Hanga 34. hely;
Női 21: Dékány Szilvia 15. hely,
Dékány Andrea 16. hely; Női 45:
Katona Csilla 20. hely, Nagyné
Simon Ágnes 21. hely; Férfi 14:
Fóris Dávid 38. hely; Férfi 16:
Tóth András 36. hely; Férfi 40:
ifj. Kiss György 14. hely, Gyurina Szabolcs 28. hely, Nagy
József 32. hely; Férfi 45: Dobay
Zsolt 27. hely, Abrán József 39.
hely. 			
-tt-

jócskán meglepték a négyszer
is kupdöntőig menetelő (négy
ezüstérem) gödöllőieket az
odavágón, ugyanis 3-0-ás veresét mértek a mieinknkre. Az
október 31-ei visszavágón 3-0ra vagy 3-1-re kell nyerni a Gödöllőnek, hogy legyen esélyük
a továbblépésre.
Magyar Kupa nyolcaddöntő,
1. mérkőzés:
Szent Benedek Balatonfüred
RA – Penta-Gödöllői RC 3-0
(18, 19, 21)
			
-tt-

A 2018/2019-es Magyar Kupa
küzdelmekben
is
PROGRAMAJÁNLÓ
megkezdte szereplését a Penta-Gödöllői
NB I. Liga, alapszakasz, 3. forduló
RC csapata, az első
Október 19., péntek 17 óra
fordulóban az NB I.
Penta-GRC – Budaörsi DSE
újonca, a Balatonfü- (Szent István Egyetem sportcsarnoka)
red az ellenfél, akik

2018. október 16.
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Akrobatikus torna – II. Budapest International Acro Cup

Bemutatkozás a nemzetközi porondon

Szeptember utolsó hétvégéjén
rendezték meg Budapesten a
II. Budapest International Acro
Cup (BIAC) versenyt. A Grassalkovich SE négy egységgel
indult a versenyen, többségük
számára ez volt az első nemzetközi megmérettetés.

hogy az akrobatikus tornában
nagyhatalomnak számító Oroszországból, Belgiumból, Izraelből
vagy Angliából a legnevesebb
egyesületek vettek részt a megmérettetésen, de a szomszédos
országokból vagy Írországból,
Skóciából is jöttek versenyzők.
A gödöllői csapatok közül a Balogh-Czoller Sára, Brandt Boglárka Youth leány páros megérdemelten került be a döntőbe
és az előkelő hetedik helyet érte
ott el. A Youth kategóriában két
női hármasunk is indult: Jacsó

A versenyre 13 országból érkezett közel 400 versenyző, a legtávolabbi résztvevők Hong Kongból jöttek. A színvonalat mutatja,

Labdarúgás – Fortunával randiztak a gödöllői fiatalok

Újabb GSK siker, némi szerencsével
Újabb sikert ért el a Gödöllői
SK csapata a Pest megyei I.
osztályú bajnokságban, akik
ezúttal a Pilisi LK csapatát
verték 2-0-ra és továbbra is
tartják előkelő helyüket a tabellán.
Fortuna asszonnyal randizhattak Pozder Nenad tanítványai
az elmúlt bajnoki forduló előtt,
ugyanis a Pilis ellen némi sze-

rencse is kellett a 2-0-ás győzelemhez a játék képe alapján.
A találkozó első félidejében a
GSK kapusa több ziccert is hárított, ekkor senki sem gondolta a helyszínen, hogy a végén
a gödöllőiek örülhetnek majd,
de a második félidőben előbb
egy szemfüles, majd egy bombagól eldöntötte a három pont
sorsát. A Gödöllői SK kilenc
fordulót követően 22 ponttal a

Kézilabda – Kötelező kipipálva, vissza a helyes útra

Gréta, Kupi Boróka, Rezsabek
Janka trió a 15., míg az Árki
Blanka, Lutz Helka, Márta Blanka alkotta hármas a 18. helyet
érte el abban a számban, ahol
a legtöbb induló volt. A 12-18-as
korosztályú női hármas, Lőrincz
Boglárka, Méder Boróka, Szabó Csilla egység hajszállal maradt le a döntőről és a kilencedik
helyet érte el. Gratulálunk minden versenyzőnknek.
Kőhler Ákos így értékelte a versenyt: – Köszönjük a szurkolást,
hiszen több fiatalabb versenyzőnk és szüleik végigszurkolták
a versenyt a helyszínen, így támogatva induló társaikat. Köszönjük továbbá a lelkiismeretes
második helyen áll a tabellán.
Pest megyei I. osztályú 9.
forduló: Gödöllői SK – Pilisi LK-Legenda Sport 2-0
(0-0) Gödöllői gólszerzők:
Schlemmel Balázs, Tóth-Ilkó
Áron.
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és kitartó munkájukat bíróinknak
Alton Andreának – aki a verseny
vezetőbírója volt – és Kőhler
Dezsőnek. Nagyobb versenyzőink és volt tagjaink közül többen
önkéntesek voltak a versenyen,
köszönjük, hogy így is hozzájárultak a rendezvény sikeres lebonyolításához, valamint köszönet
illeti Alton Andrea edzőnk és Alton Sophie versenyzőnk légtorna fellépéseit, melyek a verseny
zárásaként kápráztatták el a közönséget. Mindkettő hatalmas
siker volt. Reméljük, hogy a jövő
évi verseny további sikereket tartogat majd a Grassalkovich SE
egységei számára is.
-li-

otthonában kaptak ki 2-1-re,
így nyolc meccset követően 8
ponttal a 12. helyet foglalják
el a megyei III. osztály Keleti-csoportjában.
Pest megyei III. osztályú
bajnokság, Keleti-csoport,
9. forduló: UFC Gyömrő II. –
Gödöllői EAC-SZIE 2-1 (1-0)
Gólszerző: Vitárius Tamás. -lt-

