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Mivel a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló ésVagyonkezelő Zrt. nem biztosította a működéshez szükséges pénzügyi
feltételeket, október 29-től, hétfőtől határozatlan időre felfüggesztette a hulladékszállítást és hulladékkezelő központok, valamint
a lerakók működtetését a Zöld Híd B.I.G.G.
Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft. A döntésről a cég vezetése tájékoztatta az érintett 116 település önkormányzatát és honlapjukon, valamint hivatalos Facebook-oldalukon keresztül a lakosságot. Az
óvodák, iskolák, egészségügyi intézmények
szolgáltatását megpróbálják ellátni, ameddig
az üzemanyag kitart. A helyzetről tájékoztatták a Katasztrófavédelmet, mivel a feladatot
ilyen esetben nekik kell ellátni.
„Azonnali célunk az újraindításhoz szükséges fedezet biztosítása. Ez ügyben korábban tárgyalásokat kezdeményeztünk a
finanszírozásért felelős Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő
Zrt-vel. Pénzügyi teljesítés esetén a szolgáltatásainkat azonnal indítjuk” – áll a Zöld Híd
tájékoztatójában.
(folytatás a 3. oldalon)
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a
tapasztalataim
szerint a magyar
lakosság is inkább
hagyománytisztelő
ebből a szempontból. De igyekszünk
kiegyensúlyozni a
mérleget, és mindent bemutatni.
– Az állatos díszek
már a múlt évben
is
megjelentek.
Mekkora az igény
ezekre?

A múlt évben hányan fordultak
meg itt?
– Pontos kimutatásunk nincs, de
a látogatók száma messze meghaladta a ház befogadóképességét. Épp ezért idén még nagyobb
hangsúlyt helyezünk a házba
való bejutásra vagyis a beléptetésre, ami egy-egy zsúfolt hétvégén segít abban, hogy mindenki
kényelmesen körül tudjon nézni.
– Hányan dolgoznak és fogadják a vendégeket itt a Karácsonyházban?

– Nagy sikert arattak, leginkább azokat a díszeket keresik, amiken a saját
kedvenchez hasonló ábrázolás van.
Idén a házi kis kedvenceink külön
tematikus sarkot is kaptak, ahol a
‘kutya fája’ is megtekinthető.
– Az elmúlt években különleges programok, kézműves foglalkozások is várták az érdeklődőket. Idén mivel készülnek?
– Vannak visszatérő és nagy
népszerűségnek örvendő programjaink, amelyeket idén is megrendezünk. Ezek közé tartoznak
a Mikulás napi gyermek programok, a családi fotózások, a tavaly
fantasztikus hangulatban zajlott
kültéri acapella koncertünk. Minden programról még nem szeretnék nyilatkozni, biztosan lesznek
idén is meglepetések, amelyeket
a Karácsonyház facebook oldalán időben közzé fogunk tenni.
– Az elmúlt év nagy slágere
volt a fotópont. Úgy tudom,
idén több is van.
– A ház előtt és bent is alakítunk
ki fotózási helyeket. Tulajdonképpen a Karácsonyház meseországa egy nagy fotópont, ami a három és fél méter magas diótörős
kapuval kezdődik és folytatódik
mind a ház előtt, mind pedig a
házban elhelyezett különleges és
hangulatos figurákkal és dekorációval.
– Évről-évre nő a látogatottság.

– Több, mint tíz fős csapat serénykedik a Karácsonyház körül,
aminek a tagjaira nagyon büszke vagyok. Mert egy dolog az,
hogy én megálmodok valamit, de
egyedül nem tudnám azokat mind
megvalósítani. Nem győzök elég
hálás lenni a csapatom tagjainak,
hiszen nagyon sok dolgot tesznek hozzá az elképzeléseimhez
és a közös munkánk gyümölcs
az a Karácsonyház ami idén is
október vége óta látogatható.
– Hány karácsonyfát díszít fel
egy évben?
– Soha nem számoltam, de nagyon sokat!
– Otthon mikor díszíti fel a saját karácsonyfáját? Hiszen nyitástól zárásig szinte folyamatosan itt van!
– Hagyomány, hogy december
24-én délben én zárom az üzletet, az utolsó vendéget én kísérem ki. Épp ezért, mivel ilyenkor
nagyon fáradtan érkezem haza,
az előző napokban díszítem fel
az otthoni fánkat. Ezt sem egyszerű megoldani, de fontosnak
tartom, hogy, ha még az utolsó
pillanatban beesik valaki, akinek
hiányzik valami a karácsonyi dekorációjához, akkor annak még
tudjak segítek. Szeretném, hogy
mindenkinek olyan legyen a karácsonya, amilyet szeretne!

Mindenkit vár a Karácsonyház!
A hét végén megnyitotta kapuját a Karácsonyház. A Várkapitányi-lak, közismertebb
nevén a Testőrlaktanya környezete már ünnepi hangulatot áraszt, a látogatók pedig egy elvarázsolt világban
érezhetik magukat, amint
áthaladnak a hatalmas diótörő figurák között. Az elmúlt
években rendkívül népszerűvé és országos hírűvé vált
Karácsonyház megálmodójával és megvalósítójával,
Kruták Zsófiával az idei programokról és a karácsonyi
trendekről beszélgettünk.
– Úgy tűnik, egyre tágul az a
mesés birodalom, amit a Karácsonyház jelent, hiszen idén
már az előtte lévő területen is
egyre több a látnivaló.
– A bejáratnál idén két hatalmas
diótörő várja a látogatókat, ami

Beszélgetés Kruták Zsófiával
már messziről megadja a ház
mesehangulatát.
Szeretném,
hogy ez egy olyan kapu legyen,
hogy akik hozzánk érkeznek,
ezen kívül hagyják a mindennapok problémáit, feladatait. Alatta
áthaladva a karácsony varázslatos, mesés világa vár mindenkit.
– És újra itt a karusszel is, ami
a Monarchia korát idézi. Ennyire népszerű volt tavaly?
– Igen. Nagyon szerették, a
gyerekek és az idősebbek körében egyaránt nagy sikert aratott.
Rengeteg nagyszülőt vonzott ide
nosztalgiázni, ők pedig hozták a
gyerekeiket, unokáikat, s bevallom, nem tudom kinek szereztünk
vele nagyobb örömet.
– Akik már jártak itt, jól tudják,
hogy igyekeznek valamen�nyi ünnepi dekorációs stílust
bemutatni a hagyományostól
a legújabb trendig. Emlékeink
szerint volt már rénszarvas, jegesmedve és diótörő korszak.
Idén mi lesz a sláger, ami meghatározó elem a nemzetközi
karácsonyi dekorációban?
– Nálunk inkább a tradicionális
díszek és stílusok dominálnak: az
angyalok, a betlehem, a diótörők,
a rénszarvasok, de természetesen az idei évnek is jellemző fi-
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portré

gurája itt is megjelenik, igaz, ezt
mi visszafogottabban próbáljuk
bemutatni.
2017-ben jelentek meg a divatban, a kiegészítőkben és akár
a kozmetikumok csomagolásán
is az unikornisok, másnéven az
egyszarvúak. Na, most, tudni
kell, hogy a karácsony trendjei
általában követik a ruházati és
kiegészítő-divatot kis időbeli eltolódással. Amikor elkezdtünk ismerkedni az idei dizájnnal, egyértelmű volt, hogy muszáj lesz ezt
a figurát is behozni a Karácsonyházba. Bevallom ezzel kapcsolatban én szkeptikus voltam és
vagyok, mert a magyar otthonok
zömében nem az unikornis a jellemző karácsonyi figura, és nem
is hiszem, hogy a jövőben az lenne. De ettől függetlenül, nálunk is
megtalálható lesz, ha valaki ilyet
szeretne.
A másik európai méretű trend az
idén, a tenger világának a karácsonnyal való kombinálása. Na,
ez sem igazán jellemző nálunk,
de azért ebből is lesznek elemek,
amiket itt is megtalálhatnak majd,
épp úgy, mint a szintén divatosnak számító flamingókat.
Bevallom, én inkább a tradicionális kellékeket kedvelem és
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Nem ad pénzt az állam a hulladékszállításra
(Folytatás az 1. oldalról)
A Zöld Híd arra kéri a lakosságot, hogy az átmeneti időszakban a keletkezett hulladékokkal
kapcsolatban az alábbiak szerint járjanak el:
Hosszabb leállás esetén a Katasztrófavédelem köteles gondoskodni a hulladék elszállításáról, de egy, maximum két
szállítás kimaradására lehet
számítani.
Kérik, hogy a felhalmozódó hulladékot biztonságos módon, az
edény méretének megfelelő, a
későbbi elszállíthatóság érdekében lezárt zsákokban, lehetőleg saját területen tárolják.
Társasházak esetén javasolják,
hogy a közös képviselő vagy a
gondnok segítségével jelöljék ki
az átmenetileg felhalmozódó,
zsákokban gyűjtött hulladékok
ideiglenes tárolási helyét.
Mivel a leállás nem csak a szállítást, hanem a hulladék tárolást
és feldolgozást is érinti, ezért
ebben az időszakban nincs arra
lehetőség, hogy a lakosság
maga szállítsa be a hulladékot

elmaradásából fakadó problémák hamarosan megnyugtató
módon rendeződnek, addig a
lakosság szíves türelmét és
együttműködését kérik.
A további tájékoztatásért kísérjék figyelemmel a Zöld Híd
honlapját
(www.zoldhid.hu),
valamint a Zöld Híd hivatalos
Facebook-os oldalát (Zöld Híd
Program), de Gödöllő város
honlapján (www.godollo.hu) és
hivatalos Facebook-oldalán (facebook.com/godollovaros), valalmint lapunk online felületén
is folyamatosan frissítjük a hulladékszállítással kapcsolatos
információkat.
(k.j.)

