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Három helyszínen zajlott a gödöllői
megemlékezés október 23-án. Az ünnepi program a város főterén kezdődött, majd az egykori Nemzetőrség
udvarán lévő kopjafánál folytatódott
koszorúzással, és a Dózsa György úti
temetőben az 1956-os forradalom és
szabadságharc gödöllői áldozatai, Balázsovich András és Kiss Antal sírjánál
fejeződött be.
Megemlékeztek arról is, hogy 1989.
október 23. óta ez a jeles nap kettős
nemzeti ünnep: az 1956-os forradalom
kitörésének évfordulója, és a Magyar
Köztársaság 1989. évi kikiáltásának
napja.
A rendezvényen Pelyhe József, Gödöllő alpolgármestere mondott ünnepi
beszédet, melyben felidézte az ötvenes
évek mindennapjait, amikor a hatalom
gyakorlói földbe tiporták mások emberi méltóságát, szabadságát, családok
életét lehetetlenítették el, szétverték a
közösségeket hatalmuk megtartása érdekében.
(folytatás a 4. oldalon)
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A programokba és a szociális munkába is bekapcsolódnak a fiatalok
Október 12-én, a könyvtárban megalakult az új Gödöllői Ifjúsági Testület. A szervezetben
az általános iskolától az egyetemi szintig vannak jelen a fiatalok, akik szeretnének dolgozni, tenni a városunkban élő kortársaikért. Az újjáalakult testület elnökének Molnár Gergelyt választották. Vele beszélgettünk feladatokról, tervekről.
– Mivel az előző ifjúsági képviselők megbízatása az elmúlt tanév végén lejárt,
szeptemberben újrakezdődhetett a szervezés, az új testület megalakítására. Kik
kerültek a tagok közé?
– Egyrészt felvettük a kapcsolatot a korábbi testület tagjaival és az oktatási intézményekkel, és az egyeztetések alapján dőlt el,
kit delegálnak. Így vannak olyan képviselők,
akik már az előző testületben is benne voltak, de van olyan intézmény is, ahonnan
majd csak később delegálnak. Mellettük
jelen vannak olyan gödöllői fiatalok is, akik
szeretnének bekapcsolódni a munkánkba.
– Ön is azok közé tartozik, akik már a
korábbi testületben is dolgoztak?
– Igen, az előző (tan)évben alelnöki feladatokat láttam el. Ez sokat segít, a mostani
munkában.
– Ha nem ifjúsági testületi elnök, akkor
mivel foglalkozik?
– A Károli Gáspár Református Egyetemen
tanulok, angol-történelem szakos tanárnak
készülök.
– Korábban is részt vett már a város
ifjúsági életében?
– Igen, elsősorban az egyházi szervezésű
programokon és azok szervezésében és lebonyolításában vettem részt.
– Mit tudhatunk a most megválasztott
testület tagjairól.
– Lényegében minden alap- és középfokú
oktatási intézmény képviselve van a munkánkban. Az általános iskolák közül a Hajós
Alfréd Általános Iskola majd később delegál
tagokat, de ők is részt fognak venni a munkánkban. A középiskolákból és gimnáziumokból is lesznek tagjaink.
– Mi a helyzet a Szent István Egyetemmel? Már a múlt évben is terv volt, hogy
a SZIE-t is bevonják az ifjúsági testületbe.
Hogy állnak ezzel?
– Ez folyamatban van. A kapcsolat kiépítése már megkezdődött és szeretnénk ezt
a szálat erősebbre fonni. Az egyetem városunk egyik jelképe, a hallgatók közül sokan
itt élnek a városban, a kollégiumban, ám a
legtöbben még mindig nem, vagy csak nagyon minimálisan kapcsolódnak be a Gödöllőn zajló eseményekbe. Nagyon szeretnénk
ezen változtatni!
– A múlt év az építkezésé volt. Mennyire sikerült a tervezett munkát elvégezni?
– Létrejött egy olyan tagság, akik rendszeresen részt vettek a munkában. Megállapodtunk az alapszabályban és kitűztük a
célokat. Úgy néz ki, hogy tavasztól – ha a

képviselő-testület is támogatja – saját
költségvetésünk lesz, amivel már tudunk gazdálkodni, programokat szervezni. Bevallom, most sokkal optimistább vagyok, mint tavaly. Amikor az
első testület létrejött, még nem igazán
voltunk tisztában sem a feladatokkal,
sem a lehetőségekkel.
– Célokat említett, hallhatnánk
ezekről valamit?
– Ehhez kicsit vissza kell menni a
kezdetekhez. A megalakuláskor – még
tavaly – elhatároztuk, hogy team rendszerben fogunk dolgozni, s ezekben
mindenki a saját érdeklődésének megfelelően vehet részt. Akkor nagyon sok
team alakult, ezek közül most többet
összevontunk, s így alakult ki egy szociális, egy
szervező, valamint egy
külkapcsolati és kommunikációs team.
Ezek mentén
kezdjük el a
munkát, aminek során többek között szeretnénk felvenni a kapcsolatot a szociális
és közhasznú városi intézményekkel és felmérni, hol van szükség önkéntes munkára, s
egyfajta koordinációs feladatot ellátni köztük
és diákok között.
A másik fontos feladatunk, hogy felvegyük
a kapcsolatot más diákönkormányzatokkal
itthon és testvérvárosainkban.
– Ez utóbbihoz meg is tették az első lépést Wageningenben…
– Igen, mi is helyet kaptunk abban a városi küldöttségben, ami a napokban járt holland testvérvárosunkban. Nagyon érdekes
tapasztalatokat szereztünk. Ott teljesen más
a rendszer, nem ifjúsági testület van, hanem
a helyi ifjúság alapított egy új pártot, amivel
elindultak az önkormányzati választásokon.
De nagyon jó kapcsolatot sikerült kialakítani az ifjúsági képviselőkkel. Remélem, hogy
az ott szerzett tapasztalatainkat tudjuk majd
itt is hasznosítani. Mindezek mellett nagyon
fontosnak tartom, hogy jelen legyünk a városi rendezvényeken, az ünnepségeken épp
úgy, mint a szórakoztató programokon, s
szeretnénk, ha ezeken minél több ingyenes
lehetőség várná az érdeklődőket.
– Igaz, a Gödöllői Ifjúsági Testület még
elég fiatal szervezet, de van már valamilyen visszajelzés az eddigi – 2017 márciusi megalakulás óta – végzett munkára?
Vagy arra, milyen igényei vannak a gödöllői fiataloknak?

Molnár Gergely

A Gödöllői Ifjúsági Testület új elnöke

– A legfontosabb visszajelzés, hogy a
legtöbben meglepődnek azon, hogy egyáltalán létezik ez a szervezet. Nagyon kevesen ismernek minket. Épp ezért az egyik
legfontosabb, hogy mihamarabb elkészüljön
a Facebook-oldalunk és jelen legyünk más
közösségi oldalakon is.
Igények… Nos, sok véleményt hallunk azzal kapcsolatban, hogy kevés a városban a
fiatalok számára vonzó szórakozóhely. Úgy
érzem, az, hogy milyen létesítmények működnek Gödöllőn, nem a mi kompetenciánk,
abban viszont tudunk segíteni, hogy felhívjuk a figyelmet a meglévő lehetőségekre,
mert sokan nincsenek ezekkel tisztában.
– Sokat vádolják a fiatalokat azzal,
hogy nem érdeklődnek a közélet iránt.
Hogy látjátok ezt?
– Ez a fiatalok egy részére igaz, de nem
szabad megfeledkezni azokról, akik akarnak
dolgozni, vannak ötleteik és tenni is hajlandók azért, hogy megvalósítsák őket.
– Szintén gyakran halljuk, hogy a fiatalok túlterheltek, elfoglaltak. Mennyire fér
bele ez a munka az Önök életébe?
– Ha nem is könnyen, de megoldjuk. Épp
ezért fontos leszögezni, hogy ezt mi nem
pénzért csináljuk, hanem önként, a saját
szabadidőnkből, ami bizony limitált. De amit
tudunk, azt megteszünk, hogy a fiatalok jól
érezzék magukat Gödöllőn, és megmutassuk, a mi generációnk is jelentős értékekkel
képes gazdagítani a várost.
(kj)
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Képviselő-testületi hírek
Közlekedési előterjesztések
A képviselő-testület október 18-ai ülésén két előterjesztés is foglalkozott a város közlekedési helyzetével. Az ülésen részt vett Vécsey László országgyűlési képviselő is.
A testület szeptemberi ülésén dr. Gémesi György polgármester felvetette, hogy Gödöllőt súlyosan érinti az M3-as autópályáról érkező és átmenő gépjárműforgalom, aminek egyetlen megoldása az évek óta várt elkerülő út megépítése. A testület az ülésén
akkor arról határozott, hogy tájékoztatást kér a kormánytól, mikorra tervezi a Gödöllőt
délről elkerülő 2×1 sávos főút megvalósítását. Ugyancsak határozatban kérték fel a
választókerület országgyűlési képviselőjét, Vécsey Lászlót, hogy járjon el az elkerülő
út mielőbbi megvalósulásáért.
Vécsey László országgyűlési képviselő is
előterjesztést nyújtott be az október 18-ai
ülésre „Közlekedésépítési és szervezési beruházások tervezése és ütemezése Gödöllő Város Önkormányzatának tulajdonában
álló közterületein és útjain, a város belső és
időszaki csúcsforgalmi terhelésének ésszerű elosztása és csökkentése, a parkolási
gondok enyhítése, összességében Gödöllő
lakossága életminőségének városi kompetenciába tartozó eszközökkel történő javítása érdekében” címmel.
A képviselő-testület egyhangú szavazással megköszönte az előterjesztést és
felkérte a polgármestert, hogy az abban
feltüntetett javaslatokat juttassa el az önkormányzat Közlekedési Koncepcióját készítő szakembereknek, annak érdekében,
hogy amennyiben a javaslatok megvalósítására reális lehetőség van, kerüljenek be
a koncepcióba.
Az önkormányzati tulajdonú közlekedési
infrastruktúra fejlesztéséről a képviselők
minden évben a költségvetési rendelet
elfogadásával döntenek a költségvetési
helyzet, valamint a Közlekedési Koncepcióban megfogalmazottak ismeretében.
A testület felkérte a polgármestert, hogy a
közlekedési koncepciót terjessze be megvitatásra a november 22-i ülésre.
Az elkerülőtől az együttműködésig?
Gémesi György az előző testületi ülésen
már elmondta, hogy az elkerülő út megépítése elkerülhetetlenné vált a gödöllői
közlekedés fenntartásához. Ezért kérte
Vécsey Lászlót arra, hogy intézkedjen a
parlamentben az elkerülő út mielőbbi megépítése érdekében. A kérésre a képviselő
egy újságcikkben a következőképpen reagált: a polgármester „nyolc éve szapulja a
kormány minden intézkedését, az én munkámat is igyekszik minden módon lehetetlenné tenni Gödöllőn. Most pedig segítséget kér? Elérte, amit akart, saját ellenzéki
pártjának képviselője bent ül az ország�gyűlésben, szövetségesei körében.” Hohn
Krisztina Baranya megyei képviselő meg
is szívlelte Vécsey László tanácsát, elfogadva Gémesi György kérését felszólalt a
T. Házban az elkerülő út megépítése érdekében. A felszólalásra reagáló államtitkár
elmondta, erre 2022-ig nincs fedezet az állami költségvetésben.
A polgármesteri kérés azonban, végül
mégis meghallgatásra talált, s Vécsey
László, igaz, nem az elkerülő útra vonatkozóan, hanem a város belső közlekedésének