Hátország – Idegenben nem
megy a GEAC-nak
Az idei bajnokságPROGRAMAJÁNLÓ
ban eddig nem igaPest megyei III. osztály, 10. forduló
zán megy idegenben
Október 21., vasárnap 17 óra
a GEAC-nak (négyből
Gödöllői EAC – Abonyi KID FC
egy siker), akik ez(Egyetemi műfüves pálya)
úttal a Gyömrő kettő

Target Sprint – OB

Magabiztos GKC győzelem Gödöllői aranyérmes a junioroknál
Vissza a helyes útra, ez lehetett a csatakiáltás a Gödöllői
KC háza táján, miután az elmúlt fordulóban, Budakalászon megszakadt a gárda 15
meccses veretlenségi sorozata az NB II-ben.
Nos, a TFSE elleni hazai találkozón elkezdte újra kövezni az
utat Bartos Gábor együttese,
a fiúk a szorosabb végjáték
ellenére magabiztos játékkal,
29-26-ra verték a Testnevelési
Egyetem csapatát, ezzel már
nyolc pontos a csapat és a tabella harmadik helyét foglalják
el a mieink csoportjukban.
NB II. Északi-csoport, 5. forduló: Gödöllői KC – TFSE 2926 (16-11)

Utánpótlás eredmények, Ifjúságiak: Gödöllői KC – Solymári SC 39-37 (20-19); Serdülők:
Gödöllői KC – Kántor Anikó SE
33-25 (17-14).
Az ifjúsági csapat hét pontos
(3 győzelem, 1-1 döntetlen és
verség) és a negyedik helyen
áll jelenleg, míg a serdülők öt
mérkőzésből ötöt megnyerve
vezetik a korosztályukban a
III. osztályú bajnokság Északi-csoportját.
A felnőtt és ifi csapat a következő játéknapon, október 18án a Csömör KSK vendége
lesz, míg a serdülők a Solymárt fogadják október 17-én
a Hajós iskola tornatermében.
Részletek:
www. keziszovetseg.hu
-it-

A Gödöllői Török Ignác Gimnázium tanulója, a Vasas SC versenyzője, Ozsvárt Donát junior
magyar bajnoki címet szerzet
egyéniben és vegyes csapatban is Target Sprint sportágban az október 6-án, Budapesten megrendezett versenyen.
A Magyar Sportlövők Szövetsége
által meghirdetetett versenyen
Ozsvárt Donát (a képen, fotó:
www.hunshooting.hu)
kiválóan
teljesítette a junior versenyt, aminek köszönhetően egyéniben és
mix kategóriában, Veres Mirella
oldalán magyar bajnok lett. A 400
méteres futásokból és lövésből
álló versenyszámban az egyéni
versenyt 4 perc 54 másodperces
idővel teljesítette a gödöllői fiatal-

ember, míg a mix kategóriában
8 perc 58 másodperces idővel
nyerte a junior korcsoportot a Veres, Ozsvárt páros.
-ll-
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így belőle. Érdemes előtte a már meglévő komposztanyaggal
összekeverni, vagy minimum
falevelekkel.
Figyelni is tudjuk a halmunkat, hogy jól dolgoztunk e,
mert amennyiben például
hangyákat látunk rajta, akkor nem érik megfelelően,
mert száraz, ilyenkor az újabb
hozzáadott réteget locsoljuk
meg. És hogy miket is tehetünk bele a halomba? Egynyári növényeket, kávézaccot,
teafüvet, kimerült virágföldet,
zöldséghéjat, összezúzott tojáshéjat. Amit viszont ne tegyünk bele: évelő gyomokat,
amiket kiszedtünk, a férge-

A komposztálás tudománya
Most, hogy a zöldhulladék elszállítása akadozva halad, ám
a levelek hullnak a fákról, ideje elgondolkozni arról, hogy
a töménytelen levelet hová
is tegyük? Sok vita és sok elképzelés van, milyen is a helyesen elkészített komposzt
és valóban igen szerteágazó
kérdéskör ez, ám a legalapvetőbb tényeket most összefoglaljuk.
A komposzt tulajdonképpen
két szót is jelöl. Egyrészt az
elrohadt kerti hulladékból áll,
másrészt talaj feljavítására
használható. Így a szemétből hasznos anyagot tudunk
házilag is előállítani, ami környezetvédelmi hatással is bír,
így mindenképpen jelentős
haszna van, mert a saját ház-

tartásunkból juttatjuk vissza
a szerves anyagot a talajba.
A komposzt tárolók elkészítése nem is egy bonyolult
művelet, akár raklapból is
elkészíthetőek, de erre vonatkozóan rengeteg tanácsot és
ötleteket tudunk még adni,
mert a variációk száma végtelen. A lényeg, hogy használjuk és jól használjuk!