a telephelyekre vagy lerakókba,
ezek ugyanis – így az őkörtelek
-völgyi hulladékkezelő központ
is – zárva tart.
Mivel a keletkező hulladék egy
későbbi időpontban elszállításra kerül, így a szolgáltatási díj
nem változik.
A Zöld Híd B.I.G.G. Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. bízik
benne, hogy a hulladékszállítás

Városi virágok: Kiültetik, kiszedik

Beköszöntött az ősz, és ezzel elérkezett a városi virágok cseréjének ideje is. A begóniákat felváltották az árvácskák, amik jól tűrik a téli hideget. Van azonban, ami
nem változik: vannak, akik a város által közpénzből kiültetett árvácskákat olyannyira
sajátjuknak tekintik, hogy haza is viszik őket.
Alig kezdődött meg a kiültetés, a világháborús emlékműnél 20 tő, a kastélynál 37,
az Alsóparkból 49, a vasútállomásnál 9, a Dózsa György úti kiemelt ágyásból 30, az
OTP elől egy láda teljesen eltűnt. Lehet, hogy egyesek szemében bocsánatos bűnnek tűnhet a rongálásnak ez a módja, ám az így keletkezett kár éves szinten több
százezer forintra rúg. Mivel azonban a város jelentős részén a közterületfelügyeleti
rendszer működik, a kamerás felvételek áttekintése után a VÜSZI megteszi a szükséges intézkedéseket.

Megkezdődtek a téli
előkészületek

Bár az időjárás jelentősen megtréfál bennünket,
a héten beköszönt a november, amikor már bármikor számítani lehet a fagyokra. Ennek megfelelően a VÜSZI megkezdte a városi kutak és
vizes létesítmények téliesítését. Búcsút mondtunk a főtéri szökőkútnak és a vízjátéknak is. A
látványosságokban legközelebb tavasszal gyönyörködhetünk.
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Elkészültek a Kazinczy lakótelep járdái

Bejeződött a járdajavítás a Kazinczy lakótelepen. A munkák a
Dózsa György úttól a lakótelepi átkötő útig terjedő szakaszt
érintették. Ezen a szakaszon
lényegében teljesen át kellett

építeni a felületet a
biztonságos gyalogos közlekedés érdekében, ugyanis a
szabálytalanul parkoló autók tönkretet-

ték.
A lakók most abban bíznak,
hogy a kihelyezett oszlopok védelmet jelentenek a járdának és
a gyalogosoknak.
(k.j.)

helyén a felirat
Mióta a polgármesteri hivatal
új helyére költözött, sokan hiányolták a városházát a főtérről.
Bár mindössze néhány méterrel került arrébb és több tábla
is jelezte az épületen, hogy ott

működik a polgármesteri hivatal, a lakosság egy részében
nem tudatosult, hogy a két elnevezés ugyanazt takarja.
Így valószínűleg sokaknak örömet jelent, hogy az épület homlokzatára felkerült a VÁROSHÁZA felirat. A betűket és a
felhelyezés Szalkai Krisztina
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„Habfelirat.hu” cége készítette.
A Városháza épülete a tervek
szerint hamarosan kibővül és
ismét egy helyen lehet majd intézni a polgármesteri hivatalhoz
tartozó ügyeket.
Mint azt dr.
Kiss Árpád
jegyzőtől
megtudtuk,
folyamatban
van a kiviteli
tervek készítése, ami tartalmazza a jelenlegi épület
átalakítását
és a múzeum
felőli oldalon,
a
mellette
lévő üres terület beépítését. A teljes
dokumentáció várhatóan november
végére elkészül, s ezután kerül
sor a közbeszerzési eljárás folyamatának megindítására. Az
átalakítást követően az épület
mind informatikailag, mind gépészetileg és energetikailag
megfelel majd a XXI. század
elvárásainak.
(b.j.)

Balesetveszélyes lehet
a lehullott levél
A hullott avar szép látvány,
nem szabad azonban megfeledkezni arról, hogy komoly
gondokat is okozhat. A nagy
mennyiségű avar a járdán
esős időben épp olyan csúszóssá teszi a felületet, mint
ha azt jég borítaná. Épp ezért
rendkívül fontos a mielőbbi
összegyűjtés. Ősszel a VÜSZI munkatársai folyamatosan
végzik a lehullott lomb gyűjtését és a csapadékvíz-elvezető
árkok karbantartását ott, ahol
az az ő feladatuk. Ezt azonban nemcsak nekik, hanem
az
ingatlantulajdonosoknak
is el kell végezniük! A járda
gondozásáról, tisztántartásáról, ugyanis annak az ingatlan
tulajdonosnak kell gondoskodni, akinek az ingatlana előtt található. A hullott avart tilos az
árokba söpörni, hiszen az árkok
tisztasága rendkívül fontos a
csapadékvíz-elvezetés szempontjából. Mindemellett szintén
a fenti rendelet szól a kerítés és
az úttest közötti nyílt ároknak
a tisztántartásáról, gyommentesítéséről, ami ugyancsak az
ingatlantulajdonosok feladata!
Akik az avar égetése mellett

döntenek, azoknak tudni kell, a
vonatkozó önkormányzati rendelet szerint akár közterületen,
akár ingatlanon belül teszik,
kizárólag pénteken 13-tól 18
óráig lehet szabadtéren égetni,
egyéb időpontokban szigorúan
tilos és akkor is csak a száraz növényi hulladékot szabad
meggyújtani. Nem árt szem
előtt tartani, hogy a rendeletek
megsértése jelentős pénzbírságot vonhat maga után!
(b.j.)

Szépül a görög katolikus
templom környezete
Végéhez közeledik a térrendezés a Szentkereszt görög katolikus templomnál. A Szilhát utca
és a templom közötti szakaszon
hetek óta folyik az új
sétány kialakítása.
Cél a templomhoz
méltó környezet létrehozása. A fejlesztést az önkormányzat megbízásából a
VÜSZI végzi. Az alépítményi és a burkolati munkák jelentős
része már elkészült,
már csak a közvilágítás kiépítése és a
növények beültetése
van hátra. A maradék burkolati munkákat akkor végzik el,
ha a kandeláberek a
helyükre kerültek. A
területen novemberben fák telepítésére
is sor kerül. Az ide

kerülő virágok beültetését már
megkezdték, de, sajnos, sok
palánta – hasonlóan más helyekhez – eltűnt.
(j.b.)
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Vasúti munkák
A Köztársaság úti felüljáró építéséhez kapcsolódó úgynevezett
északi szervizút (Premontrei utca–Köztársaság út sarka) átadását
és forgalomba helyezését követően egyelőre nem várhatóak újabb
komoly változások a környéken.
A Podmaniczky utcát – a felüljáró építése miatt – a Köztársaság út
felőli végén lezárták, így az a szakasz átmeneti jelleggel továbbra
is zsákutca. Helyette a Kiss Ernő–Nagy László utca útvonalon lehet megközelíteni a Köztársaság utat.
Előreláthatólag a Köztársaság úti felüljáró forgalomba helyezéséig
(várhatóan 2019. július 31.) ez a forgalmi rend marad érvényben. A
jelenlegi vasúti menetrend november 15-ig érvényes, utána újabb
változás várható.
(a.)

Jelentős változások a közlekedésben!

Az előttünk álló hosszú hétvége utáni problémamentes utazások
biztosítása érdekében a közúti és vasúti helyközi járatokra szóló október havi dolgozó- és tanulóbérletek érvényességét 2018.
november 7-én éjfélig meghosszabbították. Ezt az Innovációs és
Technológiai Minisztérium jelentette be.
A havibérletek főszabály
szerint a következő hónap
ötödikéig használhatóak a
helyközi közösségi közlekedésben.
Novemberben
azonban ez a dátum egybeesik az őszi szünet utáni
első tanítási nappal és a
Mindenszentekhez, Halottak napjához kapcsolódó hosszú hétvége utáni első munkanappal is.
A megnövekedő utazási igényekhez igazodva az októberi dolgozó- és tanulóbérleteket november 7-én éjfélig elfogadják a
MÁV-START, a MÁV-HÉV, a GYSEV és az autóbuszos helyközi
szolgáltatók járatain.