átalakítására, ajánlott egy általa, szakértők
bevonása nélkül készített koncepciót.
Gémesi György és a képviselők pozitívan vették Vécsey László kezdeményezését és segítségét a gödöllői közlekedési
problémák megoldása érdekében. Bár
képviselő úr többször is jelezte, hogy nem
kíván politikával foglalkozni, mégis az ülés
alatt többször, szám szerint 16-szor vitte
politikai síkra a vitát, a „pártpolitika” és a
„pártszövetség” kifejezéseket említve, végül el tudta fogadni azt, hogy a város saját
közlekedési koncepciót készíttetett ebben
az évben, amit novemberben a képviselő-testületnek, majd közmeghallgatáson a
lakosságnak is bemutatnak. A polgármester elmondta, hogy a képviselő úr által elkészített anyagot eljuttatja a közlekedési
szakemberek részére, s amennyiben abban
megvalósításra érdemes elemek vannak,
azok bekerülnek a városi koncepcióba.
Bár képviselő úr úgy gondolta, hogy a
város iparűzési adóbevételét útfejlesztésre
kellene fordítani, az önkormányzati képviselők rávilágítottak arra, hogy a város saját
bevételei felett nem rendelkezhet szabadon. A személyi jövedelemadóból régóta
nem marad egy forint sem helyben, a gépjárműadó bevétel 60 százaléka is az államot
illeti, jövőre 500 millió forint szolidaritási
adót kell a városnak fizetnie és a saját bevételekből tudják az óvodákat és a kultúrát is
támogatni, sőt olyan állami feladatokat is finanszírozni, amikre a központi költségvetés
nem ad támogatást. Mindemellett évente
500 millió forint körüli összeget költ útépítésre az önkormányzat. Ez azt a 200 millió
forintot is tartalmazza, amit kommunális
adóként fizetnek be a gödöllői polgárok.
A képviselő úr nehezményezte, hogy
munkáját az önkormányzat soha nem támogatta, pedig akár Gémesi György, akár
Fogarasiné Deák Valéria volt is az országgyűlési képviselő, annyit sem értek el, mint
amennyit neki sikerült, említve az M3-as
autópálya zajvédő falát és az uszodát. A
polgármester jelezte, hogy az M31-es autópálya építésének ötlete éppen az ő képviselősége idején született, hiszen a terveket dr. Fábián Zsolt akkori alpolgármester
vetette fel, majd már Fogarasi Deák Valéria
idejében készült el. Bár ők nem voltak egy
politikai platformon, mégis együtt tudtak
működni a sok milliárd forintos beruházás
megvalósítása érdekében, s az elkerülő
utak alapjait képező körforgalmú kereszteződéseket is sikerült kiépíttetni az autópálya csomópontjában és a 3-as főúton az
ipari park mellett.
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Vécsey László elmondta, hogy országgyűlési képviselőként négy elkerülő út érdekében lobbizik. Az egyik a szóban forgó,
Gödöllőt délről elkerülő út, a másik a Vác
és Gödöllő közötti térség elkerülő útja, ami
15 éves terv, a harmadik a Nógrád felől Veresegyházra érkező forgalom átkötése az
M3-as autópálya Mogyoród térségében jelenleg épülő új csomópontjába, míg a negyedik Aszód és Bag térségét érinti. Éppen
ezért neheztel a polgármesterre, amiért azt
mondta róla, hogy nyolc év alatt egy mozdulatot sem tett a gödöllői elkerülő út építése
érdekében. A problémákat egyébként meglátása szerint négy ok szüli: az egyik a gazdasági növekedés, aminek velejárója a motorizáció, a másik a munkahelyek számának
nagy mértékű növekedése az agglomerációban, a harmadik a Nógrád megyéből érkező forgalom, a negyedik pedig a veresegyházi lakóparkok nyakló nélküli építése.
Gémesi György elnézést kért Vécsey
Lászlótól, ha valamivel megbántotta volna
az elmúlt időszakban és jelezte, számára
az a legfontosabb, hogy Gödöllő érdekét
képviselje, ugyanakkor ő az önkormányzati ülésekre soha nem hozta be a politikát.
Ha a testület tájékoztatást kapott volna a
képviselő úrtól az említett lobbitevékenységéről, nyilván máskép nyilatkozott volna.
Mindemellett, polgármesterként és a Magyar Önkormányzatok Szövetsége elnökeként is joga és kötelessége felhívni a kormány figyelmét bizonyos, általa rossznak
tartott döntésekre, még akkor is, hogy ha
ez a képviselő úrnak nem tetszik. Fontos,
hogy a veresegyházi közlekedés javuljon,
de az egy másik választókerülethez tartozik, ott nem Vécsey László a képviselő,
Gödöllőnek pedig a gödöllői közlekedés a
legfontosabb problémája.
Az országgyűlési képviselői előterjesztés kedvező fogadtatása utat nyithat egy
előrevivő együttműködés felé az önkormányzattal a város fejlődése érdekében.
(A képviselő-testület üléséről bővebben
a szolgalat.com-on és Facebook-oldalunkon olvashatnak)
A központban ajánlott fel területet a város a járási hivatali ügyintézéshez
Felhatalmazta a képviselő-testület a
polgármestert, hogy tárgyalásokat folytasson a Pest Megyei Kormányhivatal és
a Gödöllői Járási Hivatal vezetőivel annak érdekében, hogy a főtéren kialakított
irodahelyiséget a járási hivatal hatáskörébe tartozó feladatokkal kapcsolatos ügyintézés céljára felajánlja.
A lakosság többször észrevételezte,
hogy a járási hivatalban történő ügyintézéshez a város szélére kell kimenniük. A
járási hivatal megközelítését a helyi autóbusz járatok sűrítésével igyekezett az
önkormányzat elősegíteni, de ez nem mindenki számára jelentett tökéletes megoldást. A főtéren szeptemberben átadott
beruházás során kialakított iroda célját
szolgáló helyiség alternatív megoldásként
szolgálhatna arra, hogy a járási hivatal a
város szívében tarthassa kihelyezett ügyfélfogadását. A bérbeadás esetleges részleteit, a szerződéskötést a képviselő-testületnek kell majd jóváhagynia.
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1956 üzenete:
A nemzet építésének nem lehet része az önzés
(folytatás az 1. oldalról)
Sokan élnek még most is közöttünk, akik átélték és megszenvedték ezeket az időket –
mondta Pelyhe József, aki úgy fogalmazott:
„1956 üzenetének szellemisége ott kell, hogy
éljen a lelkünkben, a mindennapjainkban. Mert
számos kihívással kell szembenézzünk most
is, amely esetében érdemes visszanyúlni az
ötvenhatos örökséghez... A forradalom kitörése
is bebizonyította, hogy a nemzet építésének
nem lehet része az önzés. A félelemkeltés, a
megtévesztés, illetve az erőből meghozott lépések politikája pedig még az építkezés esz-

közrendszere sem lehet!
Mert félelemből nem születhet szabad döntés. Épp
ellenkezőleg: a szabad és
tiszta döntés többek között
olyan értékekből táplálkozik, mint az alázat, a hitelesség, a nyitottság, vagy
a közösség szolgálatának
elsődlegessége... Fontos a
más vélemény felé történő
nyitottság is: mennyire lehet szabad az egyén,
ha képtelen a másik ember felé fordulni? Ha
csupán saját gondolatai,
elképzelései körül forog?
Mert ezáltal saját maga
foglyává válik és saját
maga elképzeléseinek
rabja lesz. Mivel nem
képes a másik személy
véleményét
meghallgatni, nem is beszélve,
azt tiszteletben tartani.”
Pelyhe József úgy fogalmazott: nemzeti ünnepeink mindegyike az
előbbiekben hallottakon
túl még további értékeket is hordoz és közvetít:

„Iránymutatást adnak számunkra, hogy bármennyire is megváltozott, felgyorsult világban
élünk, történelmünk, elődeink áldozatvállalása
kötelez minket arra, hogy saját életünk megújításával erősítsük, vagy ha szükséges, újra
rakjuk közösségeinknek és egy tiszta, szabad
Magyarországnak alapjait.”
A főtéri megemlékezést a Club Színház:
„Most hova, merre?” című ünnepi műsora zárta, majd a résztvevők átvonultak az egykori
Nemzetőrség épületéhez, ahol hősök emlékére állított kopjafánál koszorúztak, majd a Dózsa
György úti temetőben fejeződött be a megemlékezés.
(Az ünnepségről részletesebb összeállításunk, valamint Pelyhe József ünnepi beszéde
teljes terjedelmében a szolgalat.com-on és
Facebook-oldalunkon olvasható.)

Minden kutat engedélyeztetni kell!

Meghosszabbodhat az engedély nélkül létesített kutak legalizására vonatkozó moratórium
amennyiben az Országgyűlés elfogadja a kormánynak az Agrárkamara kezdeményezésére
készített javaslatát. A tervek szerint 2020. december 31. lenne az új határidő, de erről még
döntenie kell a parlamentnek.
A folyamat elindítását azonban célszerű nem
az utolsó pillanatra hagyni, bármi is lesz a döntés, és az engedély nélkül létesített fúrt és ásott
kutakat bejelenteni anélkül, hogy vízgazdálkodási bírságot kellene fizetni. Az 1995. évi, a vízgazdálkodásról szóló LVII. törvény módosítása
szerint ugyanis minden olyan 2018. január 1-je
előtt ásott / fúrt kutat regisztráltatni kell, amelyet
engedély nélkül létesítettek. A bejelentési kötelezettség – ami magával vonja az engedélyezési eljárást – sokkal több magánszemélyt és vállalkozást érint, mint azt gondolnánk, s emellett
jelentős adminisztrációval és kötelezettséggel
jár. Ez azonban még mindig jóval olcsóbb, mint
egy későbbi ellenőrzés során kiróható bírság.
Mivel a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK)
túl rövidnek érzi a megadott határidőt, kezdeményezte az engedély nélkül létesített kutak moratóriumának 2020-ig szóló meghosszabbítását,
ám jobb, ha nem ebben bízva hagyják az érintettek az utolsó pillanatra az intéznivalókat.
– Kiket érint a bejelentési kötelezettség?
– Mindenkit, akinek engedély nélkül létesített fúrt vagy ásott kútja, valamint annak, akinek
nem az engedélyben meghatározott módon
kivitelezett kútja van – tudtuk meg dr. Kiss Árpádtól, Gödöllő város jegyzőjétől, aki elmondta, városunkban húsz alatt van az engedéllyel
létesített kutak száma, de ennek sokszorosa a
különböző ingatlanokon működőké. Meg kell

jegyezni, hogy ezek nem feltétlenül illegális
kutak, ugyanis több olyan időszak volt, amikor nem kötötték engedélyhez a kutak létesítését. A vízgazdálkodás és a vizek védelme
miatt azonban fontos ezeknek a felmérése –
mondta lapunk megkeresésére a jegyző.
– Ezek szerint nem csak annak van tennivalója, aki néhány éve kutat fúratott a
telkén, hanem annak is, akinél még működik a dédszülők által kiásott kút?
– Igen. Ezekre is vonatkozik a jogszabály.
És vonatkozik azokra is, akik nem az eredeti
tervek szerint kivitelezték a kútjukat. Például,
megkapták az engedélyt egy 40 méter mély kút
létesítésére, de abban a mélységben nem találtak vizet. Ilyenkor a gyakorlat az, hogy vagy tovább fúrnak, amíg el nem érik a vízszintet, vagy
más helyen kezdik meg a munkát.
– Milyen teendője van az ilyen kutakkal
rendelkező ingatlantulajdonosoknak?
– A jogszabály alapján meg kell tenni a kút
bejelentését, Gödöllőn ezt a jegyzőhöz kell beadni. Azért ide, mert az engedélyezési eljárás
során részben a jegyző, részben pedig a vízügyi
hatóság jogosult eljárni, ami Gödöllő esetében
a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
Hogy mi hová tartozik, ez nagyon sok mindentől
függ. Többek között attól is, hogy az adott kút
esetében milyen mélyről veszik a vizet, milyen
mélyen helyezkedik el a vízzáró réteg. Röviden
úgy tudnám összefoglalni, hogy a vízzáróréteg
feletti mélységű kutak esetében jogosult eljárni
a jegyző, az alatta lévő vizek esetében pedig a
vízügyi hatóság. Hogy a lakosság dolga egyszerűbb legyen, a hozzánk beadott bejelentéseket
mi megvizsgáljuk, és ahol arra szükség van, azt
továbbítjuk a vízügyi hatósághoz.

– Mit kell tartalmazni a beadványnak?
– Ezt a 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet szabályozza, lényegében a kút valamennyi műszaki
adatát tartalmazó, erre jogosult tervező által készített dokumentáció kell beadni. Ennek alapján
a hatóság eldönti, hogy kiadható-e a fennmaradási engedély.
– Ez tehát nem azt jelenti, hogy a kutat automatikusan engedélyezik?
– A fennmaradási engedély, csak akkor adható meg, ha a beadás időpontjában hatályos
jogszabály alapján a kút engedélyezhető.
– Úgy tűnik, ez egy jóval bonyolultabb eljárás, mint amit sokan gondolnak…
– Így van, de még mindig jobban megéri megtenni a bejelentést és vállalni az ezzel kapcsolatos költségeket, mint egy későbbi büntetést. A
hatóságnak ugyanis joga van ellenőrizni, és a
moratórium lejárta után a kiszabott bírság akár
a több százezer forintot is elérheti.
(kj)

Az interjú elkészülte után közölte az agrártárca, hogy a törvényt hamarosan módosítják, és
meghosszabbítják a bejelentési határidőt.

2018. október 24.

Közélet

hajléktalanok helyzete Gödöllőn:
mindenkinek segítenek - ha hagyják
vegkörnyezetéből kiragadva tette közzé a Hír24
hírportál. A gödöllői helyzet pontos ismerete nélkül született cikk mélységesen felháborított több
gödöllői lakost is.