Így
a
legaljára
20-30cm-es rétegben kerti hulladékot rakjunk, ami,
ha száraz, locsoljuk meg, majd 5cm
földdel fedjük be.
Ezt addig folytassuk, amíg elérjük
a tárolónk tetejét.
Még jobban működik, ha az egyik
réteghez komposzt aktivátort (gazdaboltokban találunk
ilyet), a másik réteghez 140g/
m2
arányban
kerti
meszet
adunk. Amikor
a tárolónk tele
lesz, takarjuk le,
hogy a fejlődő
hő, ne távozzon
el. A nagyobb
állagú hulladékot, mint például a fanyesedék, kisebb
darabokra vágva, vagy aprítva szintén jó a komposztba
és ha összekeverjük lenyírt
fűvel, hamarabb elkezd bomlani. A leveleknek külön is
készíthetünk egy fedetlen,
hálós tartályban, így külön levélkomposztot kapunk.
Sokan abba a hibába esnek,
hogy a lenyírt füvet azonnal
bedobják a komposztba, de
ez nem ajánlott, mert csak
nyúlós, ragacsos anyag lesz

ket vonzó ételmaradékokat,
színes újságpapírt. Sajnos,
a hely kevés arra, hogy mindenről szó legyen, ám akit
érdekel a környezetének a
védelme, a kerti hulladékaink
ésszerű felhasználása, nekik
állunk rendelkezésére további tanácsokkal.
www.bujtaskert.iwk.hu

Műlábat kapott egy sérült gólya a Hortobágyi Madárkórházban
Gézből, vattából, PVC-csőből, fecskendőből és spatulából készült műlábat kapott
egy sérült gólya.
– Áramütés érte a madarat,
ami megégette a bal lábát.
A sérüléstől az ereiben megszűnt a keringés, így szépen
lassan elszáradt a sérült végtag. A baleset után 1-2 hétig
még elballagott így a természetben, akkor került csak be
hozzánk, amikor lefeküdt, mert
már teljesen használhatatlan
volt a lába – árulta el Déri Balázs, a kórház igazgató-helyettese.
– Rajta kívül még négy gólyánk
van, amelyek az általunk készített műlábbal élnek. Ezek a
művégtagok könnyűek, és amikor elhasználódnak, könnyű

újat építeni nekik, mivel
a kórházban fellelhető
anyagokat használtuk
fel. Van egy réti sasunk, amelyiknek egy
debreceni, humán protéziseket készítő cég
gyártott speciális műlábat. Cserélni, levenni, tisztítani azonban
mindegyiket kell, így a
madarak az egész életüket a kórház kifutójában töltik majd, nem lehet már őket szabadon
engedni. Ugyanakkor
ha nem lenne a protézisük, minden bizonnyal
elpusztulnának, a másik lábuk ugyanis nem
bírná el a súlyukat.
(blikk.hu,
fotó: blikk.hu)
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Ellepik a kerteket, majd pokollá
teszik a városlakók életét is
A Magyarországot megszálló invazív poloskafajok mostani áradata nem alkalmi jelenség, sőt,
a jövőben nem csak évente egyszer terítik be a kerteket, gyümölcsösöket, lakásokat – mindent –, hanem lesz ráadás is.
Egyelőre nem tudunk mit kezdeni az elmúlt években Magyarországon is elszaporodott nálunk
tehát újnak számító poloskákkal – erről a Magyar Rovartani
Társaság alelnöke, Merkl Ottó
beszélt a Klubrádiónak.
A mostani szezonban kétfajta
rovar árasztja el környezetünket,
így a lakásokat is, a vándorpoloska és a márványospoloska.
Ezek néhány év alatt szaporodtak el rettenetesen Magyarországon is, és ez valószínű így is
marad jó darabig.
Eredeti hazájukban, Afrikában

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

liát pedig rengeteg pénzbe
és időbe telik kifejleszteni ellenük. Másrészt amikor igazán védekezi kellene, épp
érik a termés, vagyis permetezni már nem lehet. Jelenleg tehát nem lehet mást
tenni, mint szúnyoghálókat
kifeszíteni, hogy távol tartsuk őket – javasolta a szakember.