A következő napokban nem árt figyelemmel kísérni a menetrendet azoknak, akik HÉV-vel akarnak utazni, november 5-9. és
2018. november 12-16. között ugyanis a H8 sz. HÉV módosított
menetrend szerint közlekedik.
A H8 sz. HÉV vonalán 2018. október 27-én és 2018. október
28-án, valamint 2018. november 5-9. ás 2018. november 12-16.
között Cinkota és Kerepes között karbantartási munkákat végeznek. A HÉV-szerelvények indulási időpontjai változnak, azok
pontos menetrendjéről a MÁV-HÉV Zrt. és a BKK Zrt. honlapján
részletesen lehet tájékozódni.
2018. október 27-én és 2018. november 5-9. között a Gödöllőről az Örs vezér tere felé induló szerelvények Kerepes; Zsófialiget; Kistarcsa; Kistarcsa, kórház és Ilonatelep megállóhelyen
mindkét irányba a Gödöllő irányú peron mellett; október 28-án és
november 12-16. között az Örs vezér teréről Gödöllő felé induló
szerelvények pedig Cinkota; Ilonatelep, Kistarcsa, kórház; Kistarcsa és Zsófialiget megállóhelyen az Örs vezér tere irányú peron
mellett állnak meg.
(ny.f.)

Utolsó lehetőség:
Lejárnak a diákigazolványok

A 14 év feletti tanulók, hallgatók számára
a vasúti utazási kedvezmény igénybevételének feltétele az érvényes diákigazolvány. Az előző tanévben/félévben kapott
diákigazolvány-matricák október 31-ig
használhatók.
A köznevelési és felsőoktatási intézmények minden tanévben érvényesítő matricákkal látják el a diákigazolványokat,
amelyek a felsőoktatásban az első félév
végéig, azaz március 31-ig, a köznevelési intézményekben pedig a következő év
októberének utolsó napjáig érvényesek.

Amennyiben a tanulói, hallgatói diákigazolványt valamilyen okból nem érvényesítik időben, az okmány az adott oktatási intézmény által kiállított, ideiglenes
diákigazolványnak minősülő igazolással
pótolható.
A közoktatásban és a felsőoktatásban
részt vevő nappali és esti tagozatos tanulók a lakóhelyük, illetve tartózkodási helyük és oktatási intézményük székhelye,
illetve gyakorlati képzésük helyszíne közötti útvonalra szóló, 90 százalékos havi-,
félhavi-, illetve 30 napos bérletet is vásárolhatnak.
A megállapított menetdíj vagy pótjegy
árán felül 8 ezer forint pótdíjat kell fizetnie annak, aki érvénytelen kedvezményre
jogosító igazolvánnyal vagy igazolással
veszi igénybe a kedvezményt, illetve jogosultságát nem tudja az előírt módon
igazolni.
(-t)

Álhír a 65 ezres
támogatás
Újabb álhír látott napvilágot, aminek cáfolása
jelentős munkát okoz az önkormányzatoknak.
Ezúttal is az egyik internetes portál tájékoztatta
félre a lakosságot.
Senkinek sem jár alanyi jogon, dokumentumok nélkül „csak úgy” 65 ezer forint. Sajnálatosan rendre felröppennek és leginkább a közösségi portálokon terjednek az ilyen félrevezető
információk, mint amely a napokban is sokakat
késztetett telefonálásra.
A segélyek, támogatások folyósításának
megvannak a jogszabályi keretei, és mindegyikhez szükséges valamilyen dokumentum,
amivel igazolni kell a jogosultságot. Amennyiben tehát valaki azt olvassa az interneten, hogy
„mindenkinek jár” és „nem kell hozzá semmiféle
dokumentum”, biztos lehet benne, hogy ez nem
igaz.
(j.)
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Édes siker
a tortaversenyen
A hét végén rendezték meg a
Milánói Cake Designer World
Championship Magyarországi
selejtező bajnokságát. A megmérettetésnek gödöllői résztvevője volt Balázsné Oroszi Mária
Mónika személyében, aki az
előkelő 9.helyen végzett.
A torták témája szabadon választható volt – tudtuk meg
Mónikától, aki ez alkalommal
hangulatában egy mesés tündérkertet jelenített meg, sok
apró részlettel. A design torta
alapja hungarocell volt, amit
csak ehető anyagokkal lehetett
díszíteni. Ehhez modell cukor
masszát, saját cukor virágmas�szát, és ehető por ételfestéket
használt.
A versenyre kellett készíteni egy
kis, ehető tortát is. Ennek alapjául Mónika egy narancsos-mákos
piskóta készített, amit mascarpone mousse-al, közepén narancs zselével töltött meg.
Mint emondta, két éve 17. volt a
világbajnoki selejtezőn, idén pedig sikerült megvalósítania célját, ami az első 10-be jutás volt.

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.

Kíváncsi a válaszokra?
Hogyan kerül piros-fehér-zöld
lobogó a kastélyra, egy láthatóan korábbi időszakban készült
rajzra?
Igaz-e, hogy a szabadságharc
idején Windischgrätz herceg
aludt Mária Terézia ágyában?
Valóban Gödöllőn szállt-e meg
Kossuth Lajos?
Mi köze a kastélynak a Függetlenségi Nyilatkozathoz?
Miért mondták: „nem engedünk
a 48-ból”!?
A Grassalkovich kastély 3
aranykora programsorozat következő „állomása a barokk
színházban lesz”. Visszarepülünk az időben, meg sem állunk
1848-ig! Vendégeink segítségével választ keresünk a kérdésekre, leleplezzük a titkokat!
Dr. Révész T. Mihály egyetemi tanárral, a kastély korábbi
igazgatójával és dr. Ujváry Tamással, a kastély jelenlegi igazgatójával háziasszonyunk: Mészáros Beáta drámapedagógus

beszélget november 10-én
17 órától kezdődő rendhagyó
helytörténeti kirándulásunkon
a Grassalkovich Királyi Kastély
Barokk Színházában.
Szó esik arról is, hogy végül
mindenki engedett, megbékéltek, nemcsak az osztrákok és a
magyar nemzet, hanem a királyi pár is: Erzsébet királyné és
Ferenc József király. Megszületett Mária Valéria a gödöllői
királykisasszony. Némi túlzással a kiegyezés gyermeke. A
kor megidézésében segítségünkre lesz Gápárfalvy Dorka,
aki a Mindenki c. Oscar-díjas
film egyik főszereplője volt, a
zenei csemegékről Váray-Major Zsófia zongoraművész a
Chopin zeneiskola tanára és
férje, Váray Péter csellóművész
gondoskodik.
A Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület szeretettel vár
minden kedves érdeklődőt!”
GÉKE
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Elismerés az Ózon-Pajzs vezetőjének
Az Országos Polgárőr Szövetség Elnöksége példamutató polgárőr tevékenységükért, eredményes, áldozatkész
munkájuk elismeréséül az „Év
Polgárőre” kitüntetésben részesítette Dömők Mihálynét, az
Ózon-Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület vezetőjét. Dömők
Mihálynét jól
ismerik a gödöllőiek, hiszen
csapatával
rendszeresen
találkozhatnak
vele a városi
rendezvényeken, vagy épp,
amikor járőröznek.
– Mióta tevékenykedik polgárőrkért?
–
2004-ben
kezdtem, először Veresegyházán teljesítettem szolgálatot, s 2014 -ben kerültem át Gödöllőre. 2015 óta
vezetem az Ózon-Pajzs 2100
Környezetvédő és Polgárőr
Egyesületet.
– Mennyi szolgálatot teljesítenek egy héten?
– Ez teljesen változó, mindenkinél más. Nem szabad elfelejteni, a polgárőri munka nem főállás, én is, mint mindenki más, a
szabadidőnket szánjuk erre és
a saját járműveinket használjuk. Persze kapunk támogatást,
így Gödöllő város önkormányzata is támogatja a munkánkat.
A héten például, halottak napja
környékén a temetőkben teljesítünk majd szolgálatot.
– Hány polgárőr teljesít szol-

gálatot az Ózon
Pajzsban?
– Jelenleg harminchat állandó
tagunk van, de
mellettük sok a
támogató tag és
hamarosan
az
„ifjú polgárőrök” is
vizsgázni fognak,
így növekedni fog a létszám.
Sokat segít a munkánkban,
hogy a kötelező 50 óra közszolgálatot nálunk is lehet teljesíteni. A fiatalok örömmel jönnek
hozzánk, és közülük vannak,
akik meg is maradnak polgárőrnek.
– Hogyan fogadja a lakosság
egy-egy járőrözés során a jelenlétüket?
– Örülnek, mert ismerik a munkánkat. Sokakkal vagyunk kapcsolatban a Szomszédok Egymásért Mozgalomnak (SZEM)
köszönhetően, hiszen ezt is mi
fogjuk össze. Azt gondolom, a
lakosság jól tudja, a polgárőrségnek fontos szerepe van a
bűnmegelőzésben és ezt ők is
értékelik.
(k.j.)