Katasztrófa a

hulladékszállításban
Hónapok óta kongatja a vészharangot a
városunk hulladékszállítását és kezelését végző Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft,
mivel a Nemzeti Hulladékgazdálkodási
Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. a szükségesnél jóval, havi szinten 130 millió
forinttal kevesebbet utal át számára, mint
amennyire a működéshez szükséges
lenne. Ennek következtében a Zöld Híd
először a hosszas, eredménytelen egyeztetések miatt ritkítani kényszerült, majd

Fotó: Facebook.com/gemesigy

Rég nem látott mértékben osztotta meg a társadalmat az a törvény, amely megtiltja a közterületen életvitel szerint való tartózkodást. Az
október 15-én életbe lépett rendelet jogalkotók
szerinti célja, hogy a hajléktalanokat
beterelje a szociális ellátórendszerbe.
Míg a lakosság egy része örömmel
fogadta a szabályozást, addig mások
védelmükbe vették a sokak számára, főleg köztisztasági szempontból
problémát jelentő hajléktalanokat.
Lapunk az elmúlt hetekben több cikket is közölt a témában, bemutatva a
városi ellátórendszer nyújtotta lehetőségeket. amiket a hajléktalanszálló,
a nappali és éjjeli melegedő nyújt. Az
ezeket működtető Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ vezetője, Forrainé Murányi Judit igazgató
leszögezte, mindenkit tudnak fogadni,
senkinek sem kell az utcán élnie, sem
éheznie Gödöllőn.
Csupán a véletlen műve, hogy az első, hajléktalan személy elleni rendőrségi intézkedésre
és bírósági eljárásra is Gödöllőn került sor. Az
előállított férfit szabadon engedték, büntetést
nem kapott, az eljárási díjat, 20 ezer forintot,
pedig hivatalból kirendelt ügyvédje, dr. Varga
Zoltán fizette ki helyette.
Szintén nagy visszhangot kapott dr. Gémesi
György az üggyel kapcsolatos élővideós facebook bejelentkezése. A polgármester már több
hónapja foglalkozik a témával és személyesen
beszélt az utcán élőkkel. Az ominózum facebook bejelentkezésben a gödöllői helyzetről
beszélt, és arra kérte a lakosságot ne adjanak
se pénzt, se ennivalót ezeknek az embereknek,
hanem inkább az ellátórendszerbe tereljék be
őket. Ezt meglehetősen félreértelmezve, szö-
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– Számított arra, hogy ekkora érdeklődés fogja
kísérni az ügyet? – kérdeztük dr. Varga Zoltánt,
az előállított hajléktalan ügyvédjét.
– Igen, és tudtam, hogy a társadalom és Gödöllő megosztottságát is fokozni fogja. De azt is,
hogy ezt a problémát sem a rendőrségi, sem pedig a bírósági eljárás nem fogja rendezni.
– Mit tapasztalt, milyen volt a rendőrök és az
ügyben résztvevők hozzáállása?
– A rendőrség és a bíróság igyekezett körültekintően ellátni a feladatát. A rendőrök megértőek
voltak, próbálták a helyzetet a leghumánusabb
módon kezelni. De így sem volt egyszerű helyzetben a védencem, a rendőrségi eljárás során kötelező egészségügyi vizsgálatokat éjjel fél kettőre
végezték el. Igaz, reggel kapott egy szendvicset
és egy pohár teát, de tisztálkodásra nem volt lehetősége.
– A múlt héten született egy petíció is, amit
lapzártánkig több mint 1700 jogász, ügyvéd és
bíró írt alá, s amelyben a törvény ellen tiltakoznak. Benne volt ennek az elkészítésében?
– Létezik a Facebookon egy 2300 ügyvédet
tömörítő szakmai csoport, ahol több kollégám is
kifejtette a véleményét, s egyértelműen azon az
állásponton vagyunk, hogy a szabályozás ebben
a formában alkalmatlan a kívánt eredmény elérésére. Egyetértünk abban, hogy fogdával és bilinc�csel nem lehet segíteni. Ez a törvény nemcsak az
Alaptörvénnyel megy szembe, hanem az Emberi
Jogok Egyetemes Nyilatkozatával is. Az egyik
legfőbb probléma, hogy azzal, hogy kényszeríti
az érintetteket arra, hogy bemenjenek a szállókra,
súlyosan korlátozza a személyi szabadságukat.
– Sokan azonban úgy vélik, a törvény köztisztasági szempontból fontos…

A sajtóban megjelent hírekre reagálva Gémesi György meghívta a Hír24, valamint a média
további munkatársait egy intézménylátogatásra
és egy egész napos szociális munkavégzése.
felfüggesztette a zöldhulladék szállítását,
Az intézménylátogatás lehetősége egyébabban a reményben hogy megérkeznek a
ként mindenki számára nyitott, Forrainél Murászükséges források és gépjárművek. Vényi Judit ugyanis már több alkalommal, így
gül odaáig jutott, hogy ha nem kapja meg
lapunkban is kijelentette, mindenkit szívesen
szükséges pénzt, akkor október 25-én lelátnak, aki szeretne tájékozódni a Forrásban
állítja a hulladékszállítást. Erről Gyenes
lévő körülményekről.
Szilárd ügyvezető igazgató tájékoztatta a
Mindeközben más településeken is meginNemzeti Hulladékgazdálkodási Koordinádultak az előállítások, s ezekkel egyidőben az
ló és Vagyonkezelő Zrt-t. Ebben az esetügyvédek és a jogászok petíciót fogalmaztak
meg, amelyben munkatársaikat az eljárások
ben a feladatot a Katasztrófavédelemnek
bojkottjára szólítják fel. A felhívást több bíró is
kell ellátni.
aláírta.						
Gyenes Szilárd több alkalommal is
				
(ny.f.)
írásban jelezte a problémákat, legutóbb
szeptember 18-án tájékoztatta az NHKV
– A köztisztaság más kérdés. Annak megsértését szabálysértési eljárás során lehet és kellene
Zrt-t, hogy kevés a pénz a rendszerben,
is szankcionálni, de annak – ebben a formában
de semmilyen választ nem kapott.
– semmi köze a hajléktalansághoz és erre van
A cégnél forráshiány miatt elmaradnak
külön szabálysértési tényállás. Álláspontom szerint a hatályos jogszabályi rendelkezés az életvia rendszeres karbantartások, emiatt a
telszerű közterületen tartózkodás beemelésével
használható járművek száma csaknem
sérti az emberi méltóságot is.
felére csökkent. A nem megfelelő finan– Ez esetben Önök milyen megoldást javaszírozás miatt a cég tartozása, több mint
solnának azokkal szemben, akik nem hajlandók
200 millió forint.
elfogadni az ellátórendszer nyújtotta lehetőségeket? Hiszen a szankciókat ezekkel a személyekGyenes Szilárd október 25-ig adott időt
kel szemben alkalmazzák.
az állami vállalatnak, hogy gondoskodjon
– Én csak a szociális ellátás erősítését és
a megfelelő finanszírozásról, ellenkező
hatékonyabb működését tartom megoldásnak.
esetben értesítik a katasztrófavédelmet
Emellett fontos lenne, hogy a törvény tisztázza,
és azt a 116 önkormányzatot, amellyel
ha lehet ilyet egyáltalán, az életvitelszerűen közterületen való tartózkodás fogalmát. A hajléktaszerződésük van, hogy a jövőben nem
lanság egy sajnálatos állapot, nem szabálysértés
tudják teljesíteni a hulladék elszállítását. .
és semmiképpen nem bűncselekmény, mert sem
November 5-én rendkívüli elnökségi
nem szándékos sem pedig nem gondatlan cselekmény és ezenkívül nem veszélyes a társadalomra
ülést tartanak, ahol a megbízott ügyvezesem. Nagy hibának tartjuk a Kollégáimmal együtt,
tő igazgató arra tesz majd javaslatot, hogy
hogy a törvény szövegezésekor nem egyeztettek
a tulajdonos hozzájárulásával pereljék be
a szakmával.
a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Kft-t.
– Az Ön által képviselt személy sem fogadta el
a felajánlott lehetőséget, hogy beviszik a ForrásA hulladékot pedig, ha csak a pénz egy
ba. Ön járt már ott, tudja, hogy milyen körülménapon belül meg nem érkezik, a Katasztnyek vannak?
rófavédelemnek kell elszállítani. A Zöld
– Igen. Sokszor helyettesítettem ott az ingyeHíd mellett országosan egyre több helyen
nes jogsegély szolgálatot nyújtó kollégámat. Jól
jelentkeznek a hulladékszállítási probléismerem az ott folyó munkát és a vezetőjét is, akivel egyébként jó kapcsolatban vagyok, de ezzel
mák, így a fővárosban is rendszeresen jeegyütt nem kell mindenben egyetértenem vele.
lentős késésekkel viszik el a kommunális
és a szelektív szemetet.
(kj)
(bdz)
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Határon túl
Határtalanul!

A Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola 7. évfolyamos tanulói október 3-5 között az Erdély
népművészete című programon
vettek részt. A Határtalanul! pályázat 2 464 000 Ft-tal támogatta
az utazás költségeit. Az út során
a tanulók megtekintették a széki népművészet tárgyi emlékeit,
megismerhették egy táncház keretében a széki négyes lépéseit.
Válaszúton megnézték a néprajzi gyűjteményt, illetve kézműves foglalkozáson is részt vettek.
Meglátogatták a bánffyhunyadi
református templomot is, ahol
megcsodálhatták a gyönyörű

varrottasokat. A Sebes-Körös
szurdokvölgyében és a Sárkányok kertjében tett kirándulások
kapcsán a környék népmondáival
ismerkedhettek meg a diákok. A
Mézgedi-cseppkőbarlang és a
nagyváradi szecessziós paloták
különleges élményt nyújtottak. A
program nagyon izgalmas eleme
volt a széki magyar iskola 7. osztályos tanulóival való találkozás.
Bemutatták a mindennapjaikat,
közösen fociztak a széki és a
gödöllői gyerekek. Nagyon tartalmas, érzelmileg is sokat jelentő
volt az Erdélyben eltöltött három
nap.

Felhívás – város karácsonyfája
Az adventi ünnepi programok szervezői várják
azoknak a jelentkezését,
akik szívesen felajánlanák kivágásra ítélt fenyőjüket a város karácsonyfájának!
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.
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A Körösfői- Kriesch Aladár
Művészeti Alapítvány felhívása
A Körösfői- Kriesch Aladár Művészeti
Alapítvány 2018. október 29-én
(hétfőn) koszorúzással valamint
művészeti díj és emlékplakett
átadással emlékezik a gödöllői
művésztelep alapítójára.
17.00: Emlékezés és koszorúzás Körösfői-Kriesch Aladár festőművész portrészobránál - a Gödöllői Városi Múzeum épülete előtt;
18.00: Körösfő-Kriesch Aladár Díj és Emlékplakett átadása a Gödöllői Királyi Kastély dísztermében;
Díjazottak: Mikulik Márton János, a Liszt Ferenc Zeneművészeti
Egyetem hallgatója és Fábián Dénes Zoltán képzőművész, művésztanár
A díjakat átadja: Körösfői László, alapító, a kuratórium elnöke
Mikulik Márton Jánost méltatja: Telek Zsuzsa, a Frédéric Chopin
Zenei AMI zongoratanára
Fábián Dénes Zoltánt méltatja: Galambos Ádám, evangélikus teológus
A rendezvényen dr. Keményfi Róbert néprajzkutató, egyetemi
tanár, a Debreceni Egyetem dékánja mutatja be a „Dénes Jenő
(1909 – 1989) Körösfői-Kriesch Aladár első monográfusa” című,
1939-ben megjelent forrásmunka újrakiadását.

2018. október 24.