és Ázsiában főleg a fürkészdarazsak tartják kordában a
populációjukat, nálunk azonban nincs természetes ellenségük. Ez azért is probléma,
mert a poloskák egyáltalán
nem válogatósak, bármilyen
növényen megtelepednek,
és nagyon gyorsan nőnek,
minél melegebb az idő annál
jobban. Előbb-utóbb eljutunk
oda, hogy Magyarországon
évente már nem csak egyszer, hanem kétszer lesz
poloskainvázió – figyelmeztetett az entomológus.
Ezekkel az állatokkal a fő
gond, hogy kártevők, a vándorpoloska például egy kiskert
paradicsomtermését
száz százalékban képes

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

hazavágni – fogalmazott a rovarász. A márványospoloska pedig
a lombkoronákban tenyészik,
ahol a gyümölcsöket tizedeli.
A kellő védekezés hiányát Merkl Ottó azzal indokolta, hogy az
idegen fajok csak nagyon rövid
ideje vannak még itt, a szakemberek pedig épp, hogy csak
„összekapták” magukat mostanra, amikor kiderült, milyen mértékben tudnak nálunk is elszaporodni vándor és a márványos
poloskák.
Az is nehezíti a gyors fellépést
ellenük, hogy a védekezés nem
épp egyszerű, mert azok a vegyszerek, amelyek esetükben hatásosak, minden más rovart is
elpusztítanak. Alkalmas kemiká-

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

A rovarász megjegyezte, az
invázió egy-két héten belül
megszűnik, az első fagyok
vetnek neki véget, legközelebb így jövő tavasszal találkozhatunk a poloskákkal.
(klubradio.hu)
Hétvégén is nyitva tartó

állatorvosi rendelő
Október 5-én és 6-án

(szombaton, vasárnap)
9-11 óráig
Kovavet Kisállatrendelő
Gödöllő, Szőlő u. 20-22.
Rendel:
dr. Varga Ferenc
állatorvos
Telefonszám:
06/20-48-23-058

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

A gyepmesteri tevékenységhez kapcsolódó telefonszámok (Gödöllő közigazgatási határain belül):
Kóbor ebek bejelentése: 06-70-648-0200, naponta 8-18 óráig
Gyepmesteri telep: 06-70-648-0020, munkanapokon 7-16 óráig
Állattetem bejelentés: 06-30-303-3041, naponta 8-20 óráig
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Halottak Napi megemlékezés
Gödöllő Város Önkormányzata 2018. október 30-án (kedd), 18
órakor Halottak Napi megemlékezést tart a Szabadság téri I. és
II. világháborús emlékműnél, ahol emlékműsorral és koszorúzással
tisztelgünk a két világháborúban elesett áldozatok emlékének.
A megemlékezésre várjuk mindazokat, akik a hősi halottakra
szeretnének emlékezni gyertyagyújtással és virág elhelyezésével.
Kérjük, amennyiben koszorút kívánnak elhelyezni a megemlékezésen, szíveskedjenek jelezni október 26-án, 12.00 óráig,
a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. szervezésén
(hétköznapokon 9-16 óra között),
a 06-70/338-1838-as telefonszámon
Tábinkné Surman Szilviánál.
Kérjük, szíveskedjenek a koszorúkat 17.30 óráig a helyszínre
eljuttatni! Megértésüket köszönjük!

Felhívás!
A VÜSZI Nonprofit Kft. felajánlja hirdetés céljára a
parkolóórákban
használt
parkolójegyek hátoldalának
40x60 mm nagyságú felületét.
A parkolójegyekből készítendő
darabszám: 900 000 db
A hirdetés nyomtatási minősége 100 dpi felbontás, szürkeárnyalatos nyomtatásban. A megjelenéshez tervet az alábbi minta
alapján kérünk benyújtani 300 dpi felbontásban.
Érdeklődni lehet a titkarsag@vuszikft.hu címen.
Ajánlatot zárt borítékban „PARKOLÓJEGY” megjelöléssel a VÜSZI
Kft. titkárságán lehet beadni.
Beadási határidő: 2018. október 31., 16 óra

FELHÍVÁS
KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE
A munkavégzés helye: Gödöllői Polgármesteri Hivatal
Képesítési előírás: közszolgálati középiskolai végzettség, vagy
középiskolai végzettség és közszolgálati szakképesítés, vagy középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga. B kategóriás
jogosítvány előírás.
A munkakörhöz tartozó feladatok:
- a város közterületi rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabályokban foglalt előírások végrehajtásának ellenőrzése, figyelemmel kísérése,
- a város közterületi rendjét és tisztaságát védő jogszabályokba
ütköző cselekmények elkövetésének megelőzése,
- intézkedések megtétele a közterület rendjének fenntartása érdekében.
Jelentkezés: szakmai önéletrajz és képzettséget igazoló okiratok
benyújtása személyesen, postai úton, vagy elektronikusan
dr. Kiss Árpád jegyző részére. (2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.)
e-mail cím: pmh@godollo.hu
Benyújtási határidő: 2018. 11.15.
A munkakörrel kapcsolatosan Zimányi Norbert Közterület-felügyeleti csoport vezetője (28/529-169) ad felvilágosítást.
Gödöllő, 2018. 10. 08.