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
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November ünnepei

Hagyományokban gazdag napok
elé nézünk, hiszen október 31., november 1.és november 2. egyaránt
jeles nap. Míg a Mindenszentek és
a Halottak Napja inkább az emlékezés és az elmélkedés időszaka,
halloween mindezek mellett a vidámságra is lehetőséget ad. A két
novemberi ünnep hazánkban régi
gyökerekkel rendelkezik, míg október utolsó napját elsősorban a
fiatalok tartják számon, ám nem árt
tudni, ennek hagyományai is a régi
időkbe nyúlnak vissza.
Kezdjük a Mindenszentekkel (latinul: Festum omnium
sanctorum), ami azoknak az üdvözülteknek a közös ünnepe,
akiket nem avattak
szentté, illetve akik
nem kaptak külön napot a naptárban. Ez
a Halottak napjának
vigíliája, azaz ünnepi
előestéje.
November 1-jét, mint
Mindenszentek napját először Angliában és Írországban kezdték el
ünnepelni a 700-as években, de a
megemlékezés napjaként 741-ben,
III. Gergely pápa idején jelent meg
először. Egyetemes ünneppé 844ben, IV. Gergely pápasága alatt
vált. Az ünnep eredeti dátuma május 13. volt, de még a VIII. században november 1-jére tették át, ami
a kelták régi népi újesztendejének
napja.
A Mindenszentek napja után következő napot, Halottak napját 998
óta tartják november 2-án. Ez az
ünnep összefügg azzal a századvégi szorongásos hangulattal, mely
1000-re a világvégét várta. Ilyen
elképzelések mellett igyekeztek a
halottakkal, az elhunytak szellemeivel jó barátságba kerülni. A sírokon
gyertyát gyújtottak, hogy „szegény,
fázós lelkek annak fényénél melengethessék magukat“. A november

2-ai Halottak napja ötlete Sz. Odiló clunyi apáttól (962-1048) ered.
Az ünnepet a XIV. századtól vette
át Róma. Ezen a napon szokás a
sírok megtisztítása, feldíszítése és
a gyertyagyújtás. A néphit szerint
ilyenkor hazalátogatnak a halottak:
a gyertyák fényénél a „véletlenül kiszabadult lelkecskék” újra visszatalálhatnak a sírba, nem kísértenek,
és nem nyugtalanítják az élőket.
Az ünnepkörhöz tartozik az elmúlt
években egyre népszerűbb halloween, október 31., azaz Mindenszentek estéje. Ezt jelenti maga a

szó is, aminek eredeti formája „All
hallows evening”. Elnevezése IV.
Gergely pápához kötődik, aki a pogány hagyományokat ötvözte a kereszténnyel. A kelták ugyanis úgy
tartották, hogy az óév utolsó napján, október 31-én az elhunyt lelkek
a családjaikhoz hazalátogatnak.
Egy másik változat szerint október
utolsó napján a legvékonyabb a
választóvonal az élők és a holtak
világa között. Az eltávozott lelkek
ilyenkor útra kelnek, addig barangolnak, míg meg nem találják régi
lakhelyüket, és ezen az éjen megpróbálnak visszatérni a világba.
Mivel az emberek féltek a rossz
szellemektől és a démonoktól, az
ünnepség kezdetén hatalmas máglyákat gyújtottak, áldozatokkal kedveskedtek isteneiknek. Az ijesztő
jelmezekkel pedig az ártó lelkeket
akarták elijeszteni falvaikból.
(b.j.)
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civil

Halottak napi tiszteletadás
társadalmi munkában

LISZI Primissima Díj

Városunk civil szervezetei rendre nem csak saját tevékenységi
körükben teljesítenek jól, hanem szerepet vállalnak környezetünk
rendben tartásában és ápolásában. A „Margita 344,2” TSE tagjai
október utolsó hétvégéjén egy nem túl szem előtt lévő területen
dolgoztak. Halottak napjához közeledve az egyesület tagjai a valkói erdőben lévő kőkeresztet és az ismeretlen katona sírhelyét
tették rendbe. Az egyesület tagjai a nyáron szintén felújitották az
ott elhaladó 20 km hosszú gödöllői kék turistaút jelzéseit is, ami
bagi és a Gödöllő Állami telepeknél lévő MÁV-megállóhelyeket
köti össze.

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

Örömmel értesítjük a Tisztelt
Lakosságot, hogy idén november 30-án kerül átadásra a LISZI
Primissima Díj, melynek célja a
környezete és közössége érdekében áldozatosan tevékenykedő személyek elismerése,
ezzel is elősegítve a lokálpatrióta értékek népszerűsítését.
A LISZI Primissima Díj a helyi
lakóközösség véleményének
bevonásával évente egy lakótársunknak adományozható.
Első lépésben azon személyekre várjuk javaslataikat a

+36/20-823-1408-as telefonszámon, vagy az info@varoskozpontert.hu e-mail címen, akik
az egyesület működési területén tevékenyen hozzájárulnak
környezetünk
fejlődéséhez,
szépítéséhez, aktívan segítik
a közösségi élet erősítését s
önzetlen hozzáállásukkal példaként állíthatók közösségünk
számára. A jelölések beérkezésének határideje: 2018. november 12, melyet követően a
3 legtöbb javaslatot kapott személyre nyílik meg a szavazás
lehetősége.

egyelőre marad az óraátállítás
Ismét a téli időszámítás szerint
telnek a napok. Sokan várták,
hogy ez lesz a végső, óra átállítás, ám úgy tűnik, a korábban
tervezett 2019 helyett csak 2021ben szűnhet meg az óra átállítás
az EU-ban. A hírt a Bloomberg
információi alapján tette közzé a
sajtó.
Egy javaslat szerint a nyári időszámítást választó országokban
2021. március 27-én, a télit választóknak október 31-én kellene
utoljára állítaniuk az órát.
A határidő eltolásának oka, hogy
az EU tagállamoknak több időre

van szükségük az óraátállítás eltörléséhez.
Ha az elképzelést jóváhagyja az
Európai Parlament, úgy az egyes
tagországoknak választani kell,
hogy a téli vagy a nyári időszámításra térnek-e át. Ha Magyarország a nyári időszámítást választja az új rendszerben, akkor
december végén és január elején
8 óra 30 perc körül kel majd fel a
nap, viszont sosem megy le délután 5 óra előtt. A téli időszámítás alkalmazása esetén viszont
nyáron hajnal 4 előtt lenne napfelkelte.
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A bagoly könyvesbolt ajánlata

Álarcok mögött
Maisy és Duncan Mitcham között rendkívül
szoros a kapcsolat,
ami nem csoda, hiszen az ikrek beteg
anyjuk és keserű apjuk mellett jóformán
érzelemmentes környezetben nőttek fel.
15 évesek, amikor
egy éjjel anyjukat elmegyógyintézetbe
szállítják, őket pedig
nagyanyjukra
bízza az apjuk. Bár az
idős asszony rendkívül kimért
és hideg, a gyerekek itt mégis
boldogabban élnek, mint addig
szüleikkel. Barátokat szereznek, és még az erdő mélyén
élő, magányos Grace is elfogadja közeledésüket.
Már úgy tűnik, egyenesbe kerül az életük, amikor egy este
Duncan nem érkezik haza. Bár
mindenki úgy gondolja, a fiú
csupán kalandra vágyott és
majd előkerül, Maisy érzi, hogy
nagy a baj. Egész családjával
szembefordul testvére érdekében, ám úgy tűnik, hiába.
Miközben mindenki tovább lép
és elfogadja Duncan elveszté-

sét, ő nem képes
rá. Amikor egymás után több fiú
holtteste is előkerül, elhatározza, így vagy úgy,
de megpróbál a
végére járni az
ügynek. Igencsak
meglepődik, amikor rájön, nem ő
az egyetlen, aki
nem adta fel a keresést. Hatalmas
sokként éri, amikor egy véletlen folytán rábukkan egy nyomra.
A Mitcham ikrek története jóval
több egy család tragédiájánál.
Miközben példát mutat a testvéri szeretetből, rávilágít arra
is, mennyi fájdalmat okoz egy
családban, ha nem néznek
szembe a problémákkal, vagy
ha sosem vállalják fel érzéseiket. A mindvégig izgalmas és
megdöbbentő
fordulatokban
gazdag könyvből kiderül, az
ember nem mindig ott talál barátokra, ahol azt először gondolja.
(Lesley Pearse: Az erdei remetenő)
(ny.f.)

Gödöllői Zeneszerző műveit a Nemzeti Filharmonikusok műsorán
Két bemutatóra készül Antal Mária,
jelenleg Nagy-Britanniában élő gödöllői zeneszerző. November 6-án
a Nemzeti Filharmonikus Zenekar
előadásában a MÜPA-ban megrendezésre kerülő Kocsis Zoltán emlékkoncerten csendül fel az Áramlat
című szimfónikus műve. December
16-án a Budapesti Fesztiválzenekar
kortárs kamarazenei koncertsorozat
keretében hallhatja majd a közönség Dsida Jenő verseire írt dalciklusát Váradi Zita operaénekesnő
közreműködésével.
– Kezdjük az első bemutatóval.
Hogyan kapcsolódik „Az Áramlat”
Kocsis Zoltánhoz?
– Ezt a művet Csíkszentmihályi Mihály ma már klasszikus munkája, a
flow – vagy magyarul áramlat - élményről írt könyve ihlette. A második
tétele lényegében egy gyászélmény
megzenésítése, így illeszkedik elsősorban az emlékkoncerten felcsendülő művek sorába. Egyébként akinek
volt alkalma Kocsis Zoltánnal találkozni, biztosan egyetért velem abban,
hogy ő egy áramlat-ember volt: egész
életét a művészetének szentelte úgy,
hogy közben a legnagyobb fegyelemmel - betegsége alatt is - folytonosan
fejlesztette tudását.