Október az idős emberek hónapja
Minden év októberében ünnepelik az idős embereket, többet
foglalkoznak velük, problémájukkal, gondjaikkal, egészségükkel. Ennek kapcsán jutott
eszembe és talán sokunknak,
hogy amíg az ember fiatal,
dolgozik, gyereket nevel, nem
gondol arra, hogy egyszer csak
elérkezik a nyugdíjba vonulás
ideje. Kicsit megijedünk a sok
szabadidőtől, a munkatársak
hiányától és hiába a szerető
család némi űr keletkezik az
életünkben. Ekkor jön el az ideje olyan közösséget keresni,
ahol saját korunkbeli emberekkel találkozva ismét kitöltődik
az életünk. Gödöllőn sincs ez
másképpen A városban nagy
tisztelet övezi azt a korosztályt,
akik gyermekeik felnevelése és
sok-sok ledolgozott, munkával töltött év után kicsivel több
időt tudnak fordítani magukra
természetesen úgy, hogy az
unokák nevelésében is feladatot vállalnak. A Gödöllő Városi
Nyugdíjas Egyesület 1980-ban
alakult, s azóta töretlen erővel
folytatja munkáját. 25 év nehéz feladatait Vass Károlyné,
mindnyájunk Babi
nénije
oldotta
meg, majd a jelenlegi elnök, Pataki
Pál viseli vállán a
feladatokat.
Az egyesület öt
klub tagságát fogja össze: az Általános Nyugdíjas
klub, a Pedagógusok klubja, a
Honvédség Nyugállományú klubja,
a SZIE Nyugdíjas
klubja, a könyvtár
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Őszikék klubja. A klubok önálló programmal dolgoznak, az
egyesület a működéshez szükséges anyagi fedezetet pályázat útján az önkormányzat biztosítja, mely létszámarányosan
kerül elosztásra
Három közös és fő rendezvényről szeretnék említést tenni, a
juniális, a 90 évesek köszöntésére szervezett nyugdíjas nap
és a szilveszteri mulatság, melyek a Művészetek Háza konferencia termében Tábikné Surmann Szilvia szervezésében
tudunk megtartani, természetesen a műsor és a tánc sem
maradhat el. (Sebő Györgyné
az egyesület titkára bemutatóját
bővebben a szolgalat.com-on
és facebook oldalunkon olvashatják.)
***
Az október 21-ei nyugdíjasok
ünnepén, ahol a kilencven éveseket köszöntötték, idén Gödöllő egyik százesztendős lakóját
is megünnepelték. A jeles évfordulón Gémesi György polgármester és Pataki Pál, a Gödöllői Nyugdíjas Egyesület elnöke
gratulált Futás Lajosnénak.

teleki-szobor koszorúzás
Teleki Pál születésének 139.
évfordulója alkalmából 2018.
november 9-én (pénteken), 11
órai kezdettel tartjuk koszorúzással egybekötött megemlékezésünket szobránál, a Gróf
Teleki Pál téren.
A Művészetek Házától 10.25kor, a Premontrei Gimnázium
elől 10.35-kor díjmentes különbusz indul a térre, majd a
megemlékezés után vissza. Az autóbuszra ezeken kívül a
közbeeső buszmegállókban is fel lehet szállni.
A megemlékezésre tisztelettel hívjuk és várjuk Teleki Pál
minden tisztelőjét:
a Teleki Pál Egyesület Elnöksége

Megáldották a máriabesnyői
kegyhely székelykapuját

Dr. Stella Leontin kanonok c.
prépost, a Máriabesnyői Nagyboldogasszony Bazilika plébánosa és Péter Pál kapucinus
atya (Magyar Kapucinus Delegáció) celebrálták a vasárnap
délelőtti ünnepi szentmisét a
kegyhelyen, aminek keretében
megáldották a 75 éves, az önkormányzat, hívek és vállalkozások támogatásából felújított
és restaurált Székelykaput.
A kapu felállítását P. Bögözi
Vilmos kapucinus házfőnök,
plébános kezdeményezte. A

marosvásárhelyi mester által
készített, őseink hitét, áldozatvállalását, reménységét és
hazaszeretetét megtestesítő alkotást 1943. június 6-án áldotta
meg Kovács Vince váci püspök.
A Székelykapu az évtizedek
alatt a kegyhely és a város
egyik jelképévé vált.
A megáldás és ünnepi szentmiséjének emléklapjára a következő idézet került János evangéliumából: „Én vagyok a kapu,
aki rajtam keresztül megy be,
üdvözül és legelőre talál.”
(l.t.)
királyné szobra, amit a
kommunista időszakban elhurcoltak az Erzsébet parkból, visszakerülhetett
a helyére.1952-től sajtótudósító is
volt. Írásai rendre megjelentek a
Pest Megyei Hírlapban (2016-ban,
amikor lapunk az 50 évvel ezelőtti

Emlékezés Csiba Józsefre
Csiba József nevét az idősebb gödöllőiek ma is sokan nagy tisztelettel emlegetik. Gödöllő díszpolgára
15 éve távozott közülünk.
Csiba József (1920-2003) vasutas, újságíró, Gödöllő város díszpolgára 1920. június 3-án született Gödöllőn. Az elemi iskola után
Pécelre járt polgáriba, majd Rebb
Károlynál, az akkori Gödöllőn méltán nagy tiszteletnek örvendő, jó
nevű lakatos, vízvezeték-szerelő
és bádogos családnál sajátította el
a szakmai ismereteket. A második
világháború az oroszországi hadszínterére sodorta, ahonnan egyik
földije, Fülöp István segítségével
tért haza. Ezután a MÁV-hoz került,
s onnan is ment nyugdíjba.
Csiba József 1950-től 1990-ig tagja
volt a gödöllői tanácsnak. Tanácstagi munkáját olyan lelkiismeretesen végezte, hogy amikor Tury
Nagy Sándor, az akkori tanácselnök megbetegedett, őt kerték fel
arra, hogy helyettesítse, végezze
a városvezetési feladatokat. Nevéhez kötődik a Petőfi szobor felállítása, ő volt az ötletadó, és irányítója
a szobor felállításával kapcsolatos
valamennyi teendőnek. Szintén
neki köszönhető, hogy Erzsébet

újságokból szemlézett, több alkalommal is idéztünk ezekből az
írásokból – a szerk.) Nagy szerelmese volt a sportnak. A járási majd
körzeti bajnokságok szövetségi
napjainak elmaradhatatlan szereplőjeként hozta-vitte és írta a híreket.
Figyelemmel kísérte a sportolói pályafutásokat az atlétikától a postagalambsportig.
1986-ban, másodikként kapta meg
a Gödöllő Város díszpolgára kitüntetést, 2003. október 11-én hunyt
el.
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Magyar rákellenes liga: flash-mob a főtéren
Fergeteges flash-mobot szervezett a főtérre a Magyar Rákellenes Liga gödöllői alapszervezete október 17-én délután.
Az „Add tovább a mosolyodat!” salsa
parti apropóját az adta, hogy az október a
mellrák elleni küzdelem hónapja. A rendezvényen a Mojito Salsa Club táncosai Palásthy György vezetésével invitálták táncra a
főtéren lévőket, így hívva fel a figyelmet a
megelőzés fontosságára.
Az érdeklődőket Vajek Andrea, a liga
gödöllői alapszervezetének elnöke köszöntötte, aki egy add tovább a mosolyodat jelvényt adott át Gémesi György polgármestesternek, aki örömének adott hangot, hogy

Gödöllőn is megjelent, és aktívan tevékenykedik
a szervezet. A rendezvényen Rozványi Balázs, a
Magyar Rákellenes Liga elnöke is köszöntötte a
megjelenteket és méltatta az ilyen és hasonló rendezvények fontosságát.
A tánc második részében Emre Atalay, egy Floridában élő táncstúdió vezető bachata bemutatója
zárta, aki a facebookon találkozott az eseménnyel
és csatlakozott a kezdeményezéshez. Természetesen ő is közös táncra invitálta a helyszínen lévőket.
(j.)

Gödöllőiek
a környezetvédelemért
Magyarországon is indultak Energia Élő Laborok a háztartási energiahasználat hatékony
csökkentése érdekében. A programba több gödöllői háztartás is bekapcsolódott – erről tájékoztatta a sajtót a Greendependent.
Napjainkban a klímaváltozás miatt egyre
súlyosabb kihívásokkal kell szembenéznünk.
Az Európai Bizottság ezért számos olyan klímavédelmi és energetikai célt tűzött ki, melyek
az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését és a gazdaság karbon-mentesítését
(azaz: a fosszilis energia-felhasználás fokozatos csökkentését) mozdítják elő. A háztartások
fontos szerepet játszanak az energiarendszer
átalakításában, őket célozza meg az EU Horizont 2020 támogatásával megvalósuló ENERGISE projekt, ami 2018 őszén 300 háztartás
bevonásával 8 európai országban indult el. Magyarországon 41 gödöllői háztartás vesz részt
az Élő Laborokban.
A kutatás fókuszában a tisztaság (mosás)
és a hőkomfort (fűtés) áll. A háztartások a kutatókkal együtt egy olyan programban vesznek
részt, melynek során jobban megérthetik és
megkérdőjelezhetik energiahasználatukat, így
utána hatékonyabban csökkenthetik energiafogyasztásukat. Ezt segítendő a kutatók energiafogyasztás-mérőket, hőmérőket, valamint
adatrögzítésre alkalmas hőmérőket helyeztek
el a lakásokban.

A program fontos részét képezi az is, hogy
a háztartások a mindennapi kényelemből kimozdító kihívásokat vállalnak először a mosás,
majd a fűtés területén. Például vállalják, hogy
az egy héten indított mosások számát a felére
csökkentik, illetve 3-4 fokkal alacsonyabb beltéri hőmérsékletet tartanak fenn. A megvalósításhoz ún. „kihívás csomagokat” is kapnak gondosan válogatott információkkal és tárgyakkal,
melyek célja, hogy segítsék a kihívások megvalósítását és a mindennapi mosási és fűtési
szokások megváltoztatását.
Az Energia Élő Laborok 2018. december
elején zárulnak egy értékeléssel, amelyet egy
tavaszi, a hosszabb távú változásokat feltárni
igyekvő záró értékelés követ.
(-a)

Édesanya minikonferencia
József Attila Mama című verse születésének előestéjén országos szinten minikonferenciák zajlanak a Nagycsaládosok Országos Egyesülete szervezésében „Édesanya
és...” címmel.
Szeretettel hívunk minden érdeklődőt a
Civil Házba október 27-én 17 és 19 óra
között tartandó minikonferenciánkra,
amivel a Gödöllői Fészek Nagycsaládosok
Egyesülete is csatlakozik az országos programhoz.
A minikonferenciánk témája:

MI A HELYZET A MAMA-HOTELLEL?
Igaz-e, hogy a fiatalok nem akarnak
időben felnőni? Mit tehetnek ez ellen az
édesanyák? Van-e probléma a túlféltéssel
kisgyerekkorban? Kell-e a kamaszokat
bevonni a házimunkába, felelősséggel járó
feladatokat kitűzni eléjük? Mikor érdemes
házasságra adni a fejét egy fiatalembernek?
Házigazda és előadó: Majsai László, pszichopedagógus és terapeuta
Helyszín: Civil Ház, Gödöllő, Szabadság
út 23.
Az előadás ingyenes!
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A bagoly könyvesbolt ajánlata

Visszatérő leckék
Lényegtelen
információkkal elárasztott világunkban a tisztánlátás
hatalom. Vajon értjük
még egyáltalán a világot, amelyet alkottunk?
Tudjuk, mi történik körülöttünk, melyek a jelen
legnagyobb kihívásai és
döntései? Tudjuk, hogy
mire tanítsuk a gyerekeinket?
Ez a könyv nem történelmi narratívának, hanem válogatott leckék
gyűjteményének készült. Ám ezek
a leckék sem szolgálnak egyszerű
válaszokkal. Céljuk, hogy további gondolkodásra késztessenek,
és segítsenek az olvasónak részt
venni korunk fontos párbeszédeiben.
Yuval Noah Harari könyve nem
könnyű, ám annál érdekesebb és
izgalmasabb olvasmány, amely
szembesít benünket korunk jelenségeivel és problémáival és felteszi azokat a kérdéseket, amelyek
a világpolitika tárgyalóasztalai
mellett épp úgy elhangzonak, mint
a baráti beszélgetések során. Az

ideológiai küzdelmekre, a legégetőbb vallási és gazdasági kérdésekre
keresi a választ.
A könyv a jelenre
és az emberi társadalmak közvetlen
jövőjére koncentrál. Megvizsgálja a
világ társadalmait
leginkább formáló,
és a bolygónk jövőjét legnagyobb
valószínűséggel befolyásoló erőket. Egyes részek a technológiára,
mások a politikára, a vallásra vagy
a művészetre összpontosítanak.
Napjainkban, amikor a hétköznapi ember is sokat gondolkodik az
olyan jelenségeken, mint a mesterséges intelligencia, a terrorizmus
vagy az oktatás helyzete, érdekes
olvasmány lehet a huszonegy témakört taglaló számtalan hivatkozással ellátott anyag, aminek nem
az a célja, hogy megoldást kínáljon, hanem hogy felhívja a figyelmet és elgondolkodtasson.
(Yuval Noah Harari: 21 lecke a 21.
századra)