Dr. Kiss Árpád sk. jegyző

Orvosi ügyelet

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

Gyógyszertári ügyelet

Október 15-21.:
Sanitas Gyógyszertár, Thegze L. u. 2. Tel.: 545-585.
Október 22-28.:
Egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1. Tel.: 420-243.

temetkezési ügyeletek

PAX Temetkezési Iroda, Gödöllő, Dózsa Gy. u. 35.
Tel: 06-28/430-856, 06-30/634-3723
D&B Delubrum Kft., Gödöllő, Dózsa Gy. út 160.
Tel.: 06-28/525-212, 06-70/550-3377
SZIGÜ Temetkezés Kft., Gödöllő, Dózsa Gy. u. 16.
Tel: 06-28/410-653, 06/30-331-8822
M. Szabó és Társai Temetkezési Bt., Gödöllő, Dózsa Gy. út 38.
Tel: 06-28/410-302, 06-20/9376-375
Ózon pajzs Polgárőr egyesület: 06-30/621-2968
Közterület-felügyelet: 06 28/529-169

A Gödöllői Királyi Kastély tájékoztatója
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 esetleges többlet időkre, és tisztelettel kérjük, hogy a helyszínen jelzett
területekre ne lépjenek be!
Szíves türelmüket és megértésüket köszönjük!
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INGATLAN
+ Bontandó házat vagy építési telket vennék Gödöllőn!
Tel:20/944-7025
+ Gödöllőn gyönyörű belterületi
építési telek, Egyetem mögött
450nmes, összközműves, 17m
széles, 15mós i.áron eladó.
Tel.:20/772-2429
+ Gödöllőn új építésű csok ké-

2018. október 16.
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pes ikerház eladó Blahán tárolóval összeérő, kétszintes,
bruttó 110m2-es, n+3 szobás!
Irányár: 38,5Mft. Tel:20/7722429
+ Szadán, központban, n+3
szobás, egyszintes, Csok-képes ikerházfél 400m2-es telekkel eladó! Irányár: 36,9Mft.
Tel:20/772-2429

+
Gödöllőn
Fenyvesben
1130nm-es,
összközműves,
két utcára nyíló építési telek,
130nm körüli bontandó házzal
sürgősen eladó. Iár: 15,5MFt.
Tel:20/772-2429
+ Gödöllő panorámás részén,
fedett kocsibeállóval összekötött, új építésű, Csok-ra alkalmas, kétszintes ikerház n+4
szobával, saját lekerített telekrésszel eladó! Irányár: 44,9Mft.
Tel:20/772-2429
+ Gödöllő belvárosában, nagyon
keresett részen, n+4szobás
jó állapotú családi ház eladó.
Iár:39,2MFT! Tel:20/804-2102
+ Gödöllő központjában 43m2es, egyszobás, erkélyes, első
emeleti cirkós lakás eladó!
Iár:19.9Mft. Tel:20/539-1988
+ Gödöllőn, királytelepi részen 330m2-es telken 86m2es újszerű ikerház eladó!
Iár:43.8MFt! Tel:20/539-1988
+ Gödöllőn 3.emeleti 69m2es, konvektoros lakás eladó!
23.7MFt! Tel:20/539-1988
+ Gödöllő központjában 70m2es, jó állapotú lakás két kocsibeállóval SÜRGŐSEN eladó!
Irányár: 30.99Mft. Tel:20/5391988 www.godolloilakas.hu
+ Eladó lakást keresek központban! Tel:20/944-7025
+ Gödöllő zöldövezeti részén,
kulcsrakész 107nm-es új építésű CSOK képes ikerház eladó,
3 szoba+ nappali, teljesen különválasztható 650nm-es telek-

tes lakás eladó. Ára: 15 MFt.
Tel: 06-30-272-8158
+ Családi ház a Szilhát utcában
eladó tulajdonostól. Érd: 06-20520-1786
+ Eladó Gödöllőn egy földszinti,
2szobás, téglából épült, erkélyes,
új nyílászárós, egyedi fűtéses
öröklakás. I.á.: 22MFt. 0620-9194870
+ Eladó Gödöllőn az Erzsébet
Parkkal szemben egy 100nm-es,
2nappali, 2fürdőszobás, 2szintes,
téglaépítésű lakás bramac cseréppel, egyéb helyiségekkel Gödöllő egyik legjobb helyén. A ház
előtt ingyen parkolási lehetőség.
I.á.: 25,9MFt. 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn az Alvégben
egy 3szobás, 100nm-es családi ház 600nm-es telken. I.á.:
35,5MFt. 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn az Egyetem
téren egy 65nm-es, 2,5szobás,
étkezős, téglából épült, erkélyes öröklakás. I.á.: 28,8MFt.
0620-919-4870
+ Eladó Gödöllő legfrekventáltabb helyén a kastély mellett egy 2 szintes, nappali-étkező-konyhás,
3szobás,
2fürdőszobás, téglából épült
családi ház 35nm-es pincével,
garázzsal 560nm-es telken.
I.á.: 58,5MFt. 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllő királytelepi
részén egy 2szintes, 2generációs, 4szobás, 2konyhás, 2fürdőszobás családi ház felújítva,
új tetővel, melléképületekkel

résszel, tetőtér
beépíthetőséggel. Érd: 06-30588-5889
+ Gödöllőn, Blahán eladó 1973ban épült tetőtér beépítéses,
120nm-es, 3szobás, korszerűsített családi ház
811nm-es telken
dupla garázzsal.
A tetőtér 1996ban épült. Fűtése gáz (cirkó).
Iár:35.9MFt. Tel:
06-30-272-3602
+
Palotakerti
lakótelepen 37
nm-es, földszin-