– Mi alapján került a mű a koncerten felcsendülők közé?
– Ez Hamar Zsoltnak, a Nemzeti Fiharmonikusok zenei főigazgatójának
köszönhető. Felkerestem azzal, hogy
előadót keresek a szimfóniámhoz.
Rögtön azt kérdezte: Itt van a partitúra? Azt mondta, megnézi, s ha tetszik,
bemutatja, de azt is meg fogja mondani, ha nem. Ez rendkívül korrekt és
meglepően ritka hozzáállás!
– És mit tudhatunk a december 16-i
bemutatóról?
– A Jövendő havak himnusza tulajdonképpen egy zenei kalendárium.
Minden tétel egy hónap, a januári
hóeséstől a decemberi karácsonyi
készülődésig Dsida Jenő gyönyörű
költészetének segítségével egy egész
évet sikerült besűritenem egy röpke

17 perces ciklusba.
Hangulati spektruma is igen széles:
a játékos, humoros fantázia világ
nagyon szervesen
és természetesen
keveredik misztikus
és tragikus elemekkel is a végére tartogatva a karácsonyi meglepetést.
– A két koncertre
való felkészülés
mellett mivel foglalkozik most,
hogy itthon van?
– Írom a következő művemet, kottákat
szerkesztek a decemberi bemutatóra,
interjúkat adok és minden nap elmegyek futni. Nemrég a premontreis diákoknak tartottam előadást a közelgő
bemutatóról, ami hatalmas élmény
volt számomra. Nagyon sokszor halljuk, hogy a mai fiatalokat semmi sem
érdekli... Na én ennek pont az ellenkezőjét tapasztaltam! Öröm volt látni,
hogy ezek a tinik mennyire tudnak
figyelni és mennyire nyitottak! És szintén nemrég találkoztam Buka Enikővel, a Chopin zeneiskola vezetőjével,
akivel a zeneoktatás hazai és angliai
különbözőségeiről is beszélgettünk.
– És mik az Ön tapasztalatai?

– Akik itt élnek talán nem is tudják értékelni, hogy mekkora kincs a magyar
zeneiskolák intézménye. Angliában a
zenei képzés nagyrészt magánórák
keretein belül történik, ezért nagyon
drága és egyre kevesebben engedhetik meg maguknak. Ráadásul egy
heti 30 percbe nem fér bele olyan sok
minden, így az a szülő, aki komolyan
veszi gyermeke zenei fejlődését, nagy
anyagi és idő befektetésre kötelezi el
magát. A gödöllői zeneiskolában viszont a gyerekek egy jelképes ös�szegért kapnak magas színvonalú
hangszeres oktatást, szolfézst, zenetörténeti ismereteket, fellépési lehetőségeket. Enikő pedig nemcsak kíváló
szakember, hanem inspiráló pedagógus is, aki ugyanúgy szívén viseli tanítványainak fejlődését mint kollégáinak a munkakörülményeit is.
– Reménykedhetünk abban, hogy
a most bemutatásra kerülő művek
Gödöllőn is felcsendülnek majd?
– Ez nagy öröm lenne számomra, bízzunk benne. Aki pedig nem tud addig
várni, vásárolhat jegyet a koncertekre
a Nemzeti Filharmonikus Zenekar és
a Budapesti Fesztiválzenekar honlapján.
(j.k.)
(Az interjú teljes terjedelmében online
felületünkön és facebook oldalunkon
olvasható.)

2018. október 30.
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duplán Teltházas lemezbemutató
a Királyi Váróban

A nagy érdeklődésre való tekintettel a
második koncert időpontja:
november 15., 19 óra

Óriási érdeklődés mellett tartotta meg lemezbemutató koncertjét a Leslie Fodor Swing
Unit, azaz a Hot Jazz Bandből ismert Fodor László által
életre hívott formáció, melynek előadói apparátusban a
szakma krémje sorakozott fel,
többek között Holló Aurél, az
Amadinda Ütőegyüttes tagja.
A jazz klub történetének kétségkívül legsikeresebb bemutatója iránt akkora volt az
érdeklődés, hogy két előadást
kellett tartani, és még így is
zsúfolásig megtelt a Királyi
Váró, ahol a swingkorszak
legnagyobb slágerei csendültek fel. Többek között Benny
Goodman és Charlie Christian
műveiből hallhatott jónéhányat a közönség. A dalok közül jónéhány Bényei Tamás,
a Hot Jazz Band énekesének

egyéni előadásmódjában szólalt meg.
A közönség, és akik nem jutottak be, újabb előadásban,
illetve az ígért lemez mielőbbi
megjelenésében bíznak.
A jazz klub következő estjének vendége november 22-én
a Makovics Dénes Szextett
lesz.
(j.k.)
Fotó: Tóth Péter

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 majd, hanem a

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

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

12 gödöllői Szolgálat

kultúra

2018. október 30.

Megismerni a múlt hibáit
és tanulni belőlük
Magyarország 1918. Az Osztrák-Magyar Monarchia és a
történelmi Magyarország utolsó

az emlékállítás volt, valamint
rávilágítani a múlt hibáira, amelyek Trianonhoz vezettek, ki-

éve címmel rendezett konferenciát pénteken a királyi kastély
Barokk Színházában az Ifj. Gróf
Andrássy Gyula Alapítvány és
a Gödöllői Királyi Kastély Nonprofit Kft. Az elhangzó előadások a tudományos ismeretterjesztés eszközével mutatták be
a legújabb kutatási eredményeket, amelyek teljesebb képet
adnak a Magyarország sorstragédiájához, a trianoni békéhez
vezető útról.
A konferencia választ keresett
arra, hogy a világháború utolsó
hónapjaiban az akkori magyar
politikai elit és a néphangulat
között hogyan alakult ki akkora szakadék, valamint, hogy a
nemzetet fenyegető közelgő veszélyeket miért nem látta egyik
politikai oldal sem.
A konferencia célja egyrészt

emelve a közjogi, külpolitikai és
honvédelmi szempontokat.
A résztvevők között volt
Jeszenszky Géza történész,
egyetemi magántanár, az Antall-kormány külügyminisztere,
aki Az Osztrák-Magyar Monarchia és a különbéke Mensdorfftól Andrássyig címmel tartott
előadást. De szó esett többek
között a magyarországi sajtóviszonyokról és sajtócenzúráról 1917-1918-ban., IV. Károly
1918. október 16-ai manifesztumának hatásairól, a gödöllői
kastélynak a Monarchia utolsó
éveiben betöltött szerepéről,
az Osztrák-Magyar Monarchia
felbomlásának hatásairól a magyar közjogra és a „Nagy Háború” utáni Magyarországon megtapasztalt erőszakról is.
(l.t.)

Zenei időhíd
Már készül bérletsorozatának
újabb koncertjére a Gödöllői
Szimfonikus Zenekar. November 17-én este a Művészetek
Házában a romantikától a XXI.
századig terjedő időszakból
szólaltatnak meg három művet.
Dukas: A bűvészinas, és Dvorzsák VIII. G-dúr szimfónia op.
88. című művei mellett a kortárs zenét Rózsa Pál Kilenc
szimfónia és postludium (azaz utójáték) egy tételben című szerzeménye képviseli. Az előadásra természetesen nem csak a
koncertbérlet tulajdonosokat várják, az egyes koncertekre egymástól függetlenül is lehet jegyeket vásárolni.

40 év - A gödöllői kastély
titkos élete

Hosszas előkészületek után
november 7-én megnyílik a Gödöllői Királyi Kastély új időszaki
kiállítása, amely a kastélynak
azt a korszakát mutatja be,
amikor az épületben szovjet katonai laktanya, idősek otthona
és honvédségi lakássor kapott
helyet.
A kiállítás az Ifjúság éve Gödöllőn kulturális tematikus év
programsorozatának
része,
a bemutatásra került anyagot
gyerekek segítségével gyűjtötték és állították össze.
A kastély szakmai irányításával
nyár elején kezdte meg a munkát egy csapat diák, akik vállalták, hogy felkutatják ennek a

negyven évet átölelő korszaknak a még fellelhető emlékeit
és korosztályuk számára is befogadható kiállítást rendeznek.
A gyerekek nem csak a kastél�lyal ismerkedtek meg az előkészületek során, hanem többek
között levéltári kutatásokat is
folytattak. Interjúkat készítettek
olyan szemtanúkkal, akiknek
még személyes emlékeik vannak az 1950-1990 közötti időszakról.
A kiállítást a készítők nem tervezik befejezettnek, a tárlat azt
a célt is szolgálja, hogy a köztünk élő szemtanúk kiegészítsék, gazdagítsák saját emlékeikkel.
(j.k.)
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Megérkezett
a Gödöllői Magazin!
Lapunkkal együtt a postaládákba került a Gödöllői
Magazin legújabb száma, ami gasztronómiai kalandra csábítja az olvasókat. Megtudhatják, milyen különlegességek kínálják magukat városunkban, ahol
a minőségi sajtok és sonkák mellett a sör különlegességek is csábítják az ínyenceket.
Megtudhatják, hogyan puskázik az egyetemi dékán
és azt is, miért és milyen kakasok kerülnek leggyakrabban a célkeresztbe.
A Gödöllői Magazin találnak halat, vadat, s mi jó falat – természetesen javarészt városunkból és a bennünket körülvevő erdőkből, mezőkről, no meg persze a tavakból.
Akihez netán nem érkezik meg a magazin, az jelezze a +36/20/495-2420-as telefonszámon!