Varga Lilla
a dalokon keresztül
Közelebb címmel önálló esttel várja
a közönséget Varga Lilla november
9-én. Bár a Palotakert óvoda vezetőjét egy-egy dal erejéig már többször is halhatta a gödöllői közönség,
most azonban első önálló estjén
azokból a dalokból válogat, melyek
megérintették őt, közel állnak hozzá, hűen tükrözik személyiségét.
– Más dolog egy-egy dallal kiállni a színpadra és más egy önálló
esttel. Milyen út vezetett el eddig?
– Gyerekkori álmom ez, és bár dolgoztam a zeneiparban egy hanglemezkiadónál, akkor még nem énekeltem. Aztán lett egy zenekarom, a
Katonadolog, amellyel Katona Klári
dalait játszottuk, de ez a mostani
koncert más lesz. A múlt évben már
felmerült a lehetősége egy önálló
estnek, de még nem voltam rá kész.
Össze kellett szedni hozzá a bátorságomat. Most úgy érzem, hogy
meg tudom lépni ezt a lépcsőt.
– Milyen dalokat hallhat a közönség? Említette Katona Klárit,
ezek után feltételezem az ő dalaiból is elhangzik majd néhány.
Vagy rockos beállítottságúak
lesznek? A férje az Asphalt Horsemen énekese.
– Tény, hogy az én családomban
elsősorban a rock van jelen, amit én

is szeretek, de az nem annyira én
vagyok. Lesz néhány ilyen stílusú
dal, pl. amit Keresztes Ildikótól ismer a közönség, de természetesen
elhangzik majd néhány Katona Klári
slágereiből is. Vele sokat dolgoztam annak idején, ő volt a legnagyobb hatással rám. A Titkaim című
lemeze különösen megérintett. De
emellett Palya Beától is válogatok.
Nagyon szeretem a népdalokat,
népdal feldolgozásokat, ami azt hiszem érthető, hiszen óvodapedagógusként ezeken nevelkedtem, és
az óvodai zenei nevelésnek is ez az
alapja. A koncerten persze nem autentikus formában, hanem – ahogy
valamennyi dal – feldolgozásként
hangzanak majd el. Ami számomra
nagyon fontos, hogy szövegcentrikus ember vagyok, nagyon fontos
számomra a dalok üzenete, hogy
azonosulni tudjak velük, akár felfogható egyfajta önvallomásként is.
– Hogy épül majd egymásra ez a
sok különböző műfajból álló ös�szeállítás?
– Szeretném, ha lenne a koncertnek
egy hullámzása, ami tükrözi az én
egyéniségemet is. Aki ismer, az jól
tudja, hogy dinamikus ember vagyok, ugyanakkor van egy nagyon
érzékeny, lírai oldalam is. Terveim

Jegyek kaphatók: Művészetek Háza Belvárosi Jegyiroda. www.muza.hu

szerint az est folyamán a vagányabb
zenéktől a mély, befelé forduló dalokig minden hallható lesz. Hiszem,
hogy pont ez az eklektikusság adja
meg a hangulatát az estének.
– Most egy új formáció tagjaként
lép a közönség elé.
– Lencsés Balázs (gitár), Takács „Kanóc” Roland (basszusgitár), Sümeghi
Tamás (dob), és
Tömpe
Gábor
(billentyűs hangszerek) lesznek a
partnereim.
Jobban szeretem az
egyszerűbb, nyersebb megszólalást,
a sallang mentes
dolgokat, olyannyira, hogy egy szál
zongorás vagy gitáros dalokkal is
készülünk.

– Korábban már
volt egy zenekara, így bátran
mondhatjuk,
hogy visszatér a
zenéléshez. Hogyan tovább?
– Jó lenne hos�szabb távra is
gondolkodni és elkészíteni egy saját albumot, saját

dalokkal. Ez a koncert talán az első
lépés az ehhez vezető úton. Most
nagyon boldog vagyok, pár nap
alatt nagy érdeklődés mutatkozott
az est Facebook Esemény oldalán,
úgyhogy remélem hamar elfogynak
a jegyek. Én biztos, hogy nagy-nagy
szeretettel várok mindenkit!
(b.j.)
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A computer és a textil
házassága a GIM-Házban

Vázlatok
a levendula galériában
Október 18. a Magyar Festészet
Napja. Ehhez kapcsolódóan nyílt
meg a Levendula Galéria új kiállítása Vázlatok címmel. A tárlaton

2018. október 20-án, szombaton nyílt meg a Gödöllői Iparművészeti Műhely (GIM-Ház)
kiállítótermében Pápai Lívia
DLA Ferenczy Noémi-díjas
művész és Tápai Nóra textilművész tárlata. A két alkotó
évek óta foglalkozik a számítógép lehetőségeinek alkalmazásával a textilművészet műfajában, műveikkel országos- és
nemzetközi elismerést hoztak a
szakmának. A mostani kiállítás
a hagyomány és a kortárs
művészet összefüggéseit
vizsgálja, egymásra hatását keresi a vizuális művészet eszközeivel. A kiállításon Gémesi György
polgármester
mondott
köszöntőt, a tárlatot dr.
Husz Mária esztéta, a
Pécsi Tudományegyetem
docense nyitotta meg.

Több fotó: szolgalat.com • facebook.com/godolloiszolgalat

magyar judit mária „természeti kincsei”

Különleges alkotások fogadják
a belépőket a Gödöllői Városi
Könyvtár és Információs Központ
olvasó és konferencia termében.
Magyar Judit Mária kövekből, fából és más természetes anyagokból készült munkáiból nyílt kiállítás.
A gödöllői alkotó ez alkalommal is
olyan képeket készített, amelyek a
harmónia, a teljesség és az ősi erő
üzeneteit hordozzák.

olyan alkotások láthatók,
ahol szerepet kapnak a
vázlatok, előképek. Ez alkalommal Bányai Gizella,
Bujdosó Ernő, Gál Lehel,
Goschler Tamás, Fábián Dénes Zoltán, Incze
Mózes, Lőrincz Ferenc,
Márvány Miklós, Nagy
Gábor, Nádas Alexandra,
Posztobányi Péter, Szinvai Pál, Varga Melinda,
Veress Enéh Erzsébet
munkáit tekinthetik meg az
érdeklődők.
A Magyar Festészet Napjára az ötletgazdák Szent Lukács,
a festők védőszentjének napját
jelölték ki, amihez nem csak képzőművészeti kiállítások, hanem
számtalan rendezvény is kapcsolódott. Így volt ez a Levendula

Galériában is, ahol október 19-én
Fuszenecker Ferenc és Lőrincz
Ferenc legújabb; a „Lét és idő” –
Pontos idő, Budapest 1969-2018
és a Szövődések című filmjét
mutatták be.

Fémes csillogással
Pirók Irén textilművész alkotásai díszítik az Erzsébet
Királyné Szálloda báltermét.
Az október 20. óta látható kiállításon ez alkalommal
olyan különleges faliképek és
kompozíciók kaptak helyet,
amelyekben jelentős szerep
jut a fémeknek és fém hatású anyagoknak. A különböző
anyagok együttesen különleges hatásokat érnek el Pirók
Irén textiljein és képein.
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Helytörténeti kalandozás
A Múzeumok Őszi
Fesztiválja programsorozat
részeként
különleges helytörténeti túrára invitálta
az érdeklődőket a
Gödöllői Városi Múzeum. A Babat történelmi örökségeit
megismertető kirándulás során az érdeklődők a Papp
Miska forrást, a Babatvölgyi tavakat, a babati templom lelőhelyét és a Babatpusztai

Istállókastélyt keresték fel. Az
egyes helyszíneken Fábián Balázs néprajzkutató és Szőke Balázs művészettörténész tartottak
előadást, amelyek segítségével
a résztvevők megismerhették a
Gödöllőhöz kötődő betyár legendákat, számtalan érdekességet
tudhattak meg az M3-as autópálya építéséről és a Babati tavak
kialakításáról és hasznosításáról.
Az egyes helyszíneken az érdek-

2018. október 24.

kultúra

lődők megismerhették a terület
történelmi hátterét: az Árpád-kori
templom feltárásának és a babati
istállókastély létrehozásának körülményeit, valamint
annak hánytatott
sorsát, amelynek
következtében
az állami kézben lévő páratlan
épület lassan az
enyészeté lesz.
Mint a sétán elhangzott, a múzeum a jövőben
is tervez hasonló
helytörténeti sétákat.
***
A képviselő-testület október 18-i
ülésén engedélyezte a Gödöllői
Városi Múzeum számára 34 darab műtárgy kölcsönadását „A
magyar szecesszió bölcsője: a
gödöllői művésztelep” című kiállításra, amely 2019. március 21-én
a Brüsszeli Magyar Nagykövetség Balassi Intézetének épületében nyílik meg.
(k.j.)

Fiatal tehetségek a Liszt
Fesztivál koncertjein
Egyházzene
pedagógia
konfereniával
kezdődött,
majd koncertsorozattal folytatódott a
XVII. Gödöllői Liszt
Fesztivál, amelyet
hagyományosan a
zeneóriás születésnapjához (1811. október 22.) kapcsolódva rendeztek meg a Gödöllői
Királyi Kastélyban.
A műsor idei összeállításában

jelentős szerep jutott a fiatal
előadóknak, akár azt is mondhatnánk, a program jól illeszkedett az Ifjúság éve eseményei-

hez. A koncerteken a legújabb
művész gerenáció is bemutatkozott, a közönség Kocsis
Krisztián, Varga Oszkár, Radnóti Róza,
Zhang Márkó, Szilasi
Dávid és Ránki Fülöp
előadásában hallhatta Liszt Ferenc művei
mellett többek között
Chopin, Schumann,
Grieg, Rachmaninov
és Brahms darabjait.
A rendezvénysorozat
zárókoncertjén Bogányi Gergely, Mocsári Károly
és Serene előadását hallhatta
a közönség.
(j.k.)

két szék között herczenik annával
November 4-én ismét várja az érdeklődőket a „Két szék között” a
Királyi Váróban. A két széken a két
házigazda Mészáros Beáta és L.
Péterfi Csaba faggatja a két szék
közé kerülő vendéget, aki ez alkalommal nem más, mint Herczenik
Anna operaénekes. A mára országosan elismert művész pályája Gödöllőről indult, és ma is gyakran láthatjuk, hallhatjuk szülővárosának
színpadain. A Gödöllői Szimfonikus
Zenekarral, a Cavaletta női karral,
a Gödöllői Fiatal Művészek Egyesületével egyaránt szívesen lép fel,
a gödöllőiek pedig nagy szeretettel,
örömmel hallgatják és - valljuk be
- nagyon büszkék rá. A november
4-ei beszélgetés során még jobban
megismerhetik a kiváló énekesnőt,
aki nem csak a kezdetekről mesél

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

majd, hanem a színfalak mögé is
bepillantást enged, s megtudhatjuk azt is, milyen az élet egy olyan
családban, ahol mindenki vagy zenél, vagy énekel. De természetesen nem csak beszélni fog, hiszen
a két műsorvezető számtalan feladat elé állítja majd, sőt, meglepetés
vendégről is gondoskodnak számára.
(j.b.)

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

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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Jazz estek a Királyi Váróban
Október 25-én, a Leslie Fodor Swing Unit, Fodor
László új zenekara mutatkozik be a Királyi Váró jazz
klubjában, november 22-én pedig a Makovics Dénes
Szextett ad koncertet. Az 1962-es születésű Makovics Dénes klasszikus zenei tanulmányait a miskolci
konzervatóriumban kezdte 1976-ban. Később a Zeneművészeti egyetem jazz-tanszakán végzett szaxofonosként. Szinte minden jelentős magyar jazz
zenésszel dolgozott már, köztük olyan művészekkel,
mint Tony Lakatos, Szakcsi Lakatos Béla, Ablakos
Lakatos Dezső, Vukán György, Fogarasi János,
Kőszegi Imre, Jávory Vilmos, Berki Tamás, László
Attila, vagy Tátrai Tibor. Több külföldi művésznek
is partnere volt, elég ha George Jinda, Jasper Vant
Hof, Lee Harper, Stanley Clarke, Steve Lukather,
vagy Tommy Víg nevét említjük. A zenekar tagjai:

Makovics Dénes - szaxofon,
fuvola;Pecze Balázs – trombita; Schreck Ferenc – harsona;
Neumann Balázs – zongora;
Hárs Viktor – nagybőgő; Serei
Dániel – dob.