773nm-es telken. I.á.: 44MFt.
0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Hunyadi utcában egy 100nm-es 2,5
szobás, téglából épült, összkomfortos, felújított családi ház
496nm-es telken parkettával,
járólappal, konvektoros fűtéssel. Az ingatlanhoz tartozik egy
pince és egy garázs. I.á.: 36mFt
0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Hős utcában egy most épülő, 2lakásos,
nappali+ 5szobás, 2fürdőszobás, földszint+ tetőteres családi ház. I.á.: 47,9 és 48,9 mFt
0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Szent János
utcában egy 60nm-es, 2szobás
öröklakás. I.á.: 18,9mFt 0620919-4870
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+ Eladó Gödöllőn a Köztársaság úton egy 87nm-es, 3szobás, összkomfortos öröklakás
kertkapcsolattal, garázzsal. Az
ingatlan eladási ára 28,5mFt
0620-919-4870
ALBÉRLET KIADÓ
+ Isaszegen 10 főig szállás KIADÓ egy családi házban munkásoknak. Ugyanitt ELADÓ egy
NYARALÓ Mezőkövesden. Érd:
06-30-505-9172
+ Gödöllőn, Szt. János utcában
teljesen felújított (ajtó, ablak
csere, IKEA konyha, laminált
padló, új konvektorok, fürdőszoba) 1.emeleti, 74nm-es la-

kás hosszútávra kiadó. Tel:
06-30-982-5239, képek: www.
goldiroda.hu/lakas
+ Gödöllőn, Szent János utcában 1.em. 2 szobás, gázkonvektoros, erkélyes lakás bútorozottan kiadó. 100.000 Ft + rezsi
+ 2 havi kaució. Tel: 06-70-2945296
+ Gödöllőn kertvárosban, igényes környezetben közel a központhoz, 70nm-es családi házban teljesen felújított, különálló
lakrész hosszútávra két személynek kiadó külön mérőórákkal. 120.000,-Ft+ 2havi kaució.
Tel: 06-30-676-4335
GARÁZS
+ Gödöllőn a Szőlő utcában
ikergarázs fele (23 nm) eladó.
Iár: 3,2 millió Ft. Tel: 06-30-6068783
ÁLLÁS
+ Webshopos hobbimunka,
nemzetközi karrier lehetőség!
18-30 közötti fiatalokat keresünk! 06-20-777-1122
+ Gödöllőn a Csíkos Pizzéri-

hirdetés
ába kiemelt fizetéssel
PULTOS LÁNYT, PIZZA
SZAKÁCSOT, ill. a Csíkos ABC-be BOLTI ELADÓT felveszünk. Tel:
06-70-772-7850 vagy
személyesen a helyszínen!
+ Munkaidő pótlékkal több, ill. egy műszakos munkarendbe
műanyagfeldolgozó gödöllői kft felvesz NAPPALI BIZTONSÁGI ŐRT, BETANÍTOTT
MUNKÁSOKAT (tel: 06-70-3258729), RAKTÁROST, SZERSZÁMKÉSZÍTŐT: 06-70-3343936, www.plastexpress.hu
+ SZAKKÉPZETT
BETEGÁPOLÓT
keresünk Kerepesen nappali munkára (reggel 8 órától
este kb 19 óráig)
heti több alkalomra, hosszabb távon.
Érd:
06-30-5779661
+ A FORM+ART
belsőépítész stúdió
helyszíni és műhelymunkára gödöllői
telephelyen keres
kollégákat, asztalosipari tudással, jogosítvány előny lehet, minden másra
szívesen megtanítunk, ez nem csak
egy munka ez egy
életstílus...www.formart.hu. Érdeklődni
06-70-9849000
+ Cégünk felvételre keres FESTŐ és
DRYVITOZÓ szakembereket azonnali
kezdéssel, kiemelt bérezéssel.
06-70-397-4089
+
SZOBAFESTÉSBEN
és
HŐSZIGETELÉSBEN
jártas
szakmunkásokat azonnali kezdéssel felveszek.
Bérezés megállapodás szerint. Tel:
20/4359-650, tamaszoltan@invitel.
hu
+ Kiemelt bérezéssel keresünk felvételre PULTOST,
FELSZOLGÁLÓT,
M O S O G A T Ó T,
S Z A K Á C S O T.
Szada – A Szűcs
Fogadója. Érd: 0620-9430-746
+ A szadai Meseház Waldorf Óvoda keres délutános
óvodapedagógust
azonnali kezdéssel! Részletekért
keresse fel honlapunkat, FB oldalunkat vagy érdeklődjön az alábbi

telefonszámon és emailcímen
06-20-399-8110, mesehazkuratorium@gmail.com.
(www.
szadaimesehazovi-waldorf.hu,
https://www.facebook.com/MesehazWaldorfOvoda/
+ Gödöllői műhelyünkbe szakképzetlen férfi munkaerőt keresünk betanított munkára.
Bérezés megegyezés szerint.
Jelentkezni:
06-30-466-6930,
papandi80@gmail.com
+ KERTÉSZETI MUNKA. Kertépítő keres heti 2-4 alkalomra
fiatal segítőt. Érd: 06-20-4284545
+ Gödöllői ipari parkba TAKARÍTÓT KERESÜNK heti 1x8 vagy
2x4 órában. Jelentkezését a
mufem@mufem.hu e-mail címre
várjuk.
+ Könnyűszerkezetes ház gyártó-építő cég, munkatársakat
keres: - Ács, -Fa és Kőműves
munkához értő szakembert. Ér-