Életmű- és Nagydíjat kapott Oszvald Marika
Teltházas, nagyszabású gálaest keretében, tizenhetedik alkalommal ünnepelték a
Magyar Operett Napját a Budapesti
Operettszínházban,
melynek keretében elismeréseket adtak át, többek között
a Musica Hungarica Kiadó
Életmű- és Nagydíját. Az eseményen részt vett Kálmán Imre
lánya, Kálmán Yvonne is.
Közel öt évtizedes pályafutásának kimagasló művészi teljesítményéért a Musica Hungarica
Kiadó Nagydíját Oszvald Marika, a Budapesti Operettszínház örökös tagja
kapta. A népszerű Kossuth-días művészt, Gödöllő díszpolgárát Éliás Tibor köszöntötte, aki úgy

fogalmazott: „Megkapta Magyarország szinte
minden kitüntetését. Ez a szerény díj, a Magyar
Operett Nagydíja annak jár, aki sok évtizedes
pályafutása során hatalmas
népszerűségre emelte ezt a
műfajt, és akit az egész világon, ahol fellépett, álló tapssal köszöntött a közönség.”

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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Tájékozódási futás – Országos csapat- és váltóbajnokság

Gödöllői lány csapat a bajnoki dobogón

Remek teljesítménnyel rukkoltak elő a Gödöllői Kirchhofer
SE versenyzői a tájékozódási futók Országos Csapat-, és
Váltóbajnokságának futamain,
ahol bronzérmes lett a leány
U14-es csapat.

2018. október 30.
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Október 20-22. között rendezték
meg Tázláron a Tájékozódási
futók Országos csapatbajnoki
és váltóbajnoki futamait. A csapatversenyen kiválóan szerepelt
a Gyurina Judit, Kiss Kamilla,
Majoros Dorottya (a képen, fotó:

Kiss Boglárka) alkottaU14-es leány csapat, akik végül a dobogó
harmadik fokára állhattak fel. Ez
volt a szakosztály első bajnoki
dobogója, az alig négy évvel ezelőtti működésének megkezdése
óta.
A gödöllőiek női felnőtt csapata
is kitett magáért, ennek a jutalma
egy 5. helyezés lett, míg a lány
U16-os csapat a hatodik legjobb
idővel ért célba.
Gödöllői eredmények:
U14-es korcsoportban a Gyurina Judit, Kiss Kamilla, Majoros
Dorottya alkotta csapat a hagyományos csapatbajnokságban
ötödik, a pontbegyújtó csb-n 3.
helyezett. Az U16-os korcsoportban a Nagy Zsófia, Szákelyhidi Kata, Kiss Boglárka alkotta
csapat a hagyományos csapatbajnokságban hetedik, a pontbegyújtó csb-n 6. helyezett.
A felnőtt női korcsoportban a

Bardon-Kinde Vanda, Dékány
Andrea, Dékány Szilvia alkotta
csapat a hagyományos csapatbajnokságban kilencedik, a pontbegyújtó csb-n 5. helyezett. A
senior férfi korcsoportban a Dobay Zsolt, Gyurina Szabolcs,
Nagy József alkotta csapat a
hagyományos csapatbajnokságban 14., a pontbegyújtó csb-n 11.
helyezett (kiegészülve Dudekné
Székelyhidi Melindával), míg
utóbbi versenyen a Nagy József,
Abrán József, Dudok Csaba
formáció a 12. helyezett.
További eredmények, Egyesületi váltóbajnokság: Női csapat
13. hely (csapattagok: Gyurina
Judit, Kiss Kamilla, Kiss Boglárka, Nagy Zsófia, Dékány
Andrea); F170-es senior Férfi
csapat 16. hely (csapattagok:
Nagy József, Gyurina Szabolcs, Dudok Csaba, Dobay
Zsolt); N120-as senior női csapat
13. hely (csapattagok: Dudokné
Székelyhidi Melinda, Dobay
Ivett, Nagyné Simon Ágnes)
-li-

Diákolimpia – Ügyességi csapatbajnokság

Motorsport – Országos bajnokság

Értékes gödöllői helyezések

Szekeres Zsolt a második helyen

Az elmúlt hétvégén rendezték a budapesti Ikarus
pályán az idei esztendő
első Diákolimpiai döntőjét.
Az atlétikai Ügyességi csapatbajnokság keretében a
gödöllői iskolák váltói és
csapatai értékes, jó helyezéseket értek el.

Október 20-án rendezték a 2018as Magyar Enduro-krossz Országos bajnoki sorozat utolsó
fordulóját a piliscsévi versenypályán. A KTM Gödöllő – 1WD
MSE versenyzője, Szekeres
Zsolt nagy csatában volt a kategóriája első helyéért, de végül a
második helyen intette le a kockás zászló,
ezzel összetettben
is
ezüstérmes
lett.

Ötödik helyen végzett az Erkel
Iskola IV. korcsoportos magasugró csapata: Lippai Tünde,
Fellegi Luca, Kormány Fanni, Pertis Virág, Rékasi Fiametta összeállításban.
Szintén ötödik lett a Török
Ignác Gimnázium V-VI. korcsoportos lány svédváltója

(100-200-300-400 méter). A
csapat tagjai voltak: Eszenyi
Napsugár, Frei Dalma, Pótha Johanna és Dobránszky
Laura. A Premontrei Szt. Norbert Gimnázium 4x1500 méteres fú váltója ugyancsak az
ötödik lett, a váltóban Galkó
Csongor, Hemrich Róbert,
Dékány Gergely és Ferencz
Ábel futottak.
Hetedik helyezést ért el a Törökös fiú svédváltó (Kaposi
Márton, Jenei Botond, Ajide
Dániel és Tóth Gábor), míg
a Premontrei lány 4x1500
méteres váltója a 12. helyen
végzett.
-tl-

Tenisz – NB II. csapatbajnokság

Másodosztályú maradt a Gödöllői SC
Bent maradt az NB II-ben a
Gödöllői SC tenisz csapata,
miután az „A” csoportban a
negyedik helyen végzett az
elmúlt hetekben véget érő
szezonban.
A gödöllőiek a hatcsapatos
csoportban 10 mérkőzésen
négy győzelemmel és hat vereséggel zártak, az így megszerzett nyolc pont elegendő

volt a bent maradáshoz. A
csoportot az MTK nyerte, míg
búcsúzott a Budakalászi TC
és a Győri Lendület Óvár Építők együttese.
A gödöllői csapat tagjai voltak: Hegyi Balázs, Kláben
Dániel, Romhányi Botond,
Prisztóka Csaba, Táborszky
Attila, Hajdú Krisztián, Pató
Balázs, Lőrincz Csaba.
-tt-

A KTM Gödöllő – 1WD
MSE
versenyzője,
Szekeres
Zsolt (a képen) a hét
verseny fordulóból álló
összetett
pontszámítás alapján
is a második
helyen fejezte be a bajnokságot az
E1 (kis kategóriás)
géposztályban
az igen erős
mezőnyben.

A gödöllői fiatalembernek pihenésre most nem lesz ideje egyelőre,
ugyanis egyből bele vág a téli kerékpáros versenyzésbe (cyclocross), amely októbertől január közepéig tart majd, 2019-ben tavaszán
pedig kezdetét veszi az újabb Enduro-krossz versenysorozat.
-li-
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Röplabda – Fontos siker a kupaderbi előtt

Megindult a szekér

Újabb győzelemmel egyenesedik az első három játéknapon
igencsak meghajlott derék a
Penta-Gödöllői RC háza táján.
Id. Grózer György együttese a
TFSE elleni siker után, ezúttal
a Szent Benedek Balatonfüred
RA csapatát verte 3-1-re.
A győzelem lélektani szempontból is igen fontos volt, ugyanis
október 31-én a Magyar Kupa
visszavágóján fogadják Széles
Petráék (fotó: grcvolley.hu) a balatonfüredieket, akik az odavágón
3-0-ra verték a gödöllőieket. Ahhoz, hogy esélye legyen a „Pentás-lányoknak” a továbbjutásra,
3-0-ra vagy 3-1-re kell nyerni,