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY
KONTRASZTOK / PIXELEK
c. kiállítás
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
GödöllŐsz fesztivál
programja

A kiállítás kurátorai: Katona Szabó Erzsébet és Hidasi Zsófi
Cím: Gd. Körösfői u. 15-17., Tel./fax: 06-28/419-660, email: gimhaz@invitel.hu, www.gimhaz.hu
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Karate – SKDUN Tradicionális Karate Szövetség Világbajnoksága, Moldova

Két éremmel tért haza Szűcs Tibor

Remek eredménnyel térhetett
haza a magyarországi Shotokan karate egyik alapítója, a
gödöllői Szűcs Tibor (a képen),
aki az október közepén Moldovában megrendezett, SKDUN
Tradicionális Karate Szövetség
Világbajnokságán vett részt. A
Fujinaga Karate-Do Sportegyesület vezetője formagyakorlatban első, míg küzdelemben
második helyezést ért el.
A két éremmel hazatérő, november 17-én már 64. életévébe lépő
Szűcs Tibort kérdeztük a versenyről, a karate hazai múltjáról

és arról, hogy mikor ismerkedett
meg a sportággal.
– Miért határozta el, hogy indul
a moldovai versenyen?
– A büszkeségem és a tanítványaimnak való személyes példamutatás vezérelt abban, hogy
az idén megméressem magam
az SKDUN Tradicionális Karate
Szövetség
Világbajnokságán!
Nemzetközi bírói minősítésem is
van, és mint „A” kategóriás bíró, a
versenyzés mellett három napon
keresztül figyeltem és értékeltem
a népes nemzetközi mezőnyt. Az
már csak hab volt a tortán, hogy
két érmet is nyertem, köztük egy
aranyat. Csodálatos érzés volt a
dobogó tetején állni, és hallgatni
a Himnuszt, amit az én tiszteletemre játszanak el!
– Mikor ismerkedett meg ezzel
a tradícionális sportággal?
– 1977-ben kezdtem a Shotokan
Karate Do útját járni és azóta is
rendszeresen gyakorolok. 1979ben, az akkori gödöllői Agrártudományi Egyetem a karate rendkívüli népszerűsége miatt egy
oktatót kért a Magyar Harcművészeti Szövetségtől. Én vállaltam
a heti háromszori több órás uta-

JUDO – FARAGÓ BENJAMIN EMLÉKVERSENY

zást, és így kerültem Gödöllőre.
Azóta több ezer gyerekkel, fiatallal és felnőttel (a rangidős tanítványom 67. éves) ismertettem meg
e harcművészeti stílus szépségét
és szellemiségét. Mert a „technikánál előbbre való a szellem”,
mondta Gishin Funakoshi, akit a
modern karate megalapítójának
ismernek!
– Ez utóbbi vagy a versenyzés
lehetősége fogta meg inkább?
– A szellemisége fogott meg, de
természetesen az is, hogy megtanuljam, hogyan védhetem meg
magam. Gyakoroltam és gyakoroltam, rengeteget edzettem, és
több mint 15 éven keresztül a heti
14 edzés minimumnak számított.
Akkoriban nem volt Magyarországon Sensei, akitől magamba
szívhattam volna e csodálatos
harcművészet mozgáskultúráját,
így többnyire önképző voltam.
– Önnek van egy egyesülete is.
Mi vagy ki ihlette a névválasztásnál?
– Első mesterem, akiről sportegyesületünk a nevét kapta, Kazuhiro Fudjinaga sensei volt. Vele
1983-ban, egy nyugat németországi edzőtáborban ismerkedtem

2018. október 24.
meg, és ezután egy éven keresztül járt hozzánk (BVSC) Ausztriából, hogy megismertessen minket
a Shotokan Katate szépségeivel.
Neki, Fudjinaga senseinek köszönhetem a Karate Do alapjait.
Ő példakép számomra.
– Mire tanította meg a sportág?
– Igyekezetem gyümölcse az
volt, hogy amikor 1985 tavaszán,
négy magyar karatést meghívott
a Japán Karate Szövetség egy
több hónapos továbbképzésre,
lehetőségem nyílt arra, hogy kikerüljek a sportág őshazájába.
Úgy éreztem akkor, hogy bekerültem a kiváltságosok közé, az
elsők között utazhattam a misztikus Japánba és szívhattam
magamba e csodálatos harcművészet alapjait és fortélyait. Arra
tanított meg a hosszú évek során
mindez, hogy a karate célja nem
a győzelem vagy a vereség elérése, hanem a gyakorlás által az
egyéniség tökéletesítése. Ez ennek a harcművészetnek a filozófiája és egyetlen célja. A törekvés
a jóság, a szépség, és az igazság
felé. Önmagunk tökéletesítése,
az akaraterőnk és fegyelmünk
fejlesztésével, melynek alapjai:
a becsület, a tisztelet, önmagunk
és mások tisztelete, az alázat és
a büszkeség!
-tl-

ATLÉTIKA – ifjúsági olimpia, buenos aires

Gödöllői éremeső Tatabányán A 10. helyen Mihály Ádám
Október első hétvégéjén rendezték meg Tatabányán a Faragó Benjámin Emlékversenyt,
amelyről a Gödöllői Judo Klub
versenyzői összesen kilenc
éremmel tértek haza.

kádi Lizett és Makádi Liliána. Az
érmeseken kívül Ozvári Sándor
ért el még egy ötödik helyezést.
			
-szk-

Szádvári Zoltán tanítványi közül első helyen végzett: Baráth Gergő, Majercsik Márk
és Püspök Zsombor, ezüstéremnek örülhettek Dubis
Márton, Krakóczki Bence,
Krakóczki Máté, Makádi Liliána, míg bronzéremmel a nyakában állhatott a dobogón Ma-

összevetésben, a másodszorra
élete második legjobb eredményével, 482 cm-es ugrással a 9.
helyen végzett, ezzel összesítésben a 10. legjobb eredményt érte
el a rúdugrók mezőnyében.
			
-tt-

A magyar sportolói küldöttség
egyetlen gödöllői versenyzője
úgy érte el a 10. helyet, hogy két
ugrásból adódott össze a végső
eredmény. A fiatal GEAC-os rúdugró első nekifutásra 445 cm-ig
jutott, amivel a 11. helyen állt az

Kézilabda – Kórház a város szélén

Jól jön a háromhetes szünet
Több alapemberét is nélkülözve kapott ki a Gödöllői
KC együttese a Csömör KSK
vendégeként 30-24-re az NB
II. Északi-csoportjának 6. játéknapján, ennek ellenére őrzi
dobogós helyét a csapat a tabellán.

A 3. Nyári Olimpiai Játékokon
kiváló gödöllői eredmény született, miután Szörényi István
tanítványa, Mihály Ádám (a képen mester és tanítványa) a 10.
helyen végzett a Buenos Airesben megrendezett viadalon rúdugrásban.

Több sérültje és betege is van
Bartos Gábornak (a képen balra), így foghíjasan csak a tisztelt
helytállás lehetett a célja a csapatnak a csömöri barlangban,
ami csak a meccs bizonyos periódusaiban sikerült, így magabiztosnak tűnő, hatgólos győzelmet

ünnepelhettek a házigazdák. Jól
jön a három hetes szünet a gödöllőieknek, lehet rendezni a sorokat. A GKC 8 ponttal a harmadik
helyen áll hat fordulót követően,
következő ellenfele november
11-én az ALBA-MÁV Előre lesz
majd hazai pályán.
NB II. Északi-csoport, 6. forduló
Csömör KSK – Gödöllői KC 3024 (17-11)

Utánpótlás eredmények, Ifjúságiak: Csömör – Gödöllői KC 2718 (9-8), Serdülők: Gödöllői KC
– Solymári SC 52-26 (32-14)
-lt-
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Vívás – Magyar Kupa, első forduló

Két gödöllői bronz férfi kardban
Ákos alkotta GEAC férfi kard
csapat is bronzérmes lett az elmúlt hétvégi versenyen.

Remekeltek a gödöllői vívók
a kard Magyar Kupán, miután
Gémesi Csanád egyéniben, valamint a Valkai Ferenc, Gémesi
Bence, Gémesi Huba, Morvai

Minimális vereség Nagykátán

A vereség ellenére, 22 pontjával őrzi második helyét a Pest
megyei I. osztályú pontvadászatban a csapat, köszönhetően többek között annak is,
hogy a harmadik helyen álló
és 20 pontos Biatorbágy meglepetésre kikapott Tökölön.
A gödöllőiek a következő fordulóban akár el is léphetnek

üldözőjüktől, ugyanis a Viadukt
SE-Biatorbágy látogat majd a
Táncsics Mihály úti Sportcentrumba a 11. meccshéten.
Pest megyei I. osztály, 10.
forduló: Nagykáta SE –Gödöllői SK 1-0 (1-0)
Hátország – Már második a
GSK kettő
A GEAC a sereghajtó Abonyt
verte magabiztosan a megyei
III. osztály Keleti-csoportjában,
így 11 ponttal a 11. helyen áll
jelenleg a csapat. Jól szerepel
egy osztállyal lejebb eddig a
Gödöllői SK II.-Szada formáció, akik 18 pontjukkal már a

Röplabda – Balatonfüredi napok következnek

Megvan az első Penta-GRC siker
Fellélegezhetnek a Penta-Gödöllői RC háza táján,
mert ugyan a Budaörstől
még kikaptak 3-1-re, de a
TFSE-t már 3-0-ra verték,
ezzel megvan az idei első
bajnoki győzelme id. Grózer
György együttesének.

Gémesi Bence, Gémesi Huba,
Morvai Ákos (a jobb oldali képen
a GEAC bronzérmes csapata) alkotta gödöllői pengeforgatók az

MTK és az UTE csapatai mögött
szereztek bronzérmet a 10 csapatos Magyar Kupa fordulóban.
		
-lt-

Világklasszisok részvételével zajlott a szezon első Magyar Kupa
versenye egyéniben. A 64 indulót
felvonultató mezőnyben a gödöllői vívók közül Gémesi Csanád
(a bal oldali képen) ment a legtovább és végül a harmadik lett, az
MTK vívója, Szatmári András és
a KVSE színeiben induló Decsi
Tamás mögött.
A csapatversenyen is jutott érem
a gödöllőieknek. A Valkai Ferenc,

Labdarúgás – Őrzi dobogós helyét a GSK

Az élmezőnyhöz tartozó
Nagykátán vendégszerepelt
az elmúlt játéknapon a Gödöllői SK, ahol megszakadt
a jó sorozata a csapatnak,
miután a házigazdák 1-0-ra
verték Pozder Nenad együttesét.
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Az NB I. Ligában három ponttal hatodik helyezett Gödöllő
számára Balatonfüredi napok
következnek: előbb a bajnokságban, majd a kupában néznek farkaszemet a csapatok
az egyetemi csarnokban.
NB I. Liga, alapszakasz, 3-4.

zésen: Turai TC – Gödöllői SK
második helyen állnak csoII.-Szada 0-4 (0-3) Gödöllői
portjukban a megye IV-ben,
gólszerzők: Kovács Dániel,
minek után hét közben a bajDolhai Máté, Szabó László,
noki címre apelláló Turát verDékány Balázs Gábor.
ték az első fordulóból elmaradt
találkozón 4-0-ra, míg a hétvéPest megyei IV. Keleti-csogi játéknapon, Hévízgyörkön
port, 7. forduló
nyert 3-1-re a csapat. A jövő
Hévízgyörki Petőfi DSE – Göhéten akár az élre is állhat a
döllői SK II.-Szada 1-3 (0-1)
kettes számú alakulat, ugyanis
Gödöllői gólszerzők: Dolhai
a listavezető Tóalmás látogat
M., Szabó L., Dékány B. G. -llmajd Gödöllőre.
Pest megyei III. KePROGRAMAJÁNLÓ
leti-csoport, 10. forPest megyei I. osztály, 11. forduló
duló:
GEAC-SZIE
Október 27., szombat 13:30 óra
– Abony KID FC 5-2 (4Gödöllői SK – Viadukt SE-Biatorbágy
2) Gödöllői gólszer(Táncsics M. úti Sportcentrum)
zők: Bánki Edömér (2),
Pest megyei IV. osztály, 8. forduló
László Viktor, Kővágó
Október 28., vasárnap13:30 óra
Ádám, Gyetván Péter.
Gödöllői SK II.-Szada – SK Tóalmás I.
Pest megyei IV. Kele(Táncsics M. úti Sportcentrum)
ti-csoport, 1. fordulóból elmaradt mérkőforduló:
Penta-RC
– Budaörsi DSE 1-3
(-14, -22, 20, -20)
TFSE – Penta-GRC
0-3 (-12, -21, -22)
Női NB II. Közép-csoport, 4. forduló: Penta-GRC – Közgáz
SC 3-0, Férfi NB II.
Nyugati-csoport, 4
forduló: Penta-GRC
– ZTE RK 1-3
-tt-

Sport Közalapítvány ösztöndíjasok

Három támogatott az első fél évben
Az idén először hirdette meg és a
pályázati anyagok beérkezése, valamint elbírálása után a Gödöllői
Sport Közalapítvány Kuratóriuma
három fiatal gödöllői sportolót,
Mihály Ádámot és Pótha Johanna
atlétákat és Mészáros Eszter sportlövőt támogat sportösztöndíjjal.