gödöllői Szolgálat 21

deklődni: 06-20-474-5761, 0630-619-9399
+ Gödöllői élelmiszerboltba
PÉNZTÁROST és ÁRUFELTÖLTŐT keresünk. Tel: 06-70608-1801. Önéletrajzot az alábbi
e-mail címre kérjük: toncso75@
gmail.com
+ Leinformálható középkorú nőként vasalást, 10 hónapos kortól
gyermekfelügyeletet
vállalok.
Illetve 4-6 órás, vagy otthon is
végezhető pl. adminisztrációs
munkát keresek. Kata. Tel: 0630-898-5679
SZOLGÁLTATÁS
+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS
50 nyelven, anyanyelvi, diplomás, gyakorlott szakfordítókkal!
Kedvezményes árak. I.L.I Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u.
2. Tel.: 28-511-366, 06-20-5431775, e-mail: info@ili.hu, ili.godollo@gmail.com
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+ KERTGONDOZÁS. Bízza
most rám! Fakivágás, sövényvágás, bozótirtás, fűnyírás,
fűkaszálás. Füvesítés, gyepfelújítás, vegyszeres gyomirtás.
Rotációs kapálás. Gyepszellőztetés. Metszés, faültetés. Ágak,
levelek elszállítása. Ereszcsatorna tisztítás. Kert takarítás.
Gépi permetezés. Kerítésfestés. 06-30-747-6090
+ KÖNYVELÉS, cégalapítás,
munkabérszámfejtés, tanácsadás. Irodák: Gödöllő, Szada.

hirdetés

Tel: 06-30-592-1856, 06-28784-752
+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS, fürdőszobák,
régi fűtési rendszerek, vízvezetékek felújítása. CIRKÓK, GÁZKÉSZÜLÉKEK, KONVEKTOROK karbantartása felújítása,
javítása. Tel: 06-20-9527-289,
06-28-476-229
+ SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon bizalommal,
házhoz megyek. Számítógép
szerelés, rendszer és program-

telepítés, vírusirtás garanciával.
Hétvégén is! Tel: 06-30-3339201
+ SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS,
TAPÉTÁZÁS. Ingyenes árajánlat! Tiszta, rendes munka! Tel:
06-20-4359-650
+ PERMETEZÉS. Kézi és gépi
permetezést vállalok: örökzöldek, gyümölcsfák, gyomirtás,
stb. Mikroszkópos növénybetegségek felderítése. 06-20922-4400
+ DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉLKÜL. Tóth Tamás 0670-502-5620
+ BETEGSÉGEKET KIVÁLTÓ
LELKI OKOK OLDÁSA Gödöllőn ThetaHealing technikával.
Élj kevesebb stresszel hos�szabb ideig - elégedettségi garanciával! Kérj időpontot most:
06-20-367-4274
+ LAKÁSOK, IRODÁK KÖLTÖZTETÉSE, lomtalanítás. Pianínó-, páncélszekrény szállítás. Hétvégén is. NEER TEHER
06-70-648-7660
+ REDŐNYJAVÍTÁS, GURTNI
CSERE egész Pest megyében
garanciával, megbízható szakembertől, szolid áron, 48 órán
belül. Ingyenes kiszállással.
0670-418-3032
+ DUGULÁS ELHÁRÍTÁS falbontás nélkül. Ázások csőtörések megszüntetése. Vécék tartályok csapok szifonok cseréje.
Csatorna kamerázás. VÍZSZERELÉS. 06-20-491-5089
+ REDŐNYJAVÍTÁS, GURTNICSERE akár 2 órán belül! Új
redőny azonnal megrendelhető!
Péter úr, 06-20-3685-888
+ Velux árnyékolók 1 hetes szállítási határidővel: -külső hővédő
rolók, -belső fényzáró rolók, -roletták, -stb. Érd.: Kor-Mon Nyílászáró Kft. Gödöllő, Kossuth
L. u. 26. Tel.: 06-30-280-9375;
06-30-398-4815
+ TAPÉTÁZÁST, FESTÉS-MÁZOLÁST vállalok szakmai ta-
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pasztalattal, ingyenes felméréssel. 20/325-4944
+ VÍZSZIVÁRGÁS-CSŐREPEDÉS MŰSZERES KERESÉSE, JAVÍTÁSA. Csőfagyasztás,
víz-csatorna javítás ásással is.
06-30-914-3588
+ PARKETTÁS. Minden, ami
parketta! 06-70-505-1177
+ NYÍLÁSZÁRÓK szakszerű
beépítését, ajtók, ablakok, garázskapuk stb., akár bontással,
kőműves javítással is vállaljuk
Pest megye és Budapest területén. Ingyenes felméréssel.
E-mail:
einbauinvest@gmail.
com. Tel: 06-70-940-5945, 0620-591-6601
EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS
+ Gyógypedikűr: tyúkszem,
szemölcs,
bőrkeményedés,
vastag benőtt gombás köröm
kezelése, ápolása. Talpmas�százs. Óvakodjon a feketén
dolgozó házaló kontároktól! 30
év szakmai háttér. Bárándi József 06-20-532-7275
+ FOGYASZTÓ MASSZÁZS
fájdalommentesen. Depresszió
csökkentés, energiatöltés. Érd:
06-30-294-1945,
premiumkilo@gmail.com
OKTATÁS
+ MATEMATIKA – korrepetálást (2.általánostól), emelt- és
középszintű érettségire való
felkészítést vállal gödöllői középiskolai tanár. Főiskolások,
egyetemisták segítése is! 0620-380-2268 (du., este hívható)
+ NÉMET és ANGOL – diákok
felkészítése német és angol
érettségikre, nyelvvizsgákra –
06-20-572-0298.
+
MATEMATIKÁBÓL
középszintű érettségire, valamint
felső tagozatosok középiskolai
felvételire való felkészítését vállalom nagy tapasztalattal rendelkező középiskolai tanárként.
Tel: 06-30-620-1230
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ADÁS-VÉTEL
+ RÉGISÉG. Pappné Szilvia
szakbecsüs díjtalan kiszállással
vásárol antik bútorokat, festményeket, órákat, mindenféle
szobrokat, vitrin dísztárgyakat,
ezüstöt (hibás és hiányos darabokat is), régi pénzeket, könyveket, bizsukat és ékszereket,
borostyánt, mindenféle régiséget és HAGYATÉKOT. Legmagasabb áron vásárolunk első
vevőként! Tel: 70/942-0806,
20/465-1961
+ Kastélyok berendezéséhez
vásárolok bútorokat, festményeket, ezüstöket, porcelánokat, bronzokat, antik órákat, stb.
Teljes hagyatékot első vevőként
legmagasabb áron. Kiszállás
díjtalan. Üzlet: Bp. IX. ker. Ráday u. 6. Érd: 06-20-280-0151,
herendi77@gmail.com
+ ALMAVÁSÁR! Ismét kapható
CSÁNYI ALMA: Idared, Zöld
és KR-11-es (Jonatán, Starking
keveréke). 150-250 Ft/kg-ig.