Kerékpársport – Megkezdődött a Cyclocross szezon

Három hétvége, három első hely
Hazánkban idén október első
hétvégéjén indult útjára a
2018/2019-es cyclocross Magyar Kupa sorozat, mely nyolc
fordulóból áll majd, plussz az
Országos Bajnokságból. Szekeres Viktória két futamgyőzelemmel kezdte a szezont korcsoportjában.
A gödöllői KTM Teszt Team versenyzője, Szekeres Viktória (a

képen) a mountainbike szezon
lezártával, egyből megkezdte a
cyclocross szezonját, és az ez
idáig lezajlott két Magyar Kupa
fordulón is a dobogó legfelső fokára állhatott fel Elit női kategóriában. A versenyek október 6-án
Kameraerdőn és október 21 -én
Szekszárdon voltak. Versenyprogramját kiegészítve, október
27-én részt vett a szomszédos
Romániában megrendezett Nem-

Labdarúgás – Már élen a GSK II.-Szada

Újabb rangadón vérzett el a GSK
Hazai oldalon a második
hely megőrzése, míg vendégoldalon az előzés volt a
cél a Gödöllői SK – Viadukt
SE-Biatorbágy megyei I.
osztályú rangadón. A projek
a vendégek 2-0-ás sikerével
zárult, így a GSK ideiglenesen búcsút intett jelenlegi
pozíciójának.
A találkózó nem indult jól a
Gödöllői SK számára, ugyanis a Biatorbágy már a második percben betalált. A mérkőzésen a vendégek akarata

érvényesült jobban, ami egy
újabb vendég gólban mutatkozott meg, míg a gödöllői fiatalok erejéből ezúttal csak egy
kihagyott büntetőre futotta.
Mindezek ellenére koránt sem
kell szégyenkeznie azonban a
Gödöllőnek, ugyanis az eddig
megszerzett 22 pontjukkal a
harmadik helyen állnak jelenleg a bajnokságban.
Pest megyei I. osztályú bajnokság, 11. forduló: Gödöllői
SK – Viadukt SE-Biatorbágy
0-2 (0-1)

Sakk – Papírforma és bravúr

zeti Kupa sorozatának első fordulóján is Aradon, ahol
szintén egy aranyéremnek örülhetett a
gödöllői kerékpáros
a Női Open kategóriában, maga mögé
utasítva a román
2018-as XCO U23as, és Elit XCO,
valamint Cyclocross bajnokait, akik a
második és harmadik helyen végeztek.
-llHátország – Élre állt a GSK
II.-Szada

Gödöllői gólszerző: Vitárius
Tamás.

Pest megyei IV. Keleti-csoRangadót nyert és élre állt a
port, 8. forduló: Gödöllői SK
Gödöllői SK második csapata,
II.-Szada – SK Tóalmás I. 5-2
akik az eddigi listavezető Tóal(1-2) Gödöllői gólszerzők:
más együttesét verték 5-2-re.
Gulyás Dominik (2), Kovács
A nyolcadik játéknap után 21
Dániel, Lukács János, Dékány
ponttal állnak az első helyen a
Balázs.		
megyei IV. osztály Keleti-cso-llportjában. A megyei hárPROGRAMAJÁNLÓ
mas GEAC Tápióságon
Pest megyei I. osztály, 12. forduló
kapott ki 2-1-re, így egy
November 3., szombat 13:30 óra
helyet visszacsúszva, 11
Gödöllői SK – Tököl VSE
ponttal a 12. helyen áll
(Táncsics M. úti Sportcentrum)
jelenleg csoportjában.
Pest megyei III. Kele- Pest megyei III. osztály, 12. forduló
November 4., vasárnap17 óra
ti-csoport, 11. forduló
GAEC-SZIE – Újszilvás KSE
Tápióság KSK – Gödöl(Egyetemi műfüves pálya)
lői EAC-SZIE 2-1 (0-0)

A GSBE kettő egyetlen győzelmet az ifjúsági játékos,
Nagy Dániel szerezte, míg
az első csapatnál ragyogó
győzelemmel tért vissza két
év kihagyás után Ruttkay Péter.

Vegyes felvágott
Felemásra sikeredett a Gödöllői
Sakkbarátok csapatainak hétvégéje. A második formáció papírformának mondható, 4-1-es vereséget
szenvedett a Galgavidék fiataljaitól,
ellenben az NB II-ben szereplő első
csapat két ponttal, 7-5-re legyőzte a
Városgazda Akadémia együttesét.

ebben az esetben aranyszettre
kerülhet sor.
A kupacsata szerdán 19 órakor
lesz az egyetemi sportcsarnokban. A Penta-GRC csapata 6
ponttal az NB I. Liga hatodik helyét foglalja el a tabellán öt mérkőzést követően.
NB I. Liga, alapszakasz, 5. forduló: Penta-Gödöllői RC – Szent
Benedek Balatonfüred RA 3-1
(19, -18, 19, 18)
További eredmények:
NB II., Közép-csoport, nők,
5. forduló: Hercules SE – Penta-Gödöllői RC 2-3
NB II., Nyugati-csoport, férfiak,
5. forduló: Szombathelyi Egyetemi SE – Penta-GRC 3-1
-tl-

NB II. Erkel csoport, 1. forduló
GSBE-Városgazda Akadémia 7-5
Pest megye I/A osztály, 3. forduló
GSBE II- Galgavidék II 1-4
-vb-
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A csodálatos fenyőkéreg
Manapság már nagyon sok díszítő anyag áll rendelkezésünkre, mikor a kertjeinket gondozzuk vagy valami újat szeretnénk
benne látni, létrehozni.
A kavicsoktól kezdve, a különböző kerti elemeken át, szinte
felsorolhatatlan a lista.
Ma a sokoldalú fenyőkérget
vesszük sorba, amivel bárki
nagyon könnyen szép dolgokat
tud létrehozni.
Mint tudjuk, ha megfelelő vastagságban terítjük el egy-egy
növény vagy ágyás alatt, akkor
geotextil használata sem feltétlenül szükséges és a talaj nedvességtartalma tovább marad
meg, a gyomosodást nagymértékben gátolja.
Lévén különböző méretekben
lehet kapni, (kisebb-nagyobb
szeműeket), ezeket keverve
természetes, erdei hatást tudunk elérni velük. Meglepő a
felhasználás során, de a kisebb
szemű fenyőkéreg terítésével jobb takarást érhetünk el,
amelyre, ha nagyobb szeműt
rászórunk, akkor optikailag egy
naturális képet kapunk.
Nem elhanyagolható, hogy
használata során azonnali díszítő hatással bír, így munkánk
végeztével egy gyönyörű rendezett felületet kapunk.
A kisebb szemű kéreg remekül
mutat balkonládákban, cserepes növények alatt, sőt akár
kerti utakat is le lehet vele burkolni.

2018. október 30.
A burkolás mellett, a téli takarásban is hasznos lehet számunkra, hiszen nagyon sok
növényt védeni kell a fagy elől.
Vastag rétegben felkupacolva
a növény mellett, remek téli
védelmet hozhatunk létre, amit
tavasszal lebontva, a kertben
felhasználhatunk, esetleg a növény ágyásában azonnal szétteríthetünk.
A meglévő, ágyásokban elterített fenyőkérget időnként felfrissíthetjük, ha a kezünkkel átforgatjuk, így az alul lévő szemek
felülre kerülnek és frissebb hatást érhetünk el, ha éppen nincs
időnk új zsákkal vásárolni.
Nem elhanyagolható az sem,
hogy a kéreg leterítésével hos�szan tartó fenyőfa illat árasztja
el a kertünket, otthonunkat.
Sok vita alakult ki már ennek
használatáról is, ám a gyakorlat
mindig azt mutatja, hogy gyorsan lehet szép, rendezett és különleges kertet készíteni a különböző színárnyalatokban és
méretekben kapható kéreggel,
sőt hobbi és kézműves célokra
is felhasználható!
Széleskörű
felhasználásukról ezért külön ingyenes kiadványt szerkesztettünk, melyet
a bujtaskert@upcmail.hu email
címre írva, szívesen elküldünk,
még több ötletet, hasznos tanácsot szolgáltatva.
Bujtás Anikó
www.bujtaskert.iwk.hu

Daruözön a Hortobágyon
Idén minden bizonnyal rekord
születik Hortobágyon, ugyanis több szakértő szerint is több
mint 160 ezer daru érkezett az
őszi vonulás során hazánknak e
területére.
Ha abban a szerencsében van
részünk, hogy a vonuló darucsapatokat közelebbről is megfigyelhetjük, némi fürkészés után
a családokat is jól elkülöníthetjük, igaz, ez csak ősszel lehetséges, amikor a szülőpárok egyik
tagja halad elöl, középen az egy
vagy két azévi fiatal, majd általában mögöttük a másik szülő. A
kifejlett madarak fejteteje piros,
míg a fiataloké homokszínű. Ez
alapján, no meg hangjuk után

is könnyen megkülönböztethetjük őket. Csak az idősek
kurrognak, az azéviek inkább
sipognak.
Az elmúlt két évtizedben jelentősen bővültek ismereteink,
honnan is érkeznek hazánkba
a darvak tömegei. Ehhez a legnagyobb segítséget a színes
gyűrűs jelölések széleskörű
elterjedése jelentette. A madarak csüdjeire fiatal korban 3-3
színes műanyaggyűrűt helyeznek.
A bal lábon lévőkből a gyűrűzés évét és helyét (az országot) olvashatjuk le, míg a jobb
lábon lévők az állat egyedi azonosítói. Mindezt némi szeren-

csével akár szabadszemmel
vagy kézi távcsővel is le tudjuk
olvasni. Jellemzően mi Finnországból származó egyedekkel
találkozhatunk leggyakrabban,

de jelentős mennyiségben megfigyelhetünk észt gyűrűs egyedeket is.
Forrás: Kistermelők Lapja

2018. október 30.
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vágj unk le egy darab madzagot,
kössük a kosár fülére és egy egyszerű mozdulattal akasszuk az
erkély vagy párkány egy kiálló
részére.