Mint megtudtuk: a tanulmányi ösztöndíjjal a Gödöllői Sport Közalapítvány
a három fiatal tehetséget anyagilag
támogatja majd a 2018/2019-es tanév
első fél évében, majd januárban újból
lehet pályázni a sportösztöndíjra. A
pályázati felhívásról természetesen
mihamarabb hírt adunk majd.
-tl-

PROGRAMAJÁNLÓ
Női röplabda NB I. Liga
2018.10.28 - vasárnap 17 óra
Penta GRC - Szent Benedek Balatonfüred
Női röplabda Magyar Kupa
2018.10.31 - szerda 19 óra
Penta GRC - Szent Benedek Balatonfüred
(SZIE sportcsarnok)
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A téliesített kutyaház
Bár a hirtelen beálló rossz időket most
még csak az ősz eljövetelének köszönhetjük, nem árt időben
felkészülni a nyakunkon lévő szélsőségesebb időjárásra
is. Amennyiben kedvencünk nem szánhúzó fajta, ráadásul
a lakásba sincs bejárása, úgy érdemes
kuckóját felvértezni a
fagyokkal szemben.
A kutyák alapvetően jól
bírják a hideget, de a
rövidszőrű fajtáik, valamint az idősebb egyedek ízületei ugyancsak
megsínylik a hosszantartó hideget.
Néhány egyszerű lépéssel azonban védett,
kényelmes
lakhelyet
alakíthatunk ki kutyánk
számára.
Ha lehetőségünk van rá, helyezzük át a kutyaházat egy
esőtől és széltől védettebb
helyre, esetleg egy raklap
segítségével emeljük is meg
az ólat, hogy minél távolabb
legyen a hűvös földtől. Hungarocel lapok felhelyezésével
megfelelő szigetelést is biztosíthatunk.
A kutyaházat célszerűbb rongyok és takarók helyett szal-
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kutyatálba se fagyjon bele
az ivóvíz, valamint válas�szunk magasabb beltartalmi
értékkel bíró eledelt is erre a
néhány hónapra.Egy kis körültekintéssel jócskán megkönnyíthetjük kedvencünknek
a hideg időszak átvészelését.
Állattartással kapcsolatos
termékeinket keresse üzletünkben (2100 Gödöllő, Kenyérgyári utca 2.) vagy webáruházunkban
www.vetashop.hu

mával kibélelni, hiszen a textil felszívja a párát, nem tud
megfelelően kiszáradni rossz
időben, így nem is tudja betölteni funkcióját. Megoldást
jelenthet az is, ha a bejárat
elé felhelyezünk egy latex függönyt, amely segít benntartani
a meleget.
Sajnos a téli fagyok nagyon
veszélyesek
négylábúinkra
nézve, hiszen hipotermiát is
kaphatnak a hidegtől, így ami-

kor csak lehet, engedjük
be őket a kazánházba, garázsba, előtérbe stb. melegedni.
Nagyon fontos, hogy már
az őszi idők beálltával se
nyírjuk le kedvencünk szőrét, hiszen ez az ő takarója,
mellyel a hőmérséklet ellen védekezik. Ha lehet, a fürdetéssel is várjunk tavaszig.
Figyelnünk kell arra, hogy a

Képviselő-testület: Rendelet a Gyepmesteri Telep működéséről
A képviselő-testület először
hozott rendeletet a Gyepmesteri Telep működéséről. Az ottani tevékenység ellátásának
kereteit eddig csak a VÜSZI
Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés jelölte ki. A telep
üzemeltetése továbbra is a
VÜSZI Kft. alapfeladatainak
része marad.
A gyepmesteri tevékenység
alapvetően két nagy területe a
kóbor ebek befogása, elhelyezése, gondozása és kiadása,
valamint az állati eredetű melléktermékek - elsősorban állati
tetemek - elszállítása, begyűjtése és ártalmatlanítása. Ez
utóbbi feladat részletes szabá-

lyozását az Állategészségügyi
Szabályzat kiadásáról szóló
41/1997. (V. 28.) FM rendelet
adja meg. A kóbor állatokkal
kapcsolatos feladatellátásról
az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvény csak igen
röviden rendelkezik.
A helyi rendeletalkotás előkészítése során lényeges szempont volt, hogy a feladatellátás kereteit minden polgár
számára átláthatóvá tegye. A
rendelet mellékletében meghatározott díjak nem magasak,
éppen olyan mértékűek, hogy
a tulajdonost kutyája eredményesebb felügyeletére sar-

kallja, az örökbefogadót ezzel
szemben ne tántorítsa el örökbefogadás iránti szándékától.
A rendelet a Gyepmesteri Telep az ebek befogásával, elhelyezésével, gondozásával,
kiadásával és örökbe adásával
kapcsolatos feladatellátásának
kereteit határozza meg. Lényeges rendelkezés a Gyepmesteri Telep feladatainak,
valamint az örökbefogadásra
váró ebeknek elektronikus felületen történő megjelenése,
hirdetése.
A rendelet meghatározza a
gyepmesteri feladatok ellátásában résztvevő legfontosabb
szereplők (üzemeltető, telep-

vezető, állatorvos) alapfeladatait is. A rendelkezések alapján
az is egyértelművé válik, hogy
az ebek örökbe adása szerződéssel történik, amelyben - az
eddigi gyakorlatot követve - az
örökbefogadó az eb további
megfelelő gondozására is kötelezettséget vállal.
A Gyepmesteri Telep az ebeknek csupán ideiglenes elhelyezésére szolgál, a cél az
ebeknek a tulajdonosok vagy
új gazdáik részére történő
mihamarabbi kiadása, természetesen az állatvédelmi garanciák megteremtése mellett.
A rendelet november 1-jén lép
hatályba.
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Itt van az ősz!
Tudom, későn szólók, és úgyis mindenki tisztában van vele, lassan
vége is, ha a naptárra nézünk, október közepe tájt járunk. Viszont a
természet nem gondolkozik naptárokban, hónapokban. Sőt, az időjárás sokszor erősen eltér a hónaphoz
várttól. Az elmúlt időben is inkább a
nyarat, de hőmérsékletben legalábbis a tavaszt idézte nekünk. De az ősz
megállíthatatlan: miközben illúziókba ringat minket, az erdőket lassan
megszabadítja zöld ruhájuktól, s helyette pirosba, sárgába, aranyba öltözteti őket. Az előrelátó rovarok már
elbújtak, néhány darázs még itt-ott
cammog a harmatos fűben, de repüléshez már nekik sincs erejük. Ennek
mondjuk kifejezetten örülnek azok a
madarak, akik eddig a mezőkön,
szántókon tanyáztak, de az időjárás
előre haladtával behúzódnak a lakott
területekre, itt remélve még meleget,
és élelmet. Egyre többször találkozok én is a kertünkben szajkóval, aki
a dió között válogat, s seregélyekkel,

akik a tuják terméseit dobálták múltkor is a fejemre, míg én a gyerekeim
trambulinját szedtem szét, s raktam
el a tél fagyos fogadtatása elől.
A kertekben, udvarokban, már javában zajlik az élet: levelek söprése, zsákolása, udvar rendbetétele,
felkészítése a pihenésre, egészen
tavaszig, hisz hamarosan tényleg beköszönt az esős, hűvös,
borongós, „igazi” ősz. S aztán
az első fagyok beálltával elkezdődik a madáretetés időszaka
is, de ennyire ne rohanjuk előre,
addig még sok olyan tennivaló
van, amiben szintén segíthetünk
a természetnek.
(Gödöllő, Szabadság út 21.
Sajnos ebben az időszakban a
a HÉV-fordulónál)
levegő nem csak a kémények,
de az avar füstjétől is homályos.
ÁLLATPATIKA
Pedig mennyi lehetőség van a
levelek, ágak, egyéb törmelékek
hasznosítására! KomposztálhaHétvégén is nyitva
tunk, bezsákolhatjuk, melyből
tartó ügyelet
később szintén komposzt készül, de a bokrok, sövények alá
9.00–19.00
is beteríthetjük, hisz ez tökéletes
a még ébren lévő, de menedéket kereső rovaroknak, puhatesTel: 06-30-943-9898
tűeknek. A levelek alatt védelmet

találnak, s talán még szigetel is a tél
hidegében. S nem utolsó sorban ezzel meg is terítünk a télre hozzánk
látogató madaraknak is, akik akár a

ágakat meghagyni, hisz ez szintén
búvóhelyet nyújt a madaraknak. Ezeket nyáron sem érdemes levágni,
mert az esetlegesen kertekben lévő
veszély elől - gondolok itt főként a
macskákra, akik a leggyakoribb házi
ragadozóink - megfelelő menedék
lehet. Ha még maradt néhány alma,
illetve kései körte a fákon, nyugodtan
hagyjuk fent, vagy dobjuk a bokrok
alá a levélkupacba. Érdemes elgondolkodni azon, hogy a díszsövények
mellé ültetünk olyan cserjéket is,
amelyek bogyóikkal szintén eleséget
nyújtanak! Nézzük meg az etetőinket
is, nem szorulnak e felújításra (bár
ez inkább a fából készültekre vonatkozik). Műanyag etetőket gyermekeinkkel közösen is készíthetünk, erre
rengeteg kreatív ötletet találunk az
interneten is. Ha lehetőségünk van
rá, érdemes olyan helyet választani

hó alól előbújó levelek közt is keresgélnek, nem csak az etetőn lakmároznak. Madarainkra gondolva tökéletes eleség a napraforgómag, melyet
akár tányérral együtt is elrakhatunk,
majd kifüggeszthetünk a kert több
pontjába is. Az ilyen fajta etetőt imádják a cinkék, akik ügyesen egyensúlyozva szedegetik ki a magvakat a
himbálódzó virágból.
A bokrok, sövények utolsó vágása is
hozzátartozhat az ősz előkészületeihez, viszont érdemes a földre lógó

nekik majd, amely közel van fákhoz,
bokrokhoz: ezekbe szívesen húzódnak vissza az etetőről szerzett
magokkal, melyet ott biztonságban
érezve magukat elfogyasztanak.
Úgy gondolom ezeket a szempontokat figyelembe véve igazán természet közeli kertet tudunk gondozni,
melyet az élőlények is meghálálnak,
mindegyik lehetőségéhez, képességeikhez mérten: jelenlétükkel, reggeli tavaszi dalukkal, esti ciripelésükkel!
(Juhász Tamás)

TURUL

GÖDÖLLŐI
ÁLLATKÓRHÁZ

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

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.

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

18 gödöllői Szolgálat

2018. október 24.

hirdetmények

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 22-28.:
Egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1. Tel.: 420-243
Október 29-november 4.:
Máriabesnyői Gyógyszertár, Szabadság út 167. Tel.: 419-749

temetkezési ügyeletek

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

+ Bontandó házat vagy építési telket vennék Gödöllőn! Tel:20/9447025
+ Gödöllőn gyönyörű belterületi építési telek, Egyetem mögött 450nmes, összközműves,
17m széles, 15mós i.áron eladó.
Tel.:20/772-2429
+ Gödöllőn új építésű csok képes ikerház eladó Blahán tárolóval összeérő, kétszintes, bruttó
110m2-es, n+3 szobás! Irányár:
38,5Mft. Tel:20/772-2429
+ Szadán, központban, n+3 szobás, egyszintes, Csok-képes
ikerházfél 400m2-es telekkel eladó! Irányár: 36,9Mft. Tel:20/7722429
+ Gödöllőn Fenyvesben 1130nmes, összközműves, két utcára
nyíló építési telek, 130nm körüli