hirdetés

Ugyanitt lé és cefre alma: 60100 Ft/kg-ig. Tel: 06-28-411298, 06-20-4359-650
+ AJÁNDÉK, TÁSKA, BIZSU
üzlet nyílt a Gödöllői Piacon!
Folyamatosan megújuló árukészlettel és kedvező árakkal
várjuk kedves vásárlóinkat! Fülbevalók és karkötők már 280 forinttól. Folyamatos akciók. K-P:
8-16, Szo: 8-12.
+ Franz Oeser ZONGORA olcsón eladó. Ugyanitt kb. 3q
kézzel szedett Starking, Jonatán, Mutsu és Idared étkezési
ALMA 120 Ft/kgos
áron eladó. Tel: 06-204940-622
JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
+
AKKUMULÁTOR
minden típusú gépjárműhöz szaküzletünkben vagy kiszállítással. Szolgáltatásaink:
beszerelés,
bevizsgálás,
töltés-mérés,
szaktanácsadás. Mi-

nőségi akkuk, új akciók. Gödöllő, Dózsa Gy. út 50. (Temetővel
szemben)
06-30-536-4300,
28/611-728 www.akkugodollo.
hu
EGYÉB
+ MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludányi Méhészetből!
Akác-, Virág-, Hárs-, Gesztenye-, Repce krém-, Lépesméz,
Propolisz, Virágpor, DIÓBÉL
kapható. 3kg fölött házhoz szállítjuk.06-30-9891-721
+ Vásároljon HAMISÍTATLAN,
OMME zárszalagos mézet közvetlenül a termelőtől! Akác-,
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Hárs-, Akác-hárs-, Repceméz.
720ml-es csavaros tetejű befőttes üveget cserébe elfogadok. Házhoz szállítás. Szabó
Méhészet Gödöllő, Lovas u.3.
28/417-913
+ KERTÉSZKEDŐK FIGYELEM! Érett marhatrágya 60 l-es
kiszerelésben 1000 Ft/zsák.
Szállítás megoldható. Rendelhető: 20/469-9295
+ GYÖNYÖRŰ OSZLOPTUJÁK kaphatók Gödöllőn termelőtől. Több mint 1.000 közül
választhat 30-40 %-os áron.
Szállításba besegítek. Tel:
30/569-8137
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Beküldési határidő:
2018. október 24.
Megfejtés: Egy nemrég rangos kitüntetéssel
elismert gödöllői művész.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte:
Berze Béláné, Dósa Szabina
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte:
Gugó András, Jenei József
A Happy Box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os
utalványát nyerte:
Ladvenicza Béla
A Városi Mozi ajándékát nyerte:
Lázár József, Nagypál Sándor
Az Eötvös Cirkusz előadására 2 belépőt
nyert:
Fodor Róbert, Jenővári Éva
Felhívjuk tisztelt megfejtőink figyelmét, hogy
a nyereménysorsoláson való részvételhez elengedhetetlen, hogy – akár postai úton, akár
e-mailen küldik be a megfejtést – a nevük mellett a pontos postai címüket is adják meg!