Hogyan készítsünk madáretetőt egyszerűen?
Variációk madáretetőre! Elő a
barkácsdobozzal és készítsünk
együtt klasszikus és frappáns
madáretetőt! A szárnyas vendégek imádni fogják!

Kókuszlak
Elő a fantáziával, és készítsünk
egy szuper kuckót a madárkáknak, hozzuk el nekik a trópusokat
télvíz idején. Szükségünk van tehát egy kókuszra, majd egy lyukra, a dió elején – természetesen
ez nézőpont kérdése – szerencsés, ha ez a lyuk egy picit nagyobb, így a madárkák könnyen
meg tudnak állni falatozás közben. Érdemes figyelni arra, hogy
szépen csiszoljuk le, nehogy elvágjuk az érzékeny lábacskájukat – a karcolást könnyen megelőzhetjük egy smirglipapírral,
aztán a kókuszdió tetejére fúrjunk
két lyukat, lehetőleg a két szélére, majd bújtassunk át rajta egy
erősebb madzagot, végül akas�szuk fel az elkészült etetőt. Már
csak az utolsó lépés van hátra:
eleséggel megtölteni és várni az
érkezőket!
haziallat.hu

Mivel etessük a madarakat?
Tehetünk egy-két marok szotyit
vagy egy jól meghízlalt szalonnát
a párkányra, de ha olyan szerencsés csillagzat alatt születtünk,
hogy erkélyünk is van, akkor
semmiképpen se hagyjuk ki a saját kezűleg készített madáretetők
munka közbeni és munka utáni
varázsát: előbbi remek alkalmat
szolgáltat arra, hogy a párunkkal,
családunkkal, barátainkkal közösen töltsük az időt, majd a remekmű elkészülte után a számtalan
kis szárnyas vendég egészen a
tavasz közeledtéig nap mint nap
meghálál ja szorgalmunkat, nyilván eleség kíséretében sokkal
hálásabbak a madárlesőkkel.
Kényeztessük az újdonsült „háziállatainkat” szalonnával, nap-

raforgóval és speciálisan madaraknak
készült magkeverékkel, hiszen ezek
a kis szárnyasok
kedvencei közé
tartoznak. Egy
érdekesség
a
csemegék mellé: nem ajánlott azonban a
kenyérbél felkínálása a madárkáknak, ugyanis ez a faj(Gödöllő, Szabadság út 21.
ta elemózsia bélgyulladást
a HÉV-fordulónál)
okozhat a kismadaraknak.
A gyors és egyszerű lehetőÁLLATPATIKA
ségek tárháza kimeríthetetlen, nézzünk meg a különlegesebbek közül kettőt!

Hétvégén is nyitva tartó

TURUL

GÖDÖLLŐI
ÁLLATKÓRHÁZ

Hétvégén is nyitva
tartó ügyelet
9.00–19.00

Tel: 06-30-943-9898

Madáretető kosárból
A legkézenfekvőbb megoldás
és a kevésbé kreatívak kedvence lehet a kosáretető. Elkészítése nagyon egyszerű,
ám a végeredmény annál

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

állatorvosi rendelő
látványosabb. Nincs szükségünk szerszámokra, csupán be
kell szereznünk egy egyszerű,
régi kosarat a padlásról vagy a
szekrény tetejéről – amennyiben
egyik felsorolt eszközzel sem
rendelkezünk, irány a piac vagy
valamelyik kézműves butik – továbbá egy maroknyi eleséget a
felsoroltak közül.
Ha ezek megvannak, nincs
más dolog hátra, mint kibélelni
a kosárka alját valamivel, ami
megakadályozza, hogy az adott
esetben apró magvacskát szétpotyogjanak a fonott vessző
résein keresztül. Ezt követően

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.

November 3-án
szombaton
10-12 óráig
Isaszegi
Kisállatrendelő
Isaszeg,
Ady Endre u. 1.
Rendel:
dr. Michalik László
állatorvos
Telefonszám:
06/20-981-3100

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

A gyepmesteri tevékenységhez kapcsolódó telefonszámok (Gödöllő közigazgatási határain belül):
Kóbor ebek bejelentése: 06-70-648-0200, naponta 8-18 óráig
Gyepmesteri telep: 06-70-648-0020, munkanapokon 7-16 óráig
Állattetem bejelentés: 06-30-303-3041, naponta 8-20 óráig
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felhívás – GÖDÖLLŐ KULTÚRÁJÁÉRT DÍJ
Gödöllő Város Önkormányzatának 1998. évi 12. számú rendelete
- a városi díjak alapításáról és adományozásának rendjéről - értelmében 2019-ben is szeretnénk átadni a MAGYAR KULTÚRA
Napja alkalmából a kimagasló teljesítmény vagy a huzamosabb
időn át folytatott kiemelkedő munkavégzés elismerésére a

GÖDÖLLŐ KULTÚRÁJÁÉRT DÍJAT
A rendelet értelmében a díj azoknak a személyeknek, közösségeknek, szervezeteknek adományozható, akik (amelyek) kiemelkedő eredményeket értek el:
a.) a kulturális, művészeti tevékenységükkel és közművelődési
munkájukkal,
b.) a város különböző társadalmi rétegei, csoportjai művelődéséért
végzett munkában,
c.) a közművelődés irányításában, társadalmi megújításában, korszerű formáinak és módszereinek kidolgozásában és meghonosításában.
„A rendelet alapján, GÖDÖLLŐ KULTÚRÁJÁÉRT díjban egy személy és egy közösség, illetve szervezet, vagy legfeljebb két személy részesíthető”.
Tisztelettel kérjük, hogy javaslatával segítse a bizottság döntést
előkészítő munkáját.
A javaslatokat részletes indoklással szíveskedjen a Polgármesteri
Hivatal Polgármesteri Kabinetre (postai cím: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.) és/vagy a kiss.zsuzsanna@godollo.hu e-mail címre
megküldeni.
BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ: 2018. november 23. (péntek) 12 óra
Szűcs Józsefné sk., a Kulturális, Sport és Nemzetközi
Kapcsolatok Bizottság elnöke

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 29-nov. 4.:
Máriabesnyői Gyógyszertár, Szabadság út 167. Tel.: 419-749.
November 5-11.:
Medicina Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 12. Tel.: 410-251.

temetkezési ügyeletek

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

A Gödöllői Királyi Kastély tájékoztatója
Kedves gödöllői Lakosok!
2018. szeptember 19. és november 5. között a kastélypark felső
részein (Királydombi Pavilon és Pálmaház közti területen a Tessedik
Sámuel út irányában) forgatások zajlanak. Ebben az időszakban a
területen kordonokkal irányítjuk látogatóinkat, így a Martinovics utcai,
Erzsébet parki és a Tessedik úti kapuk közötti közlekedés csak a
megszokottól eltérő, hosszabb utakon lehetséges.
Kérjük, hogy közlekedésük megtervezésénél számítsanak az esetleges többlet időkre, és tisztelettel kérjük, hogy a helyszínen jelzett
területekre ne lépjenek be!
Szíves türelmüket és megértésüket köszönjük!

2018. október 30.
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MŰVÉSZETEK HÁZA ÁLLÁSHIRDETÉS
Recepciós pozícióra
Elvárások:
Érettségi bizonyítvány
Önálló munkavégzés, kreatív problémamegoldó készség, jó
kommunikációs képesség
Munkaidőkeret és rugalmas munkaidő vállalása (rendezvényekhez igazodóan hétvégenként is)
Office programok felhasználó szintű kezelése
Jó fizikai állóképesség,
Alapfokú angol nyelvtudás
Amit kínálunk:
Fiatalos, összetartó, profi csapat,
Szakmai támogatás
Állás, munka területe(i):
Délutáni recepciós feladatok ellátása, általában hétköznap
14:00 – 22:00 között, vagy a rendezvényeinkhez igazodva,
munkaidőkeretben.
Munkavégzés helye: Gödöllő
Előnyt jelent: B kategóriás jogosítvány,
Jelentkezés módja:
Magyar nyelven fényképes önéletrajz és motivációs levél küldése, bérigény megadásával a hr@muza.hu e-mail címre.
Munkába lépés tervezett időpontja:
2018. december 1.

gödöllői Szolgálat 19

24 gödöllői Szolgálat

hirdetés

Beküldési határidő: 2018. november 6.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Schnörch Tamás, György József
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Beck József, Kubatov Balázs
A Happy Box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os utalványát nyerte:
Forró Anna
A Városi Mozi ajándékát nyerte: Harmati Jázmin, Hatfaludy
Hanga
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Tar Brigitta, Gyurkó Bernadett
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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