hirdetés

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 43m2-es,
egyszobás, erkélyes, első emeleti cirkós lakás eladó! Iár:19.9Mft.
Tel:20/539-1988
+ Gödöllőn, királytelepi részen,
330m2-es telken 86m2-es 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:20/539-1988
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 telekrésszel,
tetőtér beépíthetőséggel. Érd:
06-30-588-5889
+ 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
+ Eladó Bp. közelében, Gödöllő központjában az Erzsébet
parknál igényesen megépített 2
szintes családi ház két bejárattal,
szép kerttel, kifogástalan állapotban, minden extrával (pl. be van
kamerázva) akár orvosi rendelőnek, irodának is (minden célra
megfelelő). 06-30-9585-018
+ Gödöllő központjában a Szent
István téren eladó egy 3. emeleti, 54 nm-es, 2 (külön bejáratú)
szobás, erkélyes, világos, tágas
öröklakás. Érd: 06-30-328-5625
+ Eladó egy 62 nm-es (1+2 félszobás) első emeleti, erkélyes
lakás Gödöllő legjobb részén, az
Erzsébet park mellett a Kossuth
Lajos utcában. Iár: 27,5MFt. Tel:
06-20-239-9267
+ Központban, zöldre néző, 3.
emeleti tégla lakás eladó. 53 m2,
erkélyes, 2 külön nyíló szoba.
Nyílászárók cserélve, ingyenes
parkolás. 20 500 000 Ft tel: 0620
509- 2022
+ Hévízgyörkön, 8 900 000 Ft-ért,
központhoz közel, stabil szerkezetű, családi ház eladó. 3 szobás, nagy konyhával, melléképületekkel. Összközműves, 3 fázis
bevezetve. Tel: 0620 509-2022
+ 1370 m2-es ősfás telken, téglaépítésű, 3 szobás 100 m2 alapterületű kockaház eladó, Gödöllőn
a vasútállomás közelében. Szuper ár 27 500 000 Ft tel: 0620
432-9665
+ Eladó Gödöllőn egy földszinti,
2szobás, téglából épült, erkélyes,
új nyílászárós, egyedi fűtéses
öröklakás. I.á.: 22 mFt 0620-9194870
+ Eladó Gödöllőn az Erzsébet
Parkkal szemben egy 100nm-es,
2nappali, 2fürdőszobás, 2szintes,
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téglaépítésű lakás bramac cseréppel, egyéb helyiségekkel Gödöllő egyik legjobb helyén. A ház
előtt ingyen parkolási lehetőség.
I.á.: 25,9 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Kazinczy lakótelepen egy 2szobás, földszinti, erkélyes, téglából épült, felújítandó öröklakás. I.á.: 17,5 mFt
0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn az Egyetem
téren egy 65nm-es, 2,5szobás,
étkezős, téglából épült, erkélyes
öröklakás. I.á.: 28,8 mFt 0620919-4870
+ 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.: 58,5
mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllő királytelepi részén
egy 2szintes, 2generációs, 4szobás, 2konyhás, 2fürdőszobás családi ház felújítva, új tetővel, melléképületekkel 773nm-es telken. I.á.:
44 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn, panorámás
domboldalon egy 150nm-es, földszintes, téglából épült, szigetelt,
nappali+ 2szobás, összkomfortos
családi ház. A szuterénben 1 szobás apartman, 2állásos garázs,
borospincével. Az ingatlanon
nappali- teraszkapcsolat, fúrt kút
található 1300nm telken. I.á.: 48
mFt 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 0620-9194870
+ Eladó Gödöllőn a kertvárosban
egy 120nm-es, földszintes, téglából épült családi ház terasszal,
garázzsal, riasztóval felszerelve
1060nm-es panorámás telken
gyümölcsfákkal, tujákkal telepítve. E.á.: 40 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Köztársaság
úton egy 87nm-es, 3szobás, ös�szkomfortos öröklakás kertkapcsolattal, garázzsal. Az ingatlan
eladási ára 28,5 mFt 0620-9194870

ALBÉRLET KIADÓ

+ Gödöllőn, Szt. János utcában
teljesen felújított (ajtó, ablak csere, IKEA konyha, laminált padló, új konvektorok, fürdőszoba)
1.emeleti, 74nm-es lakás hos�szútávra kiadó. Tel: 06-30-9825239, képek: www.goldiroda.hu/
lakas
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+ Gödöllőn kertvárosban, igényes környezetben közel a központhoz, 70nm-es családi házban teljesen felújított, különálló
lakrész hosszútávra két személynek kiadó külön mérőórákkal.
100.000,-Ft+ 2havi kaució. Tel:
06-30-676-4335
+ Bútorozott lakás kiadó 1-3 személy részére. Tel: 06-30-6643092
+ ALBÉRLET – kétszobás - az
egyetem mögötti részen most 10
% kedvezménnyel igényesnek
kiadó. Azonnal elfoglalható. Tel:
06-30-569-8137

GARÁZS

+ GARÁZS eladó Gödöllő belvárosában újszerű állapotban, villannyal. Érd: 06-30-201-7329
+ Gödöllőn a Szőlő utcában ikergarázs fele (23 nm) eladó. Iár: 3,2
millió Ft. Tel: 06-30-606-8783
+ 3 kocsinak megfelelő, egy légterű helyiséget KERESEK hos�szútávra villannyal. Érd: 06-309166-400

ÁLLÁS

+ Webshopos hobbimunka, nemzetközi karrier lehetőség! 18-30
közötti fiatalokat keresünk! 0620-777-1122
+ Gödöllőn a Csíkos Pizzériába 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: 06-70-325-8729),
RAKTÁROST, SZERSZÁMKÉSZÍTŐT: 06-70-334-3936, 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
+ Kiemelt bérezéssel keresünk
felvételre PULTOST, FELSZOLGÁLÓT, MOSOGATÓT, SZAKÁCSOT. Szada – A Szűcs Fogadója. Érd: 06-20-9430-746
+ A szadai Meseház Waldorf
Óvoda keres délutános óvodapedagógust azonnali kezdéssel!
Részletekért keresse fel hon-
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lapunkat,
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/
+ SZOBAFESTÉSBEN és
HŐSZIGETELÉSBEN jártas
szakmunkásokat
azonnali
kezdéssel felveszek. Bérezés megállapodás szerint. Tel: 20/4359-650,
tamaszoltan@invitel.hu
+ 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: 06-20-428-4545
+ Könnyűszerkezetes ház gyártó-építő cég, munkatársakat
keres: - Ács, -Fa és Kőműves
munkához értő szakembert. Érdeklődni: 06-20-474-5761, 0630-619-9399
+ Gödöllői benzinkútra keresünk
SHOPOS - KÚTKEZELŐ munkakörbe nyitott, kommunikatív
kollégákat. Az ideális jelölt barátságos, szeret emberekkel foglalkozni, középfokú végzettsége
van, igényes önmagára és környezetére. Amit kínálunk: rugalmas munkaidő (nincs éjszaka),
extra juttatások, rendezett munkajogi feltételek. Szakképzettség
előnyt jelent. Ha felkeltettük az
érdeklődésedet, jelentkezésedet
a
gasoline2003bt@gmail.com
e-mail címre küldheted.
+ Gödöllői telephelyű cég, COval hegeszteni tudó LAKATOS
munkatársat keres fémvázas
bútor gyártásához. - 50 éves kor
alatti, tapasztalattal rendelkező
jelentkezőket várunk. - 1 műszakos munkaidő szabad hétvégékkel. - Kis létszámú cég, családias
hangulat. Jelentkezni
fényképes önéletrajzzal az info@bucsanyibutor.com e-mail
címen lehet.
+ Gyógynövény csomagolásra keresünk
hölgyeket
délutáni
műszakra.
Fizetés
teljesítmény alapon.
Autó szükséges, a
benzin költséget térítjük. Tel: 06-30-2664789
+ Gyermek felügyeletet vállalok 2 éves
kortól. Tel: 06-305710-360

SZOLGÁLTATÁS

+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS
50
nyelven, anyanyelvi,
diplomás, gyakorlott

szakfordítókkal! Kedvezményes árak.
I.L.I Fordítóiroda, Gödöllő,
Körösfői
u. 2. Tel.: 28511-366, 0620-543-1775,
e-mail: info@
ili.hu, ili.godollo@gmail.com
+ 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.
Tel: 06-30-592-1856, 06-28-784752
+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS, fürdőszobák,
régi fűtési rendszerek, vízvezetékek felújítása. CIRKÓK, GÁZKÉ-
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SZÜLÉKEK,
KONVEKTOROK
karbantartása felújítása, javítása.
Tel: 06-20-9527-289, 06-28-476229
+ SZÁMÍTÓGÉPES problémája
van? Hívjon bizalommal, házhoz
megyek. Számítógép szerelés,
rendszer és programtelepítés, vírusirtás garanciával. Hétvégén is!
Tel: 06-30-333-9201
+ DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉLKÜL. Tóth Tamás 0670-502-5620
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+ BETEGSÉGEKET KIVÁLTÓ
LELKI OKOK OLDÁSA Gödöllőn
ThetaHealing technikával. Élj kevesebb stresszel hosszabb ideig
- elégedettségi garanciával! Kérj
időpontot most: 06-20-367-4274
+ PERMETEZÉS. Kézi és gépi
permetezést vállalok: örökzöldek,
gyümölcsfák, gyomirtás, stb. Mikroszkópos
növénybetegségek
felderítése. 06-20-922-4400
+ REDŐNYJAVÍTÁS, GURTNI
CSERE egész Pest megyében
garanciával, megbízható szakembertől, szolid áron, 48 órán be-
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lül. Ingyenes kiszállással. 0670418-3032
+ 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
+ BETEG TAXI 0-24 Fizetős,
minőségi, egyedi igényeket és
időpontokat figyelembe véve

vállalunk személyre szabott betegszállítást a nap 24 órájában.
Hétvégén is. Tel: 06-70-7702-338
+ TAPÉTÁZÁST, FESTÉS-MÁZOLÁST vállalok szakmai tapasztalattal, ingyenes felméréssel. 20/325-4944
+ VÍZSZIVÁRGÁS-CSŐREPEDÉS MŰSZERES KERESÉSE, JAVÍTÁSA. Csőfagyasztás,
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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: 0670-940-5945, 06-20-591-6601

EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS

+ Gyógypedikűr: tyúkszem, szemölcs, bőrkeményedés, vastag
benőtt gombás köröm kezelése,
ápolása. Talpmasszázs. Óvakodjon a feketén dolgozó házaló
kontároktól! 30 év szakmai háttér. Bárándi József 06-20-5327275
+ FOGYASZTÓ MASSZÁZS
fájdalommentesen. Depresszió
csökkentés, energiatöltés. Érd:
06-30-294-1945, premiumkilo@
gmail.com

OKTATÁS
+ Kineziológia minitanfolyam:
Vedd kezedbe az életed! 2018.
október 27. 9-17h Gödöllőn.
Előzetes jelentkezés: Barna
Krisztina 06-20-323-1856
+
MATEMATIKÁBÓL
középszintű érettségire, valamint
felső tagozatosok középiskolai
felvételire való felkészítését
vállalom nagy tapasztalattal
rendelkező középiskolai tanárként. Tel: 06-30-620-1230
+ MATEMATIKÁBÓL korrepetálást, fejlesztést, felkészítést
vállal általános iskolai tanár.
Tel: 06-70-329-6405
+ ANGOL Egyéni és csoportos
órák 3-14 éveseknek a vasútállomás közelében. Tehetséggondozás, felzárkóztatás,
felvételire felkészítés. Honlap:
somag.hu, tel: 06-20-5678-038
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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: 06-20-2800151,
herendi77@
gmail.com
+ Franz Oeser ZONGORA olcsón eladó.
Ugyanitt kb. 3q kézzel szedett Starking,
Jonatán, Mutsu és
Idared étkezési ALMA
120 Ft/kgos áron eladó. Tel: 06-20-4940622
+ Eladó egy nagy
méretű ülőgarnitúra,
120 l.-es villanybojler,
150db 30x30x2 cm fehér márványlap, elektromos gépvágófűrész,
2,5 kW-os elektromos
láncfűrész, 230 mm
flex. Érd: 06-20-2139189
JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
+
AKKUMULÁTOR
minden típusú gépjárműhöz szaküzletünkben vagy kiszállítással.
Szolgáltatásaink: beszerelés, bevizsgálás,
töltés-mérés, szaktanácsadás. Minőségi akkuk, új akciók. Gödöllő,
Dózsa Gy. út 50. (Temetővel szemben) 06-30-536-4300, 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-,
Hárs-, Akác-hárs-, Repceméz.
720ml-es csavaros tetejű befőttes üveget cserébe elfogadok.
Házhoz szállítás. Szabó Méhészet Gödöllő, Lovas u.3. 28/417913

+
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
+ ALMAVÁSÁR! Ismét
kapható CSÁNYI ALMA:
Idared, Zöld és KR-11-es
(Jonatán, Starking keveréke). 150-250 Ft/kg-ig.
Ugyanitt lé és cefre alma:
60-100 Ft/kg-ig. Tel: 0628-411-298, 06-20-4359650
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Beküldési határidő: 2018. október 30.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Antal Józsefné, dr. Somogyi Árpádné
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Dömsödy László, Pollák Emil
A Happy Box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os utalványát nyerte:
Gábor Bence
A Városi Múzeum ajándékát nyerte: Pál Zsolt, Fonyódi Viktória
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Őry Zsigmondné, Dóczyné Kodó Ottilia
Felhívjuk tisztelt megfejtőink figyelmét, hogy a nyereménysorsoláson való
részvételhez elengedhetetlen, hogy – akár postai úton, akár e-mailen küldik be a megfejtést – a nevük mellett a pontos postai címüket is adják meg!
